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 چکیده

های بهبود بذر روی رشد گیاهچه چغندرقند منوژرم پژوهش حاضر در به منظور بررسی تأثیر روش

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

روش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شتشوی بذر تکرار به 

سی سی 3و  6، 3بیوتراک ) های)شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و مقادیر مختلف فرآورده

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

گیری شده شامل طول های اندازه. شاخصباشندکیلوگرم بذر( به همراه یک تیمار شاهد )بدون روکش( می

های سبز شده و های نرمال، غیر نرمال و کل جوانهچه، وزن خشک بوته، درصد جوانهچی و ساقهریشه

ف معنی داری نسبت به رقم باشد. رقم فارس در تمام فاکتورها اختالچه میچه به ساقهنسبت طول ریشه

درصد گیاهچه نرمال عملکرد بهتری نسبت به تیمار عدم  63شکوفا دارد تیمار شستشو شده با میانگین 

سی در کیلوگرم با سی 25شستشو دارد. بررسی اثرات متقابل رقم و پوشش نشان داد، تیمار آگروتین 

ای رقم های نرمال و غیر نرمال برصد جوانهچه را داشت. درمتر بیشترین طول ریشهسانتی 5/6میانگین 

 درصد بود که نسبت به رقم منوژرم شکوفا عملکرد بهتری نشان داد. 65 و 33منوژرم پارس به ترتیب 
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 مقدمه . 1
 

در را افزوده  بیشترین ارزش، بذر مرغوب. استزنی مطلوب بذر در سطح مزرعه بسیار مهم جوانه در زراعت چغندرقند

جوانه از طرفی عوامل زیادی در . بردیکشاورزی را باال می هابازدهی سایر نهاده و کندیمایجاد کشاورزی  یهابین نهاده

یمیایی ترکیبات ش تأثیرزنی بذر چغندرقند تا حد زیادی تحت هستند. جوانه مؤثربذر، استقرار گیاهچه و روند رشد آن  زدن

اگزالیک، نیترات پتاسیم، بتائین ها، آمونیاک، چربی، اسیدگیرد. در پوسته بذر آن موادی چون فنولممانعت کننده قرار می

 ریساقند نسبت به و موسیالژ موجود است که این ترکیبات تا حدود زیادی باعث کندی جذب آب در بذر گیاه چغندر

زنی ها در مرحله جوانهو وجود حساسیت محدودکنندهت ناشی از این خصوصیات کاهش خسارا منظور بهشود. می اهانیگ
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های رشد( و برخی ها نشان داده است که مواد شیمیایی )هورمون. بررسی]2[چغندرقند راهکارهای متعددی وجود دارد 

قرار داده و ضمن  تأثیر زنی، استقرار گیاهچه و روند رشد آن را تحتهای محرک رشد گیاه قادرند قدرت جوانهباکتری

زنده، قدرت جذب آب و عناصر غذایی را افزایش دهند و حاصل این های زنده و غیره مطلوب انواع تنشکاهش اثرات نا

 . ]1[شود زنی، رشد گیاه، کمیت و کیفیت محصول میها در طول دوره رشد موجب بهبود جوانهفرایند

 

 هامواد و روش. 2

، تپروسینهای فراوردههای رشد رسی تأثیر روکش بذر با کودهای حاوی عناصر غذایی و محرکبراین تحقیق با هدف 

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

د اجرا درخواهد آمد. فاکتورهای آزمایش به مور تکرار سهبا  تصادفی کامالفاکتوریل در قالب طرح  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، 62/12) ، کادوستیم(سی در کیلوگرم بذرسی 5/33

 .باشندبه همراه یک تیمار شاهد )بدون روکش( میبذر( کیلوگرم  سی درسی

در این  .ادن آن در لوله استفاده خواهد شدزنی و قرار دبرای تعیین رشد گیاهچه از روش کشت بذر بین دو کاغذ جوانه

تکرار( در فاصله  3بذر )از هر تیمار( از هر تکرار ) 25متر، تعداد سانتی 15× 51زنی به ابعادروش روی یک الیه کاغذ جوانه

خواهد شد.  پاشیلیتر آبمیلی 31متر از لبه کاغذ چیده و سپس یک عدد کاغذ صافی دیگر روی آن قرارداده و با دو سانتی

ای کشت قرار داده خواهدشد. درون سپس کاغذ کشت به شکل لوله در آورده و درون لوله کشت که درون ظرف استوانه

ر آب ریخته و جهت جلوگیری از تبادل رطوبت، درب ظرف کشت کاماًل مسدود متسانتی 3ظرف کشت به ارتفاع 

ها خارج روز نمونه 11گراد منتقل و پس ازدرجه سانتی 21±1خواهدشد. ظرف کشت را به درون ژرمیناتور تاریک با دمای 

ه و وزن خشک چچه، طول هیپوکوتیل، وزن خشک ریشهو پارامترهای مورد نظر )تعداد بذر سبزشده، طول ریشه

 .]1[گیری خواهندشد هیپوکوتیل و وزن خشک کل گیاهچه( اندازه

 .تفرصورت گورژن  SASها با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری داده 
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-ها و رقم بر درصد جوانهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمار شستشوی بذر در مقادیر مختلف فرآورده

ها بر سرعت و داری داشته است. همچنین اثرات متقابل شستشوی بذر در مقادیر مختلف فرآوردهنی تفاوت معنیز

 داری داشته است.زنی تأثیر معنییکنواختی جوانه
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 های رشد گیاهچه چغندرقندمؤلفه بر: تجزیه واریانس )میانگین مربعات(  اثر تیمارهای مختلف 1جدول 

    (MSت )میانگین مربعا  

تعداد کل 

 هاجوانه

درصد 

های جوانه

 نرمال

درصد 

های جوانه

 غیر نرمال

وزن خشک 

 بوته

نسبت 

ارتفاع 

ریشه به 

 ساقه

ارتفاع اندام 

 هوایی

ارتفاع 

 ریشه 

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییرات

**31/16673 **71/12616 ns11/171 **11236/1 **151/1 **17/1 **73/5 1 ( رقمv) 
ns 13/22 ns 56/133 *15/215 ns111511/1 * 12/2 **61/2 **256/25 1  شستشو

(w) 
ns 57/313 ns 76/233 **11/215 ns111531/1 ns1577/1 **156/3 **33/5 11  پوشش

(C) 
**66/5113 **66/1131 ns36/171 ns1111232/1 ns1331/1 *177/1 **33/2 1 V*w 

ns31/311 ns16/263 ns136/52 ns111275/1 ns1372/1 ns361/1 **566/1 11 V*c 

ns 32/236 ns 15/115 ns12/61 ns111113/1 **1331/1 **63/1 *71/1 11 W*c 

ns23/273 ns36/276 **36/123 ns111337/1 ns1161/1 *26/1 **313/1 11 V*w*c 

 خطا 77 132/1 333/1 126/1 111366/1 35/17 31/573 73/665

56/33 53/37 73/113 36/51 31/13 62/12 13/13  C.V  

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

 

داری دارد. در این نمودار های نرمال نسبت به تیمار بدون اختالف معنیتیمار شستشو داده شده از نظر درصد جوانه

بر مبنای جدول مقایسه میانگین تیمار شستشو شده  است.زنی مشاهده شدههای 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 نههای جواعناصر محرک رشدی عملکرد بهتری نسبت به تیمار شاهد داشت. بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز داده

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

با بررسی اثرات نانوذرات  ]5[زنی را از خود به نمایش گذاشت. بذرهای پوشش داده شده با آگروتین سرعت باالی جوانه

های مختلف نسبت به ایجاد پوشش پلیمری ی گندم، نشان دادند که واکنش رقمهازنی و کیفیت رشد گیاهچهنقره بر جوانه

 متفاوت است. 
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 های گیاهچه چغندرقندمقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار رقم و شستشو روی شاخ  :2جدول

 تیمار شستشو تیمار رقم
های درصد جوانه

 نرمال

33/33 شستشو بدون پارس  a 

11/67 ستشوش با پارس  ab 

12/61 شستشو با شکوفا  b 

12/16 شستشو بدون شکوفا  c 

 

های ی محرک رشد گیاه، موجب افزایش طول و وزن ریشههایباکترنشان داد که تلقیح بذرهای جو با  ]3[ج ینتا

درصد  32شاهد بیش از  ها را در مقایسه با تیمار. آنان افزایش وزن ریشه جو در واکنش به تلقیح با باکتری]1[ گرددیمجو 

درصد بسته به نوع باکتری گزارش نمودند. نتایج تحقیقات  2/15تا  7/27ها را و وزن اندام هوایی به واسطه تلقیح با باکتری

ترکیب شده به عنوان فرموالسیون پوشش بذر باعث  سودوموناس فلورسنسهای مختلف نشان داد که در استفاده از سویه

 . ]5[شود درصد می 71تا  21روی پارامترهایی نظیر وزن تر گیاهچه و خشک گیاهچه در گلخانه به میزان دار بر معنی تأثیر

 گیرینتیجه. 4

ها عملکرد بهتری داشت. در این تحقیق نتایج نشان داد رقم منوژرم پارس نسبت به رقم شکوفا در بیشتر شاخص

های غیر نرمال این رقم ری داشت و در مقابل درصد جوانههای نرمال بیشتمشاهده شد رقم پارس دارای درصد جوانه

کاربرد مواد های رشد گیاهچه نیز عملکرد بهتری داشتند. تر از رقم شکوفا بود. با اعمال مواد محرک رشدی شاخصپایین

 های رشد گیاهچه شد. محرک رشد باعث بهبود در شاخص
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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 (12/5, 25 and 37/5) Cc / kg of seed) and Zagros (2, 4 and 

6 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 Zagros 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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