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 چکیده

چغندرقند  بذر زنیهای بهبود بذر روی خصوصیات جوانهبه منظور بررسی تأثیر روشاین تحقیق 

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

تکرار به روش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تحقیق در سه 

و  6، 3بیوتراک ) هایشتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و مقادیر مختلف فرآورده

 6و  1، 2س )و زاگر کیلوگرم بذر( سی درسی 5/33و  25، 5/12) آگروتین، (سی در کیلوگرم بذرسی 3

. رقم منوژرم باشندشاهد )بدون روکش( می چسب و یک تیمار کیلوگرم بذر( به همراه یک تیمار سی درسی

همچنین رقم منوژرم پارس در  .زنی داشتنددرصد جوانه 37درصد و رقم منوژرم شکوفا  93پارس میانگین 

تشوی بذر چغندرقند اثر زنی عملکرد مطلوبی داشت. شساین تحقیق از نظر سرعت و یکنواختی جوانه

 33نسبت به رقم شکوفا با  92زنی زنی داشت و با میانگین درصد جوانههای جوانهداری بر شاخصمعنی

های اعمال شده با مواد محرک رشدی نیز باعث افزایش درصد، سرعت و درصد برتری داشت. پوشش

   رک رشد باعث افزایش مثبتزنی شد. در این تحقیق مشاهده شد اعمال مواد محیکنواختی جوانه

کاربرد ماده طبق نتایج شود. زنی میزنی، سرعت و یکنواختی جوانهزنی شامل درصد جوانههای جوانهشاخص

ها زنی در بین سایر تیماردرصد بهترین میانگین درصد جوانه 93با سی در کیلوگرم سی 3بیوتراک با غلظت 

زنی به همراه تیمار شستشو تاثیر مثبتی بر شاخص های جوانه طور کلی کاربرد مواد محرک رشدبه. داشت

 داشت.

 
 

 ، یکنواختیزنی، پوششچغندرقند، جوانه: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه.1

 

. درحال حاضر در جهان سالیانه بین باشدیمهم م اریمطلوب بذر در سطح مزرعه بس یزندر زراعت چغندرقند جوانه

های مهم تولید کننده بذر چغندرقند به موازات شود و شرکتبذر چغندر کشت می هکتار 3777777هکتار تا  6577777

های زنده و غیر زنده، و باالبردن مقاومت گیاه در مقابل تنش هانجام پروژه های تحقیقاتی برای افزایش کمیت و کیفیت ریش

که نتیجه آن باالرفتن قدرت رقابت آنها در  اندزنی و فرآوری بذر نمودههای جوانهگیگذاری هنگفتی در بهبود ویژسرمایه
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نامحدود بودن رشد زایشی  طردر چغندرقند، بخا نکهیباشد و با توجه به امیلیون دالری فروش بذر چغندرقند می 377بازار 

بذر توده  ن،یبنابرا.  کشدروز طول می 35-57معموال  یدهدهی روی آنها، دوره گلهای جانبی و گلو خاصیت ایجاد ساقه

های مختلف از رسیدگی، هایی متفاوت، درجههایی با اندازهتشکیل شده و برداشت شده معموال ترکیبی نامتجانس از میوه

باشد. که موجب نوسانات زنی در پوسته و سایر خصوصیات مربوط به بذر میزنی ، غلظت عناصر بازدارنده جوانهسرعت جوانه

زنی پس از کاشت شروع به جوانه یادیکه در بعضی اوقات درصدی از بذرها مدت زگردد به طوریزنی میدر جوانه شتریب

زنی، سرعت بذر، افزایش قدرت جوانه ییکارا شیجهت افزا لفمخت یهاکیبه استفاده از تکن ازین نی،. بنابرانمایندمی

بهبود بذر در  یهاروش نیتردیاز مف یکی .باشدیم یاستقرار بوته چغندرقند ضرور شیزنی و افزازنی، یکنواختی جوانهجوانه

قرار دادن  ایر شکل بذر ییتغ لهیوسبه توانیبذر در خاک و کارکرد آن را م یگذاریدار کردن بذر است. جاچغندرقند پوشش

 . در چغندرقند دو نوعشودیم یزنجوانه میامر باعث بهبود و تنظ نیداد که ا شیپوسته بذر افزا یرو ییایمیش باتیترک

 رسدی. به نظر مباشدیدار کردن مکردن و روکشکه شامل حبه رندیگیمورد استفاده قرار م یپوشش بذر با کاربرد تجارت

دار کردن بذر با مواد موثر نداشته باشد و استفاده از روش روکش یچنان ییکارا رانیحبه کردن بذر، به علت کمبود آب در ا

بهبود بذر چغندرقند باشد. لذا  ییدر راستا یانجام شود، روش بهتر نهیزم نیر اد یشتریب قاتیاست تحق ازیمختلف که ن

ها در روکش بذر جهت بهبود بذر چغندرقند و هورمون یزمغذیرعناصر  نه،یآم یدهایاستفاده از اس زین قیتحق نیهدف از ا

 .]3[ باشدیم

 

 هامواد و روش.2

، بیوتراکهای فراوردههای رشد های حاوی عناصر غذایی و محرکبررسی تأثیر روکش بذر با کوداین تحقیق با هدف 

دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط آزمایشگاهی در  1331در سال  زنی و رشد گیاهچه چغندرقندبر جوانهس و زاگر آگروتین

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

 3و  6، 3بیوتراک ) هایآزمایش شامل شتشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و مقادیر مختلف فرآورده

کیلوگرم  سی درسی 6و  1، 2س )و زاگر کیلوگرم بذر( سی درسی 5/33و  25، 5/12) آگروتین، (سی در کیلوگرم بذرسی

 .باشند)بدون روکش( میبذر( به همراه یک تیمار شاهد 

عدد بذر تیمارشده شمارش و در داخل  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 خواهد گرفت. سپس نمونهکاغذ صافی چین

بار در روز انجام  2زده به طور گراد قرار داده خواهد شد. شمارش بذرهای جوانهدرجه سانتی 27±1رشد در دمای اتاقک

متر یا بیشتر باشد. شمارش تا میلی 2چه آنها که طول ریشه شوندزده تلقی میخواهد شد. هنگام شمارش، بذرهایی جوانه

زده در هر توالی که تعداد بذرهای جوانهزده مشاهده نشود و به مدت سه روز مهنگامی که افزایش در تعداد بذرهای جوانه

 .شد استفاده ]Germin ]2برای محاسبه درصد و سرعت جوانه زنی بذور از برنامه نمونه ثابت ماند ادامه خواهدیافت. 

درصد  37و  57،  17تا  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 مید زنی حاصل شوجوانه

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

]2[ . 

1 )R50=1/D50 )سرعت جوانه زنی( 

  

درصد حداکثر  37درصد حداکثر خود به  17زنی از کشد تا جوانهطول میاست که  مدت زمانی( GU) زنییکنواختی جوانه

، که از باشدمی بذرهازنی یکنواخت تر )همزمان( دهنده جوانهخود برسد، هر چه مقدار این مدت زمان کمتر باشد نشان

 گردد:رابطه زیر محاسبه می
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2 )GU=D90-D10  

 صورت گرفت. SASها با نرم افزار دادهتجزیه و تحلیل آماری  
 

 

 نتایج و بحث .3 

زنی ها بر درصد جوانهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل فاکتور شستشوی بذر در مقادیر مختلف فرآورده

عت و ها و رقم بر سرداری داشته است. همچنین اثرات متقابل شستشوی بذر در مقادیر مختلف فرآوردهتفاوت معنی

 داری داشته است.زنی تأثیر معنییکنواختی جوانه
 زنی چغندرقندهای جوانه: تجزیه واریانس )میانگین مربعات(  اثر تیمارهای مختلف بر مؤلفه1جدول 

   (MSمیانگین مربعات )

 زمان تا 

 درصد  37

 جوانه زنی

 57زمان تا 

 درصد 

 جوانه زنی

 زمان تا 

 درصد 17

 جوانه زنی 

جوانه  یکنواختی

 زنی

 سرعت 

 جوانه زنی

 درصد 

 جوانه زنی

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییرات

 (vرقم ) 1 72/11169** 777233/7** 11/5533** 33/132* 71/233** 61/3626**
شستشو  1 65/356** 777136/7** 19/233* 99/13939** 19/6359** 31/15365**

(w) 
پوشش  17 56/2996** 777173/7** 32/537** 12/216** 11/131** 33/913**

(C) 
ns51/115 **53/66 **62/139 ns62/5 **7777165/7 **39/693 1 V*w 

**73/133 **13/63 **25/276 **57/127 **777113/7 **32/356 17 V*c 

**51/311 **32/67 **11/333 **71/639 **7777562/7 *31/133 17 W*c 

ns15/133 *15 *19/33 *12/151 **7777375/7 ns56/99 17 V*w*c 

 خطا 99 37/53 77777761/7 93/613 73/33 33/9 21/33

23/9 13/1 62/12 93/13 36/1 33/9  C.V  

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

 

این اختالف در سایر داری دارد. همچنین زنی نسبت به رقم شکوفا اختالف معنیرقم پارس از نظر درصد جوانه

است. بر مبنای جدول مقایسه میانگین تیمار شستشو شده نسبت به تیمار عدم شستشو زنی مشاهده شدههای جوانهمؤلفه

شده با عناصر محرک رشدی عملکرد زنی از خود نشان داد. بذرهای پوشش دادههای جوانهداری در تمام مؤلفهاختالف معنی

زنی بذرهای پوشش داده شده با های جوانهد داشت. بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز دادهبهتری نسبت به تیمار شاه

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

های محرک دار کردن بذر با ریزوباکتریپوششدر بررسی اثر زنی را از خود به نمایش گذاشت. آگروتین سرعت باالی جوانه

دار بود و ها بر سرعت فتوسنتز برگ معنیی رشدی ذرت نشان داد که اثر انواع میکروارگانیسمهایژگیورشد بر برخی 

در دار کردن بذر کلزا با ازتوباکتر گانه آن حاصل گردید. پوششبیشترین سرعت فتوسنتز برگ در تلقیح منفرد و تلقیح دو

 21چه و وزن خشک گیاهچه گیاهچه را در مقایسه با شاهد به میزان چه، ساقهشرایط آزمایشگاهی توانست رشد ریشه

زنی در رابطه با اثر مواد افزودنی در فرموالسیون کودهای بیولوژیک بر جوانه ]1[های . نتایج بررسی]1[درصد افزایش دهد 

زنی بذر پنبه در شرایط غیر استریل ها بر جوانهک رشد در این فرموالسیونهای محرپنبه نشان داد که کاربرد باکتری

 دار شده بود.معنی
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 های گیاهچه چغندرقندمقایسه میانگین اثرات تیمار پوشش روی شاخ :2جدول

 درصد جوانه زنی تیمار 
)در  سرعت جوانه زنی

 ساعت(
 )ساعت( زنییکنواختی جوانه

 abc59/92 f7139793/7 d131/67 شاهد
 a35/93 abc71625/7 ab11/19 (سی در کیلوگرم بذرسی 3) بیوتراک
 ab71/96 a-d7155/7 bcd91/52 (سی در کیلوگرم بذرسی 6) بیوتراک
 a-d63/91 abcd7153/7 abc31/19 (سی در کیلوگرم بذرسی 3) بیوتراک
 d36/33 cde7152/7 ab51/13 کیلوگرم بذر( سی درسی 2) زاگرس
 cde93/35 ef7113/7 a26/17 کیلوگرم بذر( سی درسی 1) زاگرس
 cde19/36 cde7157/7 a32/33 کیلوگرم بذر( سی درسی 6) زاگرس
 b-e71/33 a7163/7 cd26/59 کیلوگرم بذر( سی درسی 5/12) آگروتین
 de17/31 bcd7151/7 ab35/15 کیلوگرم بذر( سی درسی 5/25) آگروتین
 a-d19/36 b7165/7 abc36/19 کیلوگرم بذر( رسی دسی 5/33) آگروتین

 ab92/91 def7113/7 bcd679/52 چسب

 
 

 گیرینتیجه. 4

های بهبود بذر مشخص شده است. بذر چغندرقند دارای مواد فنولی است با توجه به نتایج بدست آمده، اهمیت روش

شود. با افزودن مواد محرک رشد به ین مواد میشود؛ شستشوی بذر تا حدودی باعث رفع ازنی میکه باعث تأخیر در جوانه

های اعمال شده به بذرها یکی را به عنوان توان بین پوششتوان انتظار داشت که عملکرد افزایش یابد. البته نمیبذر می

 ذر شد.داری سبب بهبود عملکردی بطور معنیهای اعمال شده بهها روشبهترین انتخاب کرد؛ اما با توجه به آنالیز داده

زنی در بذر کاربرد مواد محرک رشد باعث افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد. درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

چغندرقند با اعمال تیمار پوشش و شستشو نسبت به تیمار شاهد و بدون شستشو افزایش داشت. این نشان از اهمیت پیش 

 ت.های مختلف اسسازی بذرها با اعمال روشآماده
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of seed improvement methods on germination characteristics of 

monogastric sugar beet, 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-washing), cultivars (Shokoufa and Pars) and different amounts of biotrak 

products (3, 6 and 9 cc / kg seed), agrotin (5/12, 25 and 37/5) Cc / kg of seed) and Zagros (2, 4 and 

6 cc / kg of seed) with a control treatment (uncoated). Analysis of variance table shows that there is 

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 Zagros 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 Zagros per kg of Pars cultivar with 

94.34% of the best yield. 
 

Keywords:  Sugar beet, germination, coating, uniformity 

 

 


