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 چکیده

چغندرقند بذر زنی های بهبود بذر روی خصوصیات جوانهبه منظور بررسی تأثیر روشاین تحقیق 

آزمایش به  .انجام شدکشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده  1331منوژرم در سال 

به مورد اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل  تکرار سهبا  تصادفی کامالّفاکتوریل در قالب طرح  صورت

تپروسین  هایمقادیر مختلف فرآوردهو پارس( و  شکوفاشتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )

کیلوگرم  سی درسی 73/33و  25/25، 22/12) ، کادوستیم(سی در کیلوگرم بذرسی 5/33و  25، 5/12)

شاهد )بدون  چسب و یک تیمار به همراه یک تیمار کیلوگرم بذر( سی درسی 31و 11،21) و زاگرت بذر(

که بین ارقام چغندرقند )پارس و شکوفا( و سطوح  دادتجزیه واریانس نشان  نتایج. باشندروکش( می

های مختلف وجود دارد. بین تیمار دارشو )با شستشو و عدم شستشو( در سطح یک درصد تفاوت معنیشست

زنی در بذرهای بیشترین درصد و سرعت جوانه وجود دارد. داردر سطح پنج درصد تفاوت معنی بذر پوشش

پوشش داده شدند شستشو شده مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بذرهایی که با ماده زاگروت 

زنی زنی عملکرد بهتری داشتند. میانگین کل درصد نهایی جوانهاز نظر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

برای تیمار شستشو و بدون زنی درصد جوانه ،درصد بود 11/33و   51/73 ترتیببرای رقم پارس و شکوفا به

 21 به مقدار زاگروت پوشش بذر با ترکیب نتایج نشان داددرصد بود.  33.23و  75.33ترتیب شستشو به

طور کلی به .زنی برخوردار بوداز بیشترین درصد جوانهدرصد  31/31 با ،رقم پارسو در  سی در کیلوگرمسی

زنی عملکرد بهتری بذرهایی که با ماده زاگروت پوشش داده شدند از نظر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

 داشتند.
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  مقدمه. 1
 

اصالح و تولید بذر چغندرقند در ایران سابقه طوالنی دارد. به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب استان اردبیل، بذر 

ی چغندرقند در تجارتی این محصول استراتژیکی در منطقه اردبیل تولید می شود. دشت اردبیل تنها منطقه تولید بذر تجارت

رود. شکی نیست که کیفیت بذر ایران است بطوریکه تولید بذر تجارتی جزء عمده و مهمترین محصوالت منطقه به شمار می

های بهبود بذر گواهی شده باید در حد استاندارد بین المللی باشد. توسعه مکانیزاسیون و زراعت بذر منوژرم و تکنیک
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مشکل زراعت چغندرقند در ایران، پایین بودن وزن تک  .]1[ ن محصول بسیار سودمند باشدتواند برای تولیدکنندگان ایمی

باشد. یک بوته چغندرقند )بدون بوته نبوده بلکه مشکل اساسی پایین بودن تعداد بوته قابل برداشت در پایان فصل می

گرم  511-311اشد حداقل وزنی معادل متر با بوته کناری خود فاصله داشته بسانتی 5روزه که فقط  171احتساب رقم( 

تن عملکرد ریشه در هکتار نشانه پایین بودن تعداد بوته برداشت شده می  35-11تن در هکتار(.  31تا  51کند )تولید می

سازی توان به فاکتورهای مربوط به بذر، عدم آمادهشود را میباشد. عواملی که موجب کاهش استقرار بوته در مزرعه می

 .]2[فصل بهار ارتباط داد ها و درجه حرارت پایین در اوایل بستر بذر، مناسب نبودن عملیات کاشت، آفات و بیماریمناسب 

دهد که مدیران و کارشناسان کشاورزی کارخانجات قند انتقاداتی از بذر ایرانی دارند که تقریبا در اکثر بررسی ها نشان می

باشد. زنی یکی از انتقادات مهم در این خصوص میزنی و سرعت کم جوانهجوانهعدم یکنواختی در . ها یکسان بودنظرسنجی

زنی، دیر جوانه زدن بذر ایرانی نسبت به بذرهای خارجی، همچنین سرعت پوسته سخت بذر و نیاز به آب بیشتر جهت جوانه

زنی بذرهای ایرانی بطوریکه جوانه ها از دیگر انتقادات می باشد. عدم یکنواختی دررشد اولیه محصول و استقرار کم بوته

های دوم و سوم در صورتیکه در بذور خارجی این عدد به زند و مابقی در آببعد از اولین آب جوانه می %31 -11حدوداً 

در  %11 -51یونیت بذر ایرانی  5/2 -3زند. در نهایت از کشت در مرحله اول و مابقی نیز در آب دوم جوانه می 21% -71

 .]1[ .زنی داردجوانه %71زند در حالی که بذرهای خارجی با همین تعداد یونیت باالی وانه میمزرعه ج
 

 هامواد و روش. 2

های فراوردههای رشد بررسی تأثیر روکش بذر با کودهای حاوی عناصر غذایی و محرکاین تحقیق با هدف 

دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط آزمایشگاهی در  1331در سال  زنی چغندرقندبر جوانه کادوستیمو  زاگرت، تپروسین

به مورد اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش  تکرار سهبا  تصادفی کامالفاکتوریل در قالب طرح  انجام شد. آزمایش به صورت

 و 25، 5/12تپروسین ) هایمقادیر مختلف فرآوردهشامل شتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و 

 31و 11،21) و زاگرت کیلوگرم بذر( سی درسی 73/33و  25/25، 22/12) ، کادوستیم(سی در کیلوگرم بذرسی 5/33

 .باشندشاهد )بدون روکش( میچسب و یک تیمار به همراه یک تیمار کیلوگرم بذر(  سی درسی

د بذر تیمارشده شمارش و در عد 52برای هر رقم در هر تکرار  زنی،برای تعیین درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

ها در داخل دار کشت خواهد شد و در داخل ظروف مخصوص دربسته قرار گرفت. سپس نمونهداخل کاغذ صافی چین

بار در روز انجام خواهد  2زده به طور گراد قرار داده شد. شمارش بذرهای جوانهدرجه سانتی 21±1رشد در دمای اتاقک

متر یا بیشتر باشد. شمارش تا هنگامی میلی 2چه آنها که طول ریشه شوندزده تلقی میوانهشد. هنگام شمارش، بذرهایی ج

زده در هر نمونه زده مشاهده نشود و به مدت سه روز متوالی که تعداد بذرهای جوانهکه افزایش در تعداد بذرهای جوانه

 شد استفاده ]Germin ]3برنامه  برای محاسبه درصد و سرعت جوانه زنی بذور ازثابت ماند ادامه یافت. 

 31و  51،  11تا  کشدکه طول میاست  هاییمدت زمانکه نشان دهنده  D90و  D10  ،D50این برنامه در 

از طریق درون یابی  تیمار بذری هر . این برنامه این پارامتر را برای هر تکرار وشود محاسبه میزنی حاصل شود جوانهدرصد 

 شودزیر محاسبه می رابطه( از طریق در ساعتزنی )سرعت جوانه کند.ی در مقابل زمان محاسبه میزنمنحنی افزایش جوانه

]3[ . 

1 )R50=1/D50 )سرعت جوانه زنی( 

درصد حداکثر  31درصد حداکثر خود به  11زنی از کشد تا جوانهطول میاست که  مدت زمانی( GUزنی )یکنواختی جوانه

، که از باشدمی بذرهازنی یکنواخت تر )همزمان( دهنده جوانهدت زمان کمتر باشد نشانخود برسد، هر چه مقدار این م

 گردد:رابطه زیر محاسبه می

2 )GU=D90-D10  

 صورت گرفت.  SASها با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری داده 
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 نتایج و بحث . 3

و شکوفا( و سطوح شستشو )با شستشو و عدم دهد که بین ارقام چغندرقند )پارس جدول تجزیه واریانس نشان می

های مختلف پوشش در سطح پنج درصد تفاوت داری وجود دارد. بین تیمارشستشو( در سطح یک درصد تفاوت معنی

داری داری وجود دارد. اثرات متقابل بین تیمار رقم و شستشو در سطح پنج درصد از نظر آماری دارای تفاوت معنیمعنی

 داری مشاهده نشد.ر اثرات متقابل تفاوت معنیاست ولی بین سای
 زنی چغندرقندهای جوانه: تجزیه واریانس )میانگین مربعات(  اثر تیمارهای مختلف بر مؤلفه1جدول 

زنیدرصد جوانه درجه آزادی منابع تغییر زنیسرعت جوانه  زنییکنواختی جوانه   

 1 **53.2613 **11111522/1 **13/2153 (Vرقم )

 1 **12/1212 **11131122/1 ns32/333 (Wشستشو )

 11 *11/113 **11117323/1 *33/215 (Cپوشش )

V*C 11 ns11/33 **11113111/1 **13/152 

V*W 1 *27/221 **11111113/1 ns13/131 

W*C 11 ns53/25 **11111275/1 **73/553 

V*W*C 11 ns23/31 ns11111123/1 *35/223 

 13/115 11111115/1 33/13 88 خطا

C.V  32/7 52/1 57/13 

 داری استدرصد، پنج درصد و عدم معنی 1داری در سطح به ترتیب معنی ns**،* و 

 

داری دارد. زنی نسبت به رقم شکوفا اختالف معنیبر اساس جدول مقایسه میانگین رقم پارس از نظر درصد جوانه

است. بر مبنای جدول مقایسه میانگین تیمار شستشو شده مشاهده شده زنیهای جوانههمچنین این اختالف در سایر مؤلفه

شده با زنی از خود نشان داد. بذرهای پوشش دادههای جوانهداری در تمام مؤلفهنسبت به تیمار عدم شستشو اختالف معنی

زنی های جوانهلیز دادهعناصر محرک رشدی عملکرد بهتری نسبت به تیمار شاهد داشت. بر اساس نتایج بدست آمده از آنا

زنی داشت. همچنین ها از نظر درصد جوانهبذرهای پوشش داده شده با بیوتراک عملکرد باالتری نسبت به سایر پوشش

با بررسی  ]2[ زنی را از خود به نمایش گذاشت. قرینه و همکارانبذرهای پوشش داده شده با آگروتین سرعت باالی جوانه

های مختلف نسبت به ایجاد های گندم، نشان دادند که واکنش رقمزنی و کیفیت رشد گیاهچهجوانه اثرات نانوذرات نقره بر

زنی شد. های باالی نانوذرات نقره باعث کاهش سرعت جوانهپوشش پلیمری متفاوت است. همچنین در این مطالعه، غلظت

هر کیلوگرم بذر، موجب افزایش میزان تولید ماده  گرم به ازای 21استفاده از پلیمر در پوشش بذر بادام زمینی به میزان 

 .]5[ خشک، تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه شد
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 زنیهای جوانهمقایسه میانگین اثرات تیمار پوشش روی مولفه -2جدول 

 درصد جوانه زنی تیمار 
)در  سرعت جوانه زنی

 ساعت(
 )ساعت( زنییکنواختی جوانه

 a-d211/72 f1137173/1 c131/21 شاهد
 d373/33 bc1151333/1 bc317/53 (سی در کیلوگرم بذرسی5/12) تپروسین

 bcd313/33 abc1152313/1 ab511/17 (سی در کیلوگرم بذرسی 25) تیپروسین
 cd151/33 bc1151313/1 bc111/53 (سی در کیلوگرم بذرسی 5/33) تپروسین
 a325/75 a1153251/1 ab171/51 بذر( کیلوگرم سی درسی 11) زاگرت
 a311/72 abc1152223/1 b217/52 کیلوگرم بذر( سی درسی 21) زاگرت
 ab335/71 ab1151351/1 a231/13 کیلوگرم بذر( سی درسی 31)  زاگرت
 bcd151/71 ed1112111/1 bc252/53 کیلوگرم بذر( سی درسی 22/12) کادوستیم
 a-d512/71 e1113511/1 bc152/51 یلوگرم بذر(ک سی درسی 25/25) کادوستیم
 a-d732/72 g1127733/1 bc231/55 کیلوگرم بذر( سی درسی 73/33) کادوستیم

 ab713/71 cd1113111/1 bc217/52 چسب

 
 

 گیرینتیجه. 4

زنی در نههای جوارسد مولفهبه نظر میهای بهبود بذر مشخص شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، اهمیت روش

ها، آمونیاک، چون فنلچغندرقند تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده موجود در پوسته بذر هم

چربی، اسید اگزالیک، نیترات پتاسیم، بتائین و موسیالژ قرار دارد و اثر سوء این مواد از طریق شستشوی بذر با آب از بین 

رسد پرایم بذر با مواد محرک رشد باعث نظر میزنی نداشت که بهری بر یکنواختی جوانهرود. البته تیمار شستشو تأثیمی

ها توان انتظار داشت که عملکرد افزایش یابد. با توجه به آنالیز دادهبا افزودن مواد محرک رشد به بذر می این نتیجه شد.

  داری سبب بهبود عملکردی بذر شد.طور معنیهای اعمال شده بهروش
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of seed improvement methods on germination characteristics of 

sugar beet seed, the present study was conducted in 2016 at the Faculty of Agronomy and Natural 

Resources of Mohaghegh Ardebil University. The experiment was conducted as a factorial in a 

completely randomized design with three replications. The test factors included seeding (Washing 

and Non-washed), cultivars (Shokoufa and Pars) and various amounts of Teprosin products (12/5, 

25 and 37/5 cc / kg seed), Kadostim (12/62, 25 / 25 and 87/37 cc / kg of seed) and Zagrot (10, 20 

and 30 cc / kg of seed) with a control treatment (uncoated). Results of analysis variance shows that 

there are a significant difference between sugar beet cultivars (Pars and shokoufa) and washing 

levels (with washing and non-washing) at 1% level. There is a significant difference between 

different treatments at 5% level. There is a significant difference between different treatments at 

5% level. The highest percentages and germination rates were observed in the rinsed seeds. The 

results of the comparison showed that the seeds that were covered with Zagrot material had better 

yield, speed and uniformity of germination. Comparison of the average trait of the final percentage 

of germination is shown in the table below. The average of the final percentage of germination for 

Pars and Shokoufa variety was 87/50 and 77/11%, respectively. It was also 85/33 and 79/27% for 

washing and without washing. Comparison of the average trait percentage of total germination of 

crop treatment in terms of cultivar showed that 20 g / kg Zagrot per kg of Pars cultivar with 

94/34% of the best yield. 
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