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 چکیده

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

 .در دانشکده کشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی صورت پذیرفت 1331منوژرم در سال 

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

 هایمقادیر مختلف فرآوردهو پارس( و  شکوفاآزمایش شامل شتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )

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

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

چه، وزن خشک بوته، درصد و ساقه چهگیری شده شامل طول ریشههای اندازهشاخص .بودتد)بدون روکش( 

رقم  باشد.چه میچه به ساقهول ریشههای سبز شده و نسبت طهای نرمال، غیر نرمال و کل جوانهجوانه

داری رشد چه بطور معنیسانتی متر طول ریشه 15/5سانتی متر نسبت به رقم شکوفا با  13/2پارس با 

متر بیشترین سانتی 3/3رقم پارس با میانگین  درسی در کیلوگرم سی 31بهتری داشت. تیمار زاگروت 

سی در کیلوگرم و رقم پارس با میانگین سی 5/12تپروسین  نشان داد تیمار نتابج چه را داشت.طول ریشه

و رقم  72گرم بیشترین وزن خشک را داشت. میانگین کل بذرهای سبز شده برای رقم پارس  151/1

 درصد است. 33شکوفا 

  
 

 ، یکنواختی، پوششگیاهچهچغندرقند، : کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1
 

شکر جهان در مناطق معتدل،  چهارمیک  است و جهان در قند کننده تأمین مهم دو محصول از یکی چغندرقند

ی است که انهادهبذر تنها  .]1[گردد این محصول تولید می لهیبه وسشود، کشت نمی هاآنیعنی مناطقی که نیشکر در 

شاورزی را باال های کسایر نهاده تواند در افزایش عملکرد نقش مهمی داشته باشد و بازدههای اضافی میبدون مصرف هزینه

توان به حداکثر محصول دست یافت. تاکنون تحقیقات به نژادی ببرد. بدون استفاده از بذر خوب، مصرف انرژی فراوان، نمی
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بیشتر به توانایی رقم در تولید ریشه بیشتر،  ؛ وصورت نگرفته است چغندرقندافزایش کیفیت و کمیت عملکرد بذر  منظوربه

 .]3[ توجه شده است. هایماریبو یا مقاومت به بولتینگ آفات و  هایخالصناباال بردن عیار قند، 

تولید و  چغندرقندزنی و سرعت رشد در زراعت جوانه بهبودهای جوانه برای رفع مشکالت جوانه، اهداف پژوهش مولفه

های محرک خی از باکتریکردن بذر با بر دارپوشش. پس از حبه دار و باشدیمیکی از اهداف مهم  تیفیباکفرآوری بذر 

 دارپوششها بر روی بذر نتایج نشان داد که اثر زنی و ماندگاری این باکتریکیفیت جوانه ازلحاظرشد گیاه و مواد شیمیایی 

زنی، طول های نرمال و غیره نرمال، میانگین مدت جوانهو حبه دار کردن بذر به همراه نوع باکتری بر صفات درصد گیاهچه

شده است  داریمعنهای طولی و وزنی بنیه بذر در گلخانه ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و همچنین شاخصو  چهشهیر

]1[. 
 

 

 هامواد و روش. 2

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

دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در  1331در سال  رشد گیاهچه چغندرقندکادوستیم بر و  زاگرت

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

 5/33و  25، 5/12وسین )تپر هایمقادیر مختلف فرآوردهشتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و 

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

 .باشندبه همراه یک تیمار شاهد )بدون روکش( میکیلوگرم بذر( 

ن در لوله استفاده خواهد شد )چگینی زنی و قرار دادن آبرای تعیین رشد گیاهچه از روش کشت بذر بین دو کاغذ جوانه

بذر )از هر تیمار( از هر  25متر، تعداد سانتی 15× 51زنی به ابعاد(. در این روش روی یک الیه کاغذ جوانه1331و همکاران، 

-میلی 31متر از لبه کاغذ چیده و سپس یک عدد کاغذ صافی دیگر روی آن قرارداده و با تکرار( در فاصله دو سانتی 3تکرار )

ای کشت قرار خواهد شد. سپس کاغذ کشت به شکل لوله در آورده و درون لوله کشت که درون ظرف استوانه پاشیلیتر آب

متر آب ریخته و جهت جلوگیری از تبادل رطوبت، درب ظرف کشت سانتی 3داده خواهدشد. درون ظرف کشت به ارتفاع 

روز  11گراد منتقل و پس ازدرجه سانتی 21±1ناتور تاریک با دمای کاماًل مسدود خواهدشد. ظرف کشت را به درون ژرمی

چه و وزن چه، طول هیپوکوتیل، وزن خشک ریشهو پارامترهای مورد نظر )تعداد بذر سبزشده، طول ریشهها خارج نمونه

 گیری خواهندشد خشک هیپوکوتیل و وزن خشک کل گیاهچه( اندازه

 .صورت گرفت  SASرم افزار ها با نتجزیه و تحلیل آماری داده 
 

 

 نتایج و بحث..3

 چه به هیپوکوتیل، وزن، طول هیپوکوتیل، نسبت طول ریشهچهنتایج تجزیه واریانس درصد بذر سبزشده، طول ریشه

های اعمال شده داد که بین ارقام منوژرم مورد آزمایش و پوششغیر نرمال نشان نرمال و های خشک بوته، درصد گیاهچه

دار وجود دارد. گفتنی است تیمار شستشو برای تمام صفات اشاره شده بجز ها در سطح یک درصد اختالف معنیروی بذر

 های غیر نرمال، در سطح یک درصد اختالف آماری وجود دارد.درصد جوانه
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 ه چغندرقندهای رشد گیاهچمؤلفه بر: تجزیه واریانس )میانگین مربعات(  اثر تیمارهای مختلف 1جدول 

   (MSمیانگین مربعات ) 

بذر   درصد

 سبزشده

-درصد گیاهچه

 های نرمال

درصد 

-گیاهچه

های غیر 

 نرمال

وزن خشک 

 بوته 

نسبت طول 

چه به ریشه

 چهساقه

 طول هیپوکوتیل 

 

-طول ریشه

 چه 

 

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییر

 (Vرقم ) 1 11/31** 25/7** 21/1** 1132/1** 35/223** 31/2215** 15/2733**
**15/5713 **12/1311 ns22/57 **11133/1 ** 32/1 **13/3 **33/2 1  شستشو

(W) 
 (Cپوشش ) 11 71/2** 21/1** 12/1** 11133/1** 13/111** 13/1123** 22/315**
**17/1111 **353/735 ns15/13 ns11113/1 ns133/1 *37/1 **22/2 1 V*W 

ns12/171 ns11/155 **12/22 **11112/1 **171/1 ns23/1 **32/1 11 V*C 

**57/311 **75/335 ns71/27 ns111131/1 **111/1 **25/1 *22/1 11 W*C 

ns27/115 ns13/75 *15/13 ns111113/1 ns131/1 *12/1 *15/1 11 V*W*C 

 خطا 77 31/1 11/1 123/1 111113/1 21/13 13/125 11/37

11/11 22/15 31/31 22/12 23/12 32/7 11/11  C.V  

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

 

چه بطور سانتی متر طول ریشه 15/5سانتی متر نسبت به رقم شکوفا با  13/2دست آمده نشان داد رقم پارس با  مقادیر به

چه همراه شد. در این تحقیق برای تیمار داری رشد بهتری داشت. اعمال تیمار شستشو شده با افزایش طول ریشهمعنی

 3چه ثبت شد. کاربرد ماده زاگروتسانتی متر طول ریشه 11/5سانتی متر و بدون شستشو  31/5شستشو شده میانگین 

متر بهترین رشد را نشان سانتی 22/2چه نسبت به تیمار شاهد را درپی داشت و با میانگین درصدی طول ریشه 22افزایش 

متر بیشترین طول سانتی 3/3رقم پارس با میانگین  3اثرات متقابل رقم و پوشش نشان داد، تیمار زاگروت داد. بررسی

 چه را داشت.ریشه
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 گیاهچه چغندرقند های رشدمتقابل تیمار رقم و شستشو بر روی شاخصمقایسه میانگین اثرات   :2جدول

چه ریشه  ارتفاع تیمار شستشو تیمار رقم

 متر(نتی)سا

 هوایی اندام ارتفاع

 متر()سانتی
 درصد بذر سبزشده نرمال های جوانه درصد

12/2 شستشو بدون پارس  a 33/1  a 31/31  ab 17/37  b 

13/2 شستشو با پارس  a 52/1  b 27/71  a 53/75  a 

13/5 شستشو با شکوفا  b 13/1  c 13/33  b 17/72  ab 

32/1 شستشو بدون شکوفا  c 32/1  bc 11/52  c 13/23  c 

 

با ترکیبات مختلف حاوی مواد شیمیایی نظیر منگنز ثابت کردند  چغندرقنددار کردن بذر در بررسی اثر روکش ]2[

زنی در آزمایشگاه در سطح یک درصد گردید. های جوانهزنی و برخی از ویژگیکه این ترکیبات موجب افزایش درصد جوانه

 هاآندار وجود داشت. همچنین ظهور گیاهچه در گلخانه و مزرعه اختالف معنی نظر سرعت عالوه بر این بین تیمارها از

زدن بذر و درنتیجه استقرار بوته در شرایط نرمال رطوبت دار کردن بذر مانع جوانه نشان دادند که ترکیبات مختلف روکش

تند. این رقم برای شکوفا برابر درصد بذرهای رقم پارس رشد نرمال داش 31/37نگردید. مقادیر مشاهده شده نشان داد 

 های نرمال افزایش یافت.درصد بود. نتایج تحقیق نشان داد با شستشوی بذرها تعداد گیاهچه 51/21

های مهم برای افزایش توانایی بذر و گیاهچه، استفاده از مواد شیمیایی برای طور که ذکر شد، یکی از روشهمان

چسبد. زنی است. از مزایای پلیمر آن است که محکم روی بذر میزا و بهبود جوانهحمایت از بذر در مقابل عوامل بیماری

نام، های گیاهی از دست نروند )بیکش، مواد غذایی، مواد رنگی و هورمونشود تا مواد فعال از قبیل قارچاین عمل باعث می

71-1323). 
 

 گیرینتیجه. 4 

زنی در های جوانهرسد مولفههبود بذر مشخص شده است. به نظر میهای ببا 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

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

رسد پرایم بذر با مواد محرک رشد باعث نظر میزنی نداشت که بهرود. البته تیمار شستشو تأثیری بر یکنواختی جوانهمی

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 معنیال شده بههای اعمروش
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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). Measured indices included root and 

shoot length, plant dry weight, normal and abnormal buds and total green buds, and root to shoot 

ratio. Pars cultivar with 6/07 cm was significantly better than the flowering cultivar with 5/05 cm 

root length. Interaction effects of Zagroot treatment were 30 kg / kg and Pars cultivar with an 

average of 7/3 cm had the highest root length. Interaction studies showed that tetracycline 

treatment was 12/5 kg / kg and Pars cultivar with the highest 0/054 g dry weight. The average of all 

seeded seeds for Pars 82 and Shokoufa variety was 73%. 
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