
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده

 گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات

 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 ی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و تکنولوژی بذردر رشته
 

 

 عنوان:

با کودهای حاوی عناصر غذایی و  (Seed Coating)روکش بذر  ریتأثبررسی 

 زنی و رشد گیاهچه چغندرقند ، کادوستیم و زاگرت بر جوانهتپروسینهای رشد  محرک
 
 

 :راهنما)اساتید(  استاد

 دکتر سلیم فرزانه

 
 

 :مشاور)اساتید(  استاد

 مهندس شهرام خدادادی - دکتر رئوف سیدشریفی 

 
 

 :پژوهشگر

 فریمانی محمد شاملوئیان

 

 

 69تابستان 



 

 

 
 

 : محمدنام                                نیفریما : شاملوئیان دانشجو خانوادگی نام

هاای رشاد    با کودهای حااوی عناصار ااذایی و محار      (Seed Coating)روکش بذر  ریتأثبررسی  :نامهپایان عنوان

 زنی و رشد گیاهچه چغندرقند ، کادوستیم و زاگرت بر جوانهتپروسین

 دکتر سلیم فرزانه    :راهنما )اساتید( استاد 

 مهندس شهرام خدادادی  -  شریفیدرئوف سیر: دکتر مشاو ساتید()ا استاد 

: علااوم و تکنولااوژی بااذر                                                   گاارایش: مهندساای کشاااورزی     رشااته          کارشناسییارشرشیی  ی:تحصاایل مقطاع  

 519ات: صفح تعداد    51/9/69 دفاع: تاریخ       : کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده    شردبيلا محقق :دانشگاه

 :چکیده

ای برای بسیاری از محصوالت زراعی  گسترده طور بهتیمار بذر بوده که  های پیش دار کردن بذر یکی از روش روکش 

 دار کاردن معماوالش شاامک    ویژه در کشاورزی مادرن رایاا اساتو عواماک روکاش     هشود و ب در سراسر جهان استفاده می

دار کردن  رشد گیاه و ایره در بذر هستند و روکش ایههکنند میتنظکش، ضد باکتری، عناصر ریزمغذی،  ات آفتترکیب

رشاد   کنناده  میتنظا  تأمینمصرف،  بذر با اهداف حفاظت از بذر در مقابک قارچ و حشرات، تغذیه عناصر پرمصرف و کم

زنی و افزایش  در جوانه ریتأخافزایش رشد گیاهچه،  زنی، گیاه، جذب رطوبت، رساندن اکسیژن، افزایش و تحریک جوانه

عناصار ااذایی و   روکش بذر باا کودهاای حااوی     ریتأثمنظور بررسی بهگیردو این تحقیق  ی بذر انجام میوزن و اندازه

انجام گرفاتو ایان آزماایش در     زنی و رشد گیاهچه چغندرقند ، کادوستیم و زاگرت بر جوانهتپروسینهای رشد  محر 

ی طارح  فاکتوریاک و بار پایاه    صاورت  بهای  در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه 5561سال 

 هیبریاد شستشوی بذر )شستشو و بادون شستشاو(،   فاکتورهای آزمایش شامک تصادفی در سه تکرار انجام شدو  کامالش

 ، کادوساتیم (سای در کیلاوگرم باذر    سای  1/53و  11، 1/51تپروسین ) های )شکوفا و پارس( و مقادیر مختلف فرآورده

کیلوگرم بذر( باه هماراه یاک     سی در سی 51و  11،51) و زاگرت کیلوگرم بذر( سی در سی 73/53و  11/11، 91/51)

داری بار  تجزیه واریانس نشان داد که روکش بذر اثار معنای  نتایا و باشند تیمار شاهد )بدون روکش( و تیمار چسب می

زنی دارد و نتایا مقایسه میانگین نشان داد روکش حاوی ماده زاگرت باعا  افازایش   ی جوانهدرصد، سرعت و یکنواخت

سای در کیلاوگرم باذر باا     سای  11مقدار دار کردن بذر با زاگرت به  روکش که یطور به وشد یریگ مورداندازهدر صفات 

مقایساه  و نتاایا  باود  زنای  جواناه  درصد و سارعت بیشترین نسبت به دیگر تیمارها دارای زنی درصد جوانه 73میانگین 

و بیشتر باود  درصد 9بذرهای بدون شستشو نسبت به بذرهای شستشو شده  زنی در درصد جوانه کهمیانگین نشان داد 

 سای  یسا  1/51 ای مشخص کرد روکش بذر هیبرید پارس با ماده تپروسین به مقدارگلخانه یها شیآزمابررسی نتایا 

گرم نسبت به دیگر تیمارها بیشترین وزن خشک گیاهچه را داشاتو میاانگین وزن    110/1با میانگین در کیلوگرم بذر 

گارم باودو در ایان تحقیاق      116/1و  101/1خشک گیاهچه برای تیمار شاهد هیبریدهای پارس و شکوفا باه ترتیاب   

زنای و  ای جوانههکاربرد مواد حاوی عناصر اذایی به همراه شستشوی بذرهای هیبرید منوژرم پارس باع  بهبود مؤلفه

 چغندرقند شدوی اولیهرشد 

 زنی، عناصر اذایی، چغندرقندو: روکش بذر، جوانهها دواژهیکل
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.......................................................................................................................مسأله بیان -1-2

 11 

 12 ............................................................................................................................................پژوهش( هایفرضیه) فرضیه -1-3
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 Error! Bookmark not defined. 
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 هادولجفهرست 

 صفحه عنوانشماره و 
 

 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... تیمارها مشخصات:  1 - 2 جدول
 Error! Bookmark notآزمایش در استفاده مورد کادوستیم غذایی مکمل هدهند تشکیل عناصر: 2 - 2 جدول

defined. 
 Error! Bookmark notآزمایش در استفاده مورد زاگرت غذایی مکمل دهنده تشکیل عناصر درصد: 3 - 2 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................... استفاده مورد خاک یتجزیه نتایج: 4 - 2 ولجد

 

-مؤلفه روی بر رشدی هایمحرک با بذر، کردن دارروکش و بذر شستشوی تیمارهای اثر واریانس تجزیه نتایج: 1 -3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................. .چغندرقند منوژرم مختلف هیبریدهای یزنجوانه های

 !Error .................. زنیجوانه  درصد روی منوژرم هیبرید×  بذر شستشوی تیمار متقابل اثرات میانگین مقایسه: 2 -3 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... منوژرم هیبرید×  بذر روکش تیمار متقابل اثرات نتایج: 3 -3 جدول

 !Error ................زنیجوانه  سرعت روی منوژرم هیبرید×  بذر شستشوی تیمار متقابل اثرات میانگین مقایسه: 4 -3 جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ........... زنی جوانه سرعت روی بر شستشو×  بذر روکش تیمار متقابل اثرات نتایج: 5 -3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... منوژرم هیبرید×  بذر روکش تیمار متقابل اثرات نتایج: 6 -3 جدول

 Error! Bookmark not . زنیجوانه یکنواختی روی بذر شستشوی×  بذر روکش تیمار متقابل اثرات نتایج: 7 -3 جدول

defined. 

 !Errorزنیجوانه یکنواختی روی بر منوژرم هیبرید بذر × بذر روکش تیمار× بذر شستشوی متقابل اثرات نتایج: 8 -3 جدول

Bookmark not defined. 

 صفات روی بر رشدی هایمحرک با بذر، کردن دارروکش و بذر شستشوی تیمارهای اثر واریانس تجزیه نتایج: 9 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ................ چغندرقند منوژرم فمختل هیبریدهای در گیاهچه رشد هتروتروفیک

 طول به چه ریشه طول نسبت چه،ریشه طول روی بر منوژرم هیبرید×  بذر روکش تیمار متقابل اثرات نتایج: 11 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined .......... چغندرقند غیرطبیعی های گیاهچه درصد و گیاهچه خشک وزن هیپوکوتیل،

 هیپوکوتیل، طول چه،ریشه طول روی بر منوژرم هیبرید×  بذر شستشوی تیمار متقابل اثرات میانگین مقایسه: 11 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ....................... چغندرقند سبزشده های گیاهچه درصد و طبیعی های گیاهچه درصد

 چه ریشه طول نسبت هیپوکوتیل، و چهریشه طول روی بر بذر روکش تیمار ×بذر شستشوی متقابل اثرات نتایج: 12 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ..... چغندرقند غیرطبیعی های گیاهچه درصد و گیاهچه خشک وزن هیپوکوتیل، به

 طول و چهریشه طول روی بر منوژرم هیبرید بذر×  بذر روکش تیمار× بذر شستشوی متقابل اثرات نتایج: 13 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... چغندرقند گیاهچه در هیپوکوتیل

 هایمؤلفه بر روی رشدی هایمحرک با بذر کردن دارروکش و شستشو تیمارهای اثر واریانس تجزیه نتایج: 14 -3 جدول
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... چغندرقند منوژرم مختلف هیبریدهایسبز شدن 

 82..................................شدن سبز یکنواختی روی بر بذر شستشوی×  روکش تیمار متقابل اثر میانگین مقایسه: 15 -3جدول 
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هـای  های رشدی بر مؤلفـه دار کردن بذر، با محرکنتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای شستشوی بذر و روکش: 16 -3جدول 
 84...............................................................................................................................................رشد گیاهچه چغندرقند در گلخانه
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 هاشکل فهرست

 صفحه شماره و عنوان 
 

 
 .Error! Bookmark not defined .............................................. دارچین صافی کاغذ داخل در بذر کشت: 1 -2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... زنیجوانه کاغذ دو بین بذر کشت:  2 -2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. کلروفیل غلظت گیریهانداز: 3 -2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... برگ سطح گیریاندازه: 4 -2 شکل
 

 Error! Bookmark not ..... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در زنیجوانه درصد میانگین مقایسه نتایج: 1 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............... زنیجوانه درصد روی بر بذر ستشویش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 2 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... زنیجوانه یکنواختی روی بر بذر روکش تیمار اثرات میانگین مقایسه نتایج: 3 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در زنیجوانه سرعت میانگین مقایسه ایجنت: 4 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..............زنیجوانه سرعت روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 5 -3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined زنیجوانه سرعت روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 6 -3 شکل

 Error! Bookmark notشکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در زنیجوانه یکنواختی میانگین مقایسه نتایج: 7 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... زنیجوانه یکنواختی روی بر بذر روکش تیمار اثرات میانگین مقایسه نتایج: 8 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........ شکوفا و پارس ژرممنو هیبریدهای در چهریشه طول میانگین مقایسه نتایج: 9 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ................ چهریشه طول روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 11 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............. چهریشه طول وزن روی بر بذر روکش تیمار ثرا میانگین مقایسه نتایج: 11 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not . شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در هیپوکوتیل طول میانگین مقایسه نتایج: 12 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............ هیپوکوتیل طول روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 13 -3 لشک

defined. 

 Error! Bookmark not ................. هیپوکوتیل طول روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 14 -3 شکل

defined. 

 !Error ...... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در هیپوکوتیل به چهریشه طول نسبت میانگین مقایسه نتایج: 15 -3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ................. هیپوکوتیل به چههریش طول نسبت روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 16 -3 شکل

Bookmark not defined. 
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 !Error ...................... هیپوکوتیل به چهریشه طول نسبت روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 17 -3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در گیاهچه خشک وزن میانگین مقایسه نتایج: 18 -3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ...... گیاهچه خشک وزن روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 19 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... گیاهچه خشک وزن روی بر بذر روکشهای تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 21 -3 شکل

defined. 

 !Error ............ شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در طبیعی غیر هایگیاهچه درصد میانگین مقایسه نتایج:  21 -3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ... طبیعی غیر هایگیاهچه درصد روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 22 -3 شکل

not defined. 

 !Error .....................شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در طبیعی هایهگیاهچ درصد میانگین مقایسه نتایج: 23 -3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ..... طبیعی هایگیاهچه درصد روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 24 -3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not . طبیعی هایگیاهچه درصد روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 25 -3 شکل

defined. 

 !Error .................. شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در سبزشده هایگیاهچه درصد میانگین مقایسه نتایج: 26 -3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .. سبزشده هایگیاهچه درصد روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 27 -3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark notسبزشده هایگیاهچه درصد ویر بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 28 -3 شکل

defined.



 

 ه

 

 Error! Bookmark not ... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در سبزشدن درصد میانگین مقایسه نتایج: 29 -3 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not ................ شدن سبز درصد روی بذر شستشوی تیمار اثر میانگین قایسهم نتایج: 31 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در شدن سبز سرعت میانگین مقایسه نتایج: 31 -3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . شدن سبز سرعت روی بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 32 -3 شکل

 Error! Bookmark not .......... شدن سبز یکنواختی روی بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 33 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........... شدن سبز یکنواختی روی بذر روکش تیمار اثرات میانگین مقایسه نتایج: 34 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در ریشه طول میانگین مقایسه نتایج: 35 -3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....... ریشه طول روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 36 -3 شکل

 Error! Bookmark not ................ هوایی اندام طول روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 37 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در ریشه خشک وزن میانگین مقایسه نتایج: 38 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmarkشکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در هوایی اندام کخش وزن میانگین مقایسه نتایج: 39 -3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ........... شدن سبز یکنواختی روی بذر روکش تیمار اثرات میانگین مقایسه نتایج: 41 -3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ برگ تعداد روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 41 -3 کلش

 Error! Bookmark not ...... شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهای در استقرار درصد میانگین مقایسه نتایج: 42 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ................ استقرار درصد روی بر بذر شستشوی تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 43 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .............. بوته استقرار درصد روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 44 -3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............ چغتدرقند منوژرم هیبریدهای در کلروفیل غلظت میانگین مقایسه نتایج: 45 -3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedروفیلکل غلظت روی بر بذر روکش تیمار اثر میانگین مقایسه نتایج: 46 -3 شکل
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 کلیات و بررسی منابع اول فصل -1

 مقدمه -1-1
 كن د  یم  ايجاد كشاورزی  یها در بین نهادهرا افزوده  بیشترين ارزش، بذر مرغوب. استزنی مطلوب بذر در سطح مزرعه بسیار مهم  جوانه در زراعت چغندرقند

زنی ب ذر چغندرقن د    هستند. جوانه مؤثررشد آن گیاهچه و روند  بذر، استقرار زدن جوانهاز طرفی عوامل زيادی در . برد یكشاورزی را باال می ها بازدهی ساير نهاده و

اگزالیک، نیترات پتاسیم، بتائین و ها، آمونیاک، چربی، اسیدولگیرد. در پوسته بذر آن موادی چون فنتركیبات شیمیايی ممانعت كننده قرار می تأثیرتا حد زيادی تحت 

كاهش خسارات ناشی  منظور بهشود. می اهانیگ ريساقند نسبت به موسیالژ موجود است كه اين تركیبات تا حدود زيادی باعث كندی جذب آب در بذر گیاه چغندر

ه ا نش ان   (. بررس ی 6831زنی چغندرقند راهکارهای متعددی وجود دارد )حسینی و كوچکی،  هها در مرحله جوانو وجود حساسیت محدودكنندهاز اين خصوصیات 

ق رار   تأثیرزنی، استقرار گیاهچه و روند رشد آن را تحت های محرک رشد گیاه قادرند قدرت جوانههای رشد( و برخی باكتریداده است كه مواد شیمیايی )هورمون

ها در طول دوره رش د  زنده، قدرت جذب آب و عناصر غذايی را افزايش دهند و حاصل اين فرايندهای زنده و غیره واع تنشمطلوب انداده و ضمن كاهش اثرات نا

های مختلفی برای استفاده از ظرفیت اين مواد شیمیايی (. روش6838شود )جلیلیان و توكل افشاری،زنی، رشد گیاه، كمّیت و كیفیت محصول می موجب بهبود جوانه

 ها است.ترين اين روش دار كردن بذر از مهم دار كردن و حبههای محرک رشد گیاه وجود دارد كه روكشهای رشد( و باكتریمون)هور

نس بت   ك م  پ ذيری زنی در بذر چغندرقند، قطور بودن پوسته بذر و نفوذزنی، سرعت و قدرت جوانهيکی از علل عملکرد پايین در چغندرقند پايین بودن جوانه

دانست. بزرگی بذر ممک ن   تیفیباكتوان بذر مناسب و نسبت به آب باشد را می رينفوذپذ. بذر چغندرقندی كه دارای جنین زنده و كامل، پوسته نازک و استب به آ

. ص فات ض خیم   هستنی برخوردار از كیفیت پايی یطوركل بهزنی پايینی داشته و  زده، جوانه است ناشی از قطور بودن پوسته بذر باشد، در اين صورت بذر دير جوانه
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س رعت   زن ی و گیرند كه همگی درصد جوانه ی ارثی گیاه مادری و شرايط محیطی تولید بذر قرار میی بذر تحت تأثیر ريختهبودن پوسته بذر، سختی پوسته و اندازه

س ازد. از   . زوائد بذر كشت آن را مشکل م ی استی پنج زائده )پريانت( ای شکل بوده و دارادهند. بذر منوژرم چغندرقند ستارهزنی را تحت تأثیر خود قرار میجوانه

گردد. لذا با پولیش مناسب بذر پوسته بذرهای كلف ت ن ازک   زنی بذر می طرف ديگر در توده بذر چغندرقند، بذر نارس و يا بذرهايی با پوسته كلفت از قدرت جوانه

دار نم ودن ب ذر چغندرقن د     شود. از ط رف ديگ ر ض دعفونی و روك ش    زنی میزنی و سرعت جوانهانهشده، بذرهای نارس و زوائد بذر حذف و موجب افزايش جو

 (.2002، 6فالنگان)اند ضرر پوشیده چسبنده و بی یا مادهبذرهايی هستند كه با  دار روكششود. بذرهای می تر جيرا روز روزبه

-ی بذر م ی كنندههای تولیدانحصاری در اختیار شركت صورت بهرد وسیعی داشته و معموالً كارب ها یسبزدار كردن بذرهای منوژرم چغندرقند و بذرهای  روكش

 Seedدار كردن بذر ) روكش تکنولوژیضخیم( در  یها پوستهباشد. به دلیل امکان انجام مراحل تکمیلی بوجاری )حذف بذرهای پوک، با جنین ناقص و بذرهايی با 

coatingزنی و ق ( قدرت و سرعت جوانه( درت استقرارStability گیاه در زمین اصلی )س ازد.  و دستیابی به تراكم بوته مطلوب در مزرعه را مق دور م ی   افتهي شيافزا

 شدن اندازه و شکل ب ذر ب ه ك ار     ها جهت بهترتواند افزايش يابد. گاهی اوقات اين افزودنی های محرک رشد می مواد مغذی و هورمون لهیوس بههمچنین ويگور بذر 

 است. موردتوجهاقتصادی و كارايی نیز بسیار  ازنظرمطالعه روكش بذرها  (.2002، فالنگان)است  مدنظررود. در اين راستا استفاده از تولیدات بیولوژيکی فعال می

گ رم ب ذرهايی مانن د     600دود تواند حكش و زنگ می كش و قارچ لیتر از صمغ جالن به همراه آفت میلی 60كه مصرف  ( طی آزمايشی دريافت2002)فالنگان 

ض رر ك ه ض من تغیی ر      ای چسبنده و ب ی  روكش دهد. به دلیل زبری بذر چغندرقند روكش دادن آن با ماده یراحت بهسويا و ذرت را به دلیل صاف و يکنواخت بودن 

ك اربرد وس یعی دارن د. روك ش      ها یسبزقند و بذرهای دار كردن بذرهای منوژرم چغندر مهم است. روكش آورد یدرميکنواخت  صورت بهها را  شکل ظاهری بذر آن

                                                
1. Flangan 
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 س ت ینزن ی  و بن ابراين م انج جوان ه    رود توجهی در اندازه و وزن بذر به كار م ی  يکنواخت و نازک دور بذر بدون افزايش قابل یهيال  کيبرای ايجاد  معموالًپلیمری 

 (.6991، 6دوئان و بوريس)

 مسئلهبیان  -1-2
رقند در ايران سابقه طوالنی دارد. به دلیل شرايط آب و هوايی مناسب استان اردبیل، بذر تجارتی اين محصول اس تراتیيکی در منطق ه   اصالح و تولید بذر چغند

منطق ه ب ه    محصوالت نيتر مهمتولید بذر تجارتی جزء عمده و  كه یطور بهشود. دشت اردبیل تنها منطقه تولید بذر تجارتی چغندرقند در ايران است  اردبیل تولید می

ه ای بهب ود ب ذر     باشد. توسعه مکانیزاسیون و زراعت ب ذر من وژرم و تکنی ک    یالملل نیببايد در حد استاندارد  شده یگواهرود. شکی نیست كه كیفیت بذر  شمار می

 .(6839تواند برای تولیدكنندگان اين محصول بسیار سودمند باشد )طالقانی و همکاران،  می

باش د. ي ک بوت ه     در پايان فصل م ی  برداشت قابلايران، پايین بودن وزن تک بوته نبوده بلکه مشکل اساسی پايین بودن تعداد بوته  مشکل زراعت چغندرقند در

تن  10تا  50كند ) گرم تولید می 500-100متر با بوته كناری خود فاصله داشته باشد حداقل وزنی معادل  سانتی 5روزه كه فقط  630چغندرقند )بدون احتساب رقم( 

ش ود را   . عواملی كه موجب ك اهش اس تقرار بوت ه در مزرع ه م ی     باشد یم شده برداشتتن عملکرد ريشه در هکتار نشانه پايین بودن تعداد بوته  85-00در هکتار(. 

درجه حرارت پايین در اوايل فص ل به ار    ها و سازی مناسب بستر بذر، مناسب نبودن عملیات كاشت، آفات و بیماری توان به فاكتورهای مربوط به بذر، عدم آماده می

 .(6839)طالقانی و همکاران،  ارتباط داد

                                                
1. Duan & Burris 
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 های( پژوهشفرضیه) هیفرض -1-3
 ندارد. اهچهیگزنی و رشد بر میزان جوانه یریتأثمواد مورد آزمايش هیچ  -6

 ندارد. اهچهیگزنی و رشد  بر میزان جوانه یریتأثدُزهای مختلف مواد هیچ  -2

 ندارد. اهچهیگزنی و رشد بر میزان جوانه یریتأثدم شستشوی بذرها هیچ شستشو و ع -8

 اختالفی وجود ندارد. اهچهیگو رشد  یزن ازنظر جوانه زنی جوانه ازنظردر بین ارقام مختلف چغندرقند  -0

 در روكش بذر يکسان است. مورداستفادهالعمل ارقام مختلف به مواد  عکس -5

 اهداف پژوهش -1-4
 زنی و استقرار بوته در چغندرقند با استفاده از تکنولوژی روكش بذر. نهبهبود جوا (6)

 بررسی كارايی تکنیک روكش بذر در بهبود بذر چغندرقند. (2)

 .، كادوستیم و زاگرتتپروسینزنی و استقرار با روكش كردن بذر با استفاده از تركیبات  افزايش جوانه (8)

 در روكش بذر چغندرقند. كادوستیم و زاگرت، تپروسینمناسب استفاده از تركیبات  نسبتتعیین  (0)
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 چغندرقند پیشینه -1-5

 6101سال  در اولین بار برای چغندرقند اصالح بود. ناشناخته میالدی هیجدهم قرن اواسط تا شکر تهیه منبج عنوان به است و مديترانه سواحل بومی چغندرقند

"مارگراف آندراس"توسط 
6

دست  به نیشکر( از شده هیتهشکر ) مانند یا ماده توانست از چغندرقند، الکلی عصاره گرفتن با شخص شد. اين آغاز آلمانی شیمیدان 

"آشارد "( 6308نوزدهم ) قرن آورد. اوايل
"اسیپوف"و  آلمان در مارگرافشاگرد  2

8
 صورت به و كارخانه در توانستند و كردند پیگیری را روش اين روسیه در 

 كارشناسان كمک با و الدوله نیام خان یرزاعلیم كوشش با كهريزک در خورشیدی 6211 سال در قند كارخانه اولین ايران، . دركنند استخراج قند چغندر، از صنعتی

زير  سطح .كرد كار به آغاز روز شبانه در چغندر تن 600 ظرفیت با 6860 سال دوباره در و شد تعطیل یبردار بهره دوره سه از پس كارخانه اين شد. سیتأس بلیيکی

 .(6839طالقانی و همکاران، ) هکتار بود. 2000 حدود 6866 در سالچغندرقند  كشت

 بندی گیاهی طبقه -1-6

-، راسته خمیده جن ین ها گلبرگ یب رردهي، زها یا مهم از رده دولپه و صنعتی يک گیاه زراعی Sugar beet و نام انگلیسی Beta vulgarisچغندرقند با نام علمی 

 (.6992، 0واتسون و دالويز)اند  شده یبند جنس طبقه 605گونه است كه در  6000(. اين خانواده شامل 6819نوپودياسه است )قهرمان، ها و خانواده ك

                                                
1. Anderas Margraph 
2. Ashard 
3. Esipoph 
4. Watson & Dallwitz 
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دار ش ده و گ ل و ب ذر    ه ا س اقه   كند و در سال دوم پس از گذراندن دوره سرما، بوت ه  چغندرقند گیاهی دوساله است كه در سال اول كاشت، ريشه آن رشد می

 80آن ح دود   اس تفاده  قاب ل رسد ولی ط ول قس مت   متر می سانتی 630دهند. ريشه اصلی چغندر مخروطی شکل و كشیده است. طول ريشه در شرايط مناسب تا  می

 .(6815صادقیان مطهر، )متر است  سانتی 65 تا 60و قطر متوسط آن در قسمت گردن  لوگرمیكتا يک  1/0 ها شهيرمتر است. وزن متوسط  سانتی

اس ت ك ه ت ابش ن ور      ريپ ذ  امکانرسد. كشت چغندرقند در شرايطی عدد می 30دهند و تعداد آن در بوته كامل به ها، قسمت هوايی چغندر را تشکیل میبرگ

درج ه   3ت ا   5( ت رين دم ايی ك ه چغن در در آن فعالی ت دارد )ص فر گی اه        روز بدون يخبندان باشد. پايین 200تا  630خورشید، كافی و منطقه محل كشت حداقل 

را سازی قن د   ، رشد و ذخیرهازاندازه شیبكند. گرمای  تحمل می یراحت بهدرجه زير صفر را  1باشد ولی در پايیز تا  گراد است و در اوايل رشد سرما حساس می سانتی

بهترين درج ه ح رارت   شود. پیش از آغاز گرما، برداشت میگیرد و در بهار كند. به اين دلیل كشت آن در نقاط گرمسیر در زمستان انجام میچغندرقند متوقف میدر 

سازی قند به كمت رين مق دار    گراد، رشد و ذخیره درجه سانتی 00درجه در شب است و در  60درجه در روز و  20چغندرقند با دمای میانگین  یقند سازبرای رشد. 

 .(6815صادقیان مطهر، ) رسدمی

 قندرچغند هایتیپ -1-7

 شود:زير تقسیم می هایتیپقند به  دحجم ريشه، مقدار برگ و درص ببرحسچغندرقند 

 قن د اين رقم در واحد سطح زياد ولی درص د   محصولباشد.  های آن زياد میهای بزرگ و سنگین است، سر آن نسبتاً پهن و تعداد برگاين رقم دارای ريشه :E تیپ

 ها كمتر است.آن نسبت به ساير رقم



 

19 

 

بیشتر است. اين رق م ب رای   آن كمتر و درصد قند  E تیپاست. محصول چغندر در هکتار آن از  E تیپاز  تركمهای آن و تعداد برگ تر وچکكسر اين رقم  :N تیپ

 ، مناسب است.ندارد( وجود تمناطقی كه امکان كشت زودهنگام )هراكش

كمتر است. مقدار محصول آن در واحد سطح كمتر ولی درصد قن د آن بیش تر و    N و Eهای اند و مقدار برگ آن از رقم باريک و كشیده تیپچغندرهای اين  :Z تیپ

 تر است.زودرس ادشدهي هایتیپاز 

گیری و اصالح بذر از آن استفاده  رگولی مقدار قند آن بیشتر است. كشت آن اقتصادی نیست و تنها برای دو Z تیپشبیه به  تیپخصوصیات ظاهری اين  :ZZ تیپ

 .(6839و همکاران، طالقانی ) شودمی

 بذر چغندرقند یبند میتقس -1-8

 شود:كند به دو دسته تقسیم میهايی كه تولید میتعداد جوانه ازنظربذر چغندر، 

 بذرهای چند جوانه -1-8-1

عم ده ب ذر مص رفی چغن دركاران     شود. بخش ها، بوته چغندر سبز میعدد است و پس از كاشت به همین تعداد از آن 5تا  2های اين گونه بذرها تعداد جوانه

 .(6830رستگار، ) كنداند، هزينه زيادی را به كشاورزان تحمیل میاستفاده كرده چندجوانهای كه از بذر نوع است. تنک كردن مزرعهاين كشور از 

 بذرهای تک جوانه -1-8-2
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دس ته   8جوانه خود ب ه  شته شوند، نیازی به تنک كردن ندارند. بذرهای تکرويد و چنانچه به فاصله مناسب كااين بذرها يک جوانه دارند و از آن يک بوته می

 .(6830)رستگار،  شوندتقسیم می و مکانیکی ژنتیکیکنیکی، تمکانیکی، 

 پیشینه تولید بذر چغندرقند در ایران -1-9

ش ده  ب ه اي ران آورده   « 6دكتر پرالک»قمری توسط فردی به نام  6210شعبان  61بذر چغندرقند برای اولین بار در تاريخ « وقايج اتفاقیه»بر اساس نوشته روزنامه 

ش د. در  و چکسلواكی وارد می از كشورهای آلمان، لهستان 6865تا سال  ازیموردناندازی شد، بذر چغندرقند كه كارخانه قند كهريزک دوباره راه 6860. از سال است

چغندرقن د در   یش ده  اصالحآلمانی )كه روسی االصل بود( عمل تهیه بذر  2«دكتر اشنايدر»با همکاری و « یباغ قرهمهندس اسماعیل »با كوشش شادروان  6865سال 

چغندرقند توس ط بنگ اه    ازیموردنها بذر دو دوره در تمام سال جز بهتاكنون  6820ايران تهیه شد. از سال  یوهوا آبسال بذر الیت سازگار با  5كرج شروع و پس از 

تأس یس و كلی ه ام ور تحقیق اتی     « بنگاه اصالح و تهیه بذر چغندرقن د »، تشکیالت مستقلی تحت عنوان 6882. در سال شده استندرقند تهیه اصالح و تهیه بذر چغ

 .(6839طالقانی و همکاران، )گرفت  بر عهدهجديد و تولید بذر را های محصول چغندرقند، اصالح رقم

                                                
1. Perlac 
2. Shenaider 
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 فرایند تشکیل گل و بذر در چغندرقند -1-11

هفت ه   62ت ا   3يک گی اه دوس اله ب ه م دت      عنوان بهند گیاهی است دوساله كه در سال اول، رشد رويشی و در سال دوم، رشد زايشی دارد. چغندرقند چغندرق

ر مرحل ه رويش ی،   د كن د.  در آن روی دهد. دمای پايین، رشد زايش ی گی اه را تحري ک م ی     6شدن گراد( است تا پديده بهاره درجه سانتی 3تا  0نیازمند دمای پايین )

كند كه بسیار نزديک به انتهای ساقه است. در اين مرحله، محور ساقه بسیار كوتاه و انته ای آن ص اف   های برگ میمريستم انتهايی ساقه رويی چغندرقند تولید آغازه

ه ای ط ولی از س لول ب ه     ین اليه مريستم انته ايی، ردي ف  دهد و پس از تقسیم اولشود و آغازه گل را تشکیل میتقسیم می است. در مرحله زايشی، مريستم انتهايی

كن د. ب ذر دارای ي ک    رود و بذر تولید م ی سال يا فصل دوم زراعی، چغندرقند به گل می در .(6815صادقیان مطهر، )شوند. آيد كه تبديل به محور گل میوجود می

چ ه ي ا   به وجود آورنده ساقه يا طوقه( و ريش ه ) لیپوكوتیهدو كوتیلدون و يا برگ بذری،  ای آندوسپرم )پريسپرم( و اليه پوششی است. جنین ازجنین، بافت تغذيه

كوچک بودن اندازه بذر چغندرقند باعث شده است كه مواد غذايی موجود در آن، محدود باشد و بنابراين، شرايط محیطی بايد ب رای   ريشه جنینی تشکیل شده است.

 .(6815مطهر،  انیصادق)های سالم تولید شود د تا گیاهچهزدن و رشد سريج بذر فراهم باشجوانه

 برای تولید بذر ازیموردنشرایط آب و هوایی  -1-11

و  باي د در من اطقی ك ه ش رايط آب     طور كه ذكر شد، تولید بذر چغندرقندعملکرد ريشه است. همان كننده نییتععوامل  نيتر مهمكیفیت بذر چغندرقند يکی از 

)ورنالیزاسیون( كافی باشد و مدت يخبندان در دوره سرما، ط والنی   شدن بهارهشود. در اين مناطق، بايستی سرمای زمستان برای پديده انجام می هوايی خاصی دارند،

                                                
1. Vernalization 
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الیزاسیون، ط ول روز  ننباشد تا خسارت ناشی از آن به حداقل برسد. عالوه بر دمای پايین، طول روز نیز نقش مؤثری در رشد ساقه و تولید گل دارد. پس از عمل ور

ه ا  افشانی نقش م ؤثری در تلق یح گ ل   تر است. چون چغندرقند يک گیاه دگرگشن است، وزش باد در فصل گردهساعت( برای تشکیل گل مناسب 61بلند )حداقل 

ده د.  کرد و كیفیت بذر را تحت تأثیر ق رار م ی  افشانی و زمان تشکیل بذر، عمل، دمای پايین و يا وزش بادهای گرم در زمان گردهدارد. هوای خیلی خشک، بارندگی

شود تا بذرها يکنواخت نرسند و دمای پايین در زمان رسیدن بذر و يا دوره انبارداری حساسیت به بولتینگ را در مزرع ه تولی د   خشکی هوا و رطوبت باال، باعث می

 .(6830رستگار، )دهد ريشه می

 کیفیت بذر -1-12

 تی  فیباك، بذر یطوركل بهقرار گیرد.  موردتوجهبذر ساير گیاهان زراعی تحت تأثیر عوامل زيادی است كه بايد در فرآيند تولید بذر، كیفیت بذر چغندرقند مانند 

ح یط  خصوص یات ژنتیک ی ب ذر، م    ازجمل ه در حد بهینه باشد. عواملی ، شود كه مجموعه عوامل مؤثر بر آن از مرحله تولید تا آخرين مرحله فرآوریوقتی تولید می

دوره رش د گی اه،   رشد گیاه مادری در زمان رشد و رسیدگی بذر، عوامل آب و هوايی مانند دما، نوع خاک، تغذيه میزان و زم ان آبی اری، عملی ات زراع ی در ط ول      

ای جل وگیری از آس یب فیزيک ی    ها هنگام برداشت برمناسب برداشت و تنظیم آن آالت نیماشموقج بذر با رطوبت مناسب، برداشت به رسیدگی مطلوب فیزيولوژيک

و  ها، ب اكتری آلودگی به قارچ ازنظرانبار، سالمتی بذر  زمان مدتصحیح، بوجاری خوب، انبار مناسب با رطوبت و دمای مناسب برای نگهداری بذر،  ونقل حملبذر، 

-طور مستقیم و غیرمس تقیم ب ر كیفی ت آن ت أثیر م ی     است، به در فرآوری و هر عامل ديگری كه در طول فرآوری بذر بر كیفیت آن مؤثر شده مصرفحشرات، مواد 

 .(6815صادقیان مطهر، ) گذارند
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 در چغندرقند بذر اهمیت -1-13

كشاورزی را باال بب رد.   یها نهادهتواند در افزايش عملکرد نقش مهمی داشته باشد و بازدهی ساير  های اضافی می ای است كه بدون مصرف هزينه بذر، تنها نهاده

از كیفی ت و ك اركرد    مورداس تفاده نهاده مهم در زراعت از اهمیت زيادی برخوردار است. اگر كلیه عملیات زراعی به نحو مطلوبی انجام پذيرد ام ا ب ذر    عنوان بهر بذ

تح ت ت أثیر ق رار     ش دت  ب ه رش د،  مطلوبی برخوردار نباشد، عملکرد نهايی به داليلی مانند عدم دستیابی به تراكم مناسب، كاهش سطح سبز و از دست دادن فصل 

 .ه ا يکس ان ب ود    در اكثر نظرسنجی باًيتقرقند انتقاداتی از بذر ايرانی دارند كه  یها كارخانهدهد كه مديران و كارشناسان كشاورزی  ها نشان می بررسی خواهد گرفت.

زن ی، دي ر    باشد. پوسته سخت بذر و نیاز به آب بیشتر جه ت جوان ه   یزنی يکی از انتقادات مهم در اين خصوص م زنی و سرعت كم جوانه يکنواختی در جوانه عدم

زن ی   . عدم يکن واختی در جوان ه  باشد یمها از ديگر انتقادات  بذر ايرانی نسبت به بذرهای خارجی، همچنین سرعت رشد اولیه محصول و استقرار كم بوته زدن جوانه

% در 10 -30در بذور خارجی اين ع دد ب ه    كه یدرصورتهای دوم و سوم  زند و مابقی در آب آب جوانه می % بعد از اولین80 -00حدوداً  كه یطور بهبذرهای ايرانی 

بذر چغندرقن د   كه يیازآنجا گیری از رطوبت ناشی از بارندگی. زنی يکنواخت بذر با بهره همچنین عدم امکان جوانه ،زند مرحله اول و مابقی نیز در آب دوم جوانه می

ش ود را   عوامل متعددی قرار گیرد. عواملی كه موجب كاهش استقرار بوته در مزرع ه م ی   ریتأثتواند تحت  شود، استقرار بوته می محیطی كشت می در شرايط متفاوت

اوايل فص ل به ار    ها و درجه حرارت پائین در سازی مناسب بستر بذر، مناسب نبودن عملیات كاشت، آفات و بیماری به فاكتورهای مربوط به بذر، عدم آماده توان یم

زن ی و اف زايش    زن ی، يکن واختی جوان ه    زنی، سرعت جوانه های مختلف جهت افزايش كارايی بذر، افزايش قدرت جوانه بنابراين نیاز به استفاده از تکنیک؛ ارتباط داد

 (.6839طالقانی و همکاران، ) باشد رار بوته چغندرقند ضروری میاستق
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 بهبود کارایی بذر -1-14

های مختلف از رسیدگی، سرعت  های متفاوت، درجه هايی با ان دازه چغندرقند معموالً تركیبی نامتجانس از میوه یشدهشده و برداشتتشکیل توده بذر

گردد. عدم  میر در توده بذ زنی جوانه تغییراتباشد كه موجب افزايش  زنی در پوسته و ساير خصوصیات مربوط به بذر می زنی، غلظت عناصر بازدارنده جوانه جوانه

شود. بذرهای درشت و سنگین از پوسته كلفت و قطوری  ها موجب بروز مشکالتی مديريت مزرعه می زنی و نتیجتاً تفاوت زياد در اندازه بوته يکنواختی در جوانه

بازدارنده از نفوذ اكسیین و آب به داخل جنین اين مواد و  شود زنی می باشند. افزايش حجم پوسته بذر موجب تجمج بیشتر مواد بازدارنده جوانه می برخوردار

تسريج در  كردن مکرر بذر موجببه همین دلیل شستشو و خشک (.6911، 6جونتیال)باشند  نمايند. خوشبختانه در چغندرقند اين مواد قابل شستشو می جلوگیری می

اولیه بذر، سايز بذر، قدرت خواب  قوه نامیهرايط محیطی در طول تشکیل بذر، تابعی از طول عمر بذر، ش بذر كردن خشکخیس و  دفعات شود. تعداد زنی می جوانه

 .(6918، 2النگدنبذر، كلفتی و سختی پوسته بذرمی باشد )

د ريشه عملکر كننده نییتععامل  نيتر مهماست و كیفیت بذر در چغندرقند  تیفیباكبذر مرغوب و  كار بردن، به چغندرقندالزمه توسعه مکانیزاسیون در زراعت 

 مورداس تفاده مختلفی برای اطمینان از كاركرد باالی ب ذر   یها روشبنابراين ؛ باشد است. ظهور كند و ناهمگن جوانه يکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند می

ه ای   ای تیماره ای ب ذر از جنب ه    فزاين ده  ط ور  به كاربرد تجاری دارند. تیمارهای بذری برای اهداف مختلف ابداع شده و به كار می روند. ها آنو اكثر  رندیگ یمقرار 

                                                
1. Junttila 
2. Longden 



 

25 

 

و بهب ود   تیمار یها روش( برخی از 6990)، 6برای افزايش ارزش واقعی بذر و بهبود رشد و تولید گیاه شروع شده است. تیلور و هارمن يیها روش عنوان بهاقتصادی 

 بذر را به ترتیب زيرگروه بندی كرده است:

ی يچن دين م واد ش یمیا    را كنترل كند. اند قرارگرفتههايی را كه در داخل بذر پاتوژن و شده منتقلبه داخل بذر  تواند یمی سیستمیک كه تیمار كردن با مواد شیمیاي -6

 كند. های برگی محافظت می گیاه را در مقابل بیماری های گیاه نفوذ كرده و نیز به بخش هوايی گیاهچه

را اف زايش   يیعناص ر غ ذا  توانند نیتروژن را تثبیت كنن د، ج ذب    نند در روی بذر تکثیر يابند و به ريشه منتقل شوند و میتوا كه می يیها سمیکروارگانیمتیمار با  -2

 های خاكزی محافظت كند و يا رشد گیاه را افزايش دهد. های زيرزمینی گیاه در مقابل حمله قارچ دهند، از بخش

 .های بذر زادتیمارهای فیزيکی جهت كنترل پاتوژن -8

 دهد. زنی و عملکرد گیاه را افزايش می تیمارهای فیزيولوژيکی كه سرعت جوانه -0

ه ای تیم اری ب ذر در     ش وند. هم ه اي ن گ روه     دارند و باعث بهبود قابلیت انبارداری و عملکرد ب ذر م ی   ریتأث تیمارهای مختلفی كه بر روی نسبت رطوبت بذر -5

حتی كلی ات آن   های دقیق انجام آن انحصاری بوده و و روش شود یمخصوصی انجام  یها شركتتوسط  بهبود بذركشاورزی مهم هستند. بخش زيادی از تیمارهای 

 ناكافی و ناقص در مطالب علمی ارائه شود. یلیطور خ بهممکن است 

 مفید. یها سمیکروارگانیمی و ، عناصر غذايها كش آفتمنظور اصالح كاربرد يا خصوصیت جذب آب يا انتقال  هدار كردن و يا پلت كردن ب روكش -1

                                                
1. Taylor & Harman 
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 دار کردن بذرهای پوششانواع روش -1-15

 دار کردنبهح -1-15-1

-افزودن مواد غذايی به بذر و گرد ك ردن آن نی ز ص ورت م ی     ازجملههايی است كه در آن عالوه بر ضدعفونی بذر مواد موردنیاز ديگر از روش 6دار كردنحبه

شود و به آن شکل ك روی بهین ه داده   زنی ضرری ندارد به بذر برهنه مواد پوششی مصنوعی اضافه میاز موادی كه برای جوانه فادهاستگیرد. در فرآيند پلت كردن، با 

 ب رای  –در موقعیت نزديک به بذر  – كش آفتو  كش قارچكردن، دار حبهشود. در  شود. اين امر، بسته به نیاز و خصوصیات جذب آب توسط اين مواد، انجام میمی

تواند استفاده شود. در اين شود. در اين فرآيند، موادی مانند مونتموريلونیت، ورمیکولیت، بنتونیت، كرک، پیت، ماسه و مواد سلولزی نیز میحمايت از آن استفاده می

ش ود.  م ی  استفاده – ها یسبزنند بذر چغندرقند و ما –دار كردن بذرهايی با شکل نامنظم روكشافزودن مواد شیمیايی به ماتريکس پلت نیز برای  روش، با استفاده از

-شود. موادی كه در پل ت ب ذر اس تفاده م ی    مدرن كشت استفاده می آالت نیماشاندازه، شکل و يا وزن جهت استفاده از  ازنظرفرآيند پلت برای يکنواخت كردن بذر 

زنی در مزرعه مشکلی به وجود نیاورن د. م اتريکس پل ت ح اوی     جذب آب، برای جوانهدر  بودنشانقوی  عالوه برشوند كه  كاربرده بهشوند بايد طوری انتخاب و 

اكريالت يک درصد پلی اكريالمید نیز در سطح تج اری ب رای پل ت    های پلیو چسب است. موادی مانند لوم، نشاسته، تیلوز )منشأ سلولزی( و يا پلیمر پركنندهمواد 

 .(6995، 2كاپلند و مک دونالد)شوند. بذر استفاده می

                                                
1. Pelleting 
2. Copeland & McDonald 



 

27 

 

ص ورت  شود كه كشت بذر ب ه تر كرد. اين عمل باعث میهای كوچک را بزرگتوان اندازه بذروسیله آن میبذر روشی است كه بهدار كردن حبهاز سوی ديگر، 

و  ب ا تركیب ی از آب   مورداس تفاده مواد باشد. در فرآيند پلت بذر چغندرقند،  مشاهده قابلصورت دقیق ممکن شود و بذر در خاک  مناسب به آالت نیماشتک بذری با 

 مورداس تفاده شوند. پوشش متر است كه بعداً خشک میمیلی 15/0تا  5/8ای بین مرطوب با اندازه رنگ یخاكسترشوند كه نتیجه آن، پلت می كاربرده بهمواد چسبنده 

بیشتری را همراه با رنگ به كار برد. برای حص ول   كش آفتو  كش قارچتوان می هلیوس نيبدشود كه ها در محیط پلت نیز میشامل استفاده از چسب دار كردنحبهدر 

شود ت ا بت وان   شود كه پوشش دادن بذر با يک فیلم رنگی برای رؤيت بهتر آن در خاک موجب میمی شوند. يادآوری می كاربرده بهنتايج بهتر، اين مواد در چند اليه 

زن ی تیم ار ش ده اس ت.     جوان ه  یدهن ده  شياف زا دهد كه بذر ب ا  رنگی همچنین نشان می روكشدر مزرعه انجام داد.  ارزيابی صحیحی از محصول در مراحل بعدی

 (.6995 ،كاپلند و مک دونالد)آمیزی نیز بايد انجام شوند و رنگ روكشزنی پس از انجام های جوانهآزمايش

زا و بذر و گیاهچه، استفاده از مواد شیمیايی برای حمايت از ب ذر در مقاب ل عوام ل بیم اری     های مهم برای افزايش توانايیطور كه ذكر شد، يکی از روشهمان

پلیم ر مص نوعی روی ب ذر     صورت بهای بذر، مواد شیمیايی اليه روكششود. در دادن بذر استفاده می روكشهای مختلفی برای پلت و زنی است. تکنیکبهبود جوانه

ش ود  چسبد. اين عمل باعث میشود. از مزايای پلیمر آن است كه محکم روی بذر میای روی بذر منجمد میاليه روكش صورت بهشود و سپس، اين مواد پاشیده می

ای، بهینه ك ردن ج ذب آب   اليه روكشهای جديد يکی ديگر از كاربرد. های گیاهی از دست نروندكش، مواد غذايی، مواد رنگی و هورمونتا مواد فعال از قبیل قارچ

زن ی و پدي دار   توان زم ان جوان ه  وسیله می زنی است. اين پلیمرها توانايی آن را دارند كه نفوذ آب به بذر را تنظیم كنند و تبادل گازی را بهبود بخشند. بدينو جوانه

گ ذارد.  در ش کل و وزن ب ذر نی ز تغیی ر چن دانی نم ی      در اندازه بذر بلکه  تنها نهبسیار نازكی است  هيال  کيای،  اليه روكش كه يیازآنجاشدن گیاهچه را كنترل كرد. 
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كاپلن د و م ک دونال د،    )های ن امنظم ب ذر برط رف ش ود     و چسب اندازه بذر را تغییر داد تا شکل پركنندهدهد كه با مقدار كمی از مواد بذر اين امکان را می روكش

6995.) 

 دار کردنروکش -1-15-2

پودرهای  صورت به. در بهبود بذر از مواد مختلفی ید در بذر بدون اينکه اندازه و شکل آن تغییر پیدا كند داللت داردبه استعمال مواد مف 6دار كردن واژه روكش

چسبد و  به سطح بذر نمی یخوب بهريخته شود و اين مواد  كارندِهای  تیمارهای مختلف در جعبه صورت بهوسیج  طور بهشود و ممکن است  خشک استفاده می

دار  معلق بمانند بنابراين روكش صورت بهيا  شده پراكندهممکن است  مؤثرهشود و مواد  می گردوغبارمشکالتی در استعمال، عدم يکنواختی و ايجاد باعث  جهیدرنت

ر كردن بذر از دا كند و در روكش را بهبود داده و در فائق آمدن بر مشکالت ناشی از مصرف پودرهای خشک كمک می مؤثرهكردن بذر يکنواختی در مصرف مواد 

هايی كه  چسبگردد.  بذر استعمال می یرو درد كه برای نگهداری و حفظ مواد شو گفته می 8ها زن و بند 2ها چسباننده به آن یطوركل بهكنند كه  استفاده می يیها چسب

 بذرهای ،های بذر برخی از كمپانی گیاهی يا پارافین. های )ارژن( و روغن 1عربی ، صمغ5، دكستران0از متیل سلولز اند عبارت روند یمبرای اين منظور به كار 

 (.2005، 1)هالمر دارند كنند ولی تركیب و روش مصرف را در انحصار خود نگه می دار عرضه می روكش

                                                
1. Coating 
2. Stickers 
3. Binders 
4. Methyl cellulose 
5. Dextran 
6. Gum arabic 
7. Halmer 
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بذر يا  شکل رییتغ لهیوس بهتوان  خاک و كاركرد آن را می داركردن بذر است. جايگذاری بذر در روكشهای بهبود بذر در چغندرقند  مفیدترين روش يکی از

قرار  مورداستفادهبذر با كاربرد تجارتی  روكششود. دو نوع  زنی می تركیبات شیمیايی روی پوسته بذر افزايش داد كه اين امر باعث بهبود و تنظیم جوانه قرار دادن

اقتصادی برای بهبود كاركرد بذر است. در اين حالت يک  یها روشترين  دادن بذر يکی از مهم روكش .باشد یمدادن بذر  روكش و گیرد كه شامل حبه كردن می

، ها كش حشره ،ها كش قارچ لیاز قباستفاده از موادی  دادن يک بذر روكشاين ماده به بذر شکل خاصی بدهد. اغلب هدف از  كه نياشود بدون  ماده به بذر اضافه می

سازد تا  تولید بذر را قادر می یها شركت، اين روش رندیگ یممستقیم در ارتباط با بذر قرار  و تركیبات ديگری است كه به شکل مصرف كم، عناصر 6ساز منيمواد ا

برای  ازیموردنمطلوب و  یها ییگيوهای كشت خاص به وجود آيند، ممانعت شود.  رود در محیط های محیطی خاصی كه انتظار می بذرهايی ايجاد كنند كه از تنش

( 0( دارای غلظت بااليی از مواد جامد باشد، )8( دارای محدوده چسبندگی پايین باشد، )2( پولیمر آبدار باشد، )6از ) اند رتعبادر اين روش  مورداستفادهمواد 

ا بايد منجر به قابلیت كاشت مطلوب و تولید بذره ها ییگيو. اين كند جاديا( بعد از خشک شدن، يک اليه سخت 5و )آبدوستی باشد -دارای موازنه تنظیم آبگريزی

كنند ولی تركیب و  دار عرضه می های بذر بذور روكش از كمپانی یبرخ زنی مطلوبی را به همراه داشته باشد. بدون مواد زائد شود و در تمام شرايط محیطی، جوانه

 (.2005دارند )هالمر،  روش مصرف را در انحصار خود نگه می

شود اين مواد  های كارنده ريخته می تیمارهای مختلف در جعبه صورت بهوسیج  طور به روند ممکن است پودرهای خشکی كه برای بهبود بذور به كار می

 صورت بهيا  شده پراكندهممکن است  مؤثرهشود. مواد  می گردوغبارباعث مشکالتی در استعمال، عدم يکنواختی و ايجاد  جهیدرنتچسبد و  به سطح بذر نمی یخوب به

                                                
1. Safeners 
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دهد و در فائق آمدن به ساير مشکالت ناشی از مصرف پودرهای خشک كمک كند. به  اين دوغاب يکنواختی را بهبود می كار بردندوغاب در آب معلق شود كه به 

 (.6933شود. )هالمر،  ها گفته میزنبندو  ها، چسبانندهبرچسب ها آنبه  یطوركل بههايی كه  تیمارهای دوغاب ممکن است چسب

 پوشش نازک بذر -1-15-3

، ان د  ش ده  ح ل . در اين روش از مواد افزودنی كه در يک محلول رنگی از يک پلیمر چسبنده استاطراف بذر رهیافت ديگری برای پوشش بذر  6ايجاد پوشش نازک

 ش ود. مزي ت جال ب اي ن    دهد و سبب تغییر شکل بذر نمیاختصاص می به خوددرصد از وزن بذر را  6-60تنها  مورداستفادهشود. در اين روش پوشش استفاده می

 هي  چندالروی بذرها ي ک پوش ش ن ازک     كه یطور بهتغییر داد  كردن خشکفرموالسیون را چندين بار در خالل فرآيند اسپری كردن و  توان یمرهیافت اين است كه 

كاپلن د و م ک دونال د،    ) گ ردد م ی دار شده اض افه  به بذور حبه ها كش قارچها و كشكاربرد حشره منظور بهگسترده  صورت بهشکل بگیرد. پوشش نازک بذر همچنین 

6995.) 

 غذایی عناصردار کردن بذر با روکش تأثیر -1-16

)كاپلند و م ک دونال د،   زنی شود.  تواند باعث تنظیم و بهبود جوانه آن با تركیبات شیمیايی است كه می دار روكشبهبود و افزايش كارايی بذر،  یها روشيکی از 

دار ك ردن ب ذر    روك ش دالي ل ب رای    نيت ر  عمده (.2005، 2)بیشنوی و والهیت گردد یبازمدار كردن بذر، به چند دهه گذشته  روكشهای مربوط به  . تکنولوژی(6995

)راي س و  مفید ب ه تركی ب ب ذر     یها سمیکروارگانیمافزودن (، 6931، 0)سالتر و اسمیتزا بیماری یها قارچ، كنترل (2001، 8)نالت و همکاران شامل كنترل حشرات

                                                
1. Film coating 

2. Bishnoi & Wilhite 
3. Nault et al  
4. Salter & Smith 
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آوردن بیشترين عملکرد، نیاز به بذر مناس ب   به دستو غیره است. كشاورزان برای  (6910، 2اسکات و های)زنی و استقرار گیاهچه  بهبود جوانه(، 2006، 6همکاران

اس ت ك ه ب ا اه داف      تقوي ت ب ذر   یه ا  روشدار كردن بذر يک ی از   روكش(. 2001، 8)روزا و همکارانبذر، دستیابی به اين پتانسیل است  روكشدارند و هدف از 

در  یهي  و ب ه عملی ات ب ذركاری، توزي ج يکنواخ ت ب ذر )      یس از  آس ان ، ها یماریبزنی، جلوگیری از خسارت آفات و افزايش سرعت و میزان جوانه ازجملهمختلفی 

زنی، جلوگیری از خورده ش دن ب ذر توس ط    ر جوانهد ریتأخبذرپاشی هوايی(، حفظ رطوبت در پیرامون بذر با استفاده از مواد جاذبه الرطوبه، افزايش عملکرد، ايجاد 

 (6939)اسکات، گیرد  جانوران، افزايش سرعت و توان استقرار گیاه انجام می

های اخیر، استفاده از انواع پلیمر تحول بزرگی در كشاورزی و ص نايج غ ذايی ايج اد ك رده      . در دههاند داكردهیپكشاورزی كاربردهای متنوعی  ینهیدرزمپلیمرها 

-پلیم ری روی جوان ه   روكشسوء  ریتأثنمودن بذر است. برای ممانعت از  دار روكشكاربردهای پلیمر، استفاده از آن در  ازجمله(. 6896، و همکاران )حمیدیاست 

( باش ند ت ا   دوست آبماهیت هیدروفیل ) بايد دارای كاررفته بهعالوه بر اين، مواد  (6911، 0)واتسپلیمری قابلیت انتقال اكسیین را داشته باشد  روكشزنی بذر، بايد 

زنی و استقرار گیاهان مختلف نش ان داده اس ت ك ه در     دار كردن بذر روی جوانه روكش، بررسی اثر وجود نيباا. (6991 س،ي)دوئان و بورزنی بذر نشوند  مانج جوانه

برخی مطالعات نیز اس تفاده از چس ب و م واد جاذب ه الرطوب ه در تركی ب        در (.6939)اسکات، شود زنی بذر میدر جوانه ریتأخبرخی موارد، پوشش پلیمری باعث 

 (.6816پور، ح)فرها نشان داده است  زنی آن ی مرتعی، اثر منفی روی جوانه پوشش بذر چند گونه

                                                
1. Rice et al 
2. Scott & Hay 
3. Rosa et al 
4. Watts 
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ب ا پاي ه آل ی،     يیه ا  پوش ش ه از ب ا اس تفاد   (Sanguisorba minor)دار كردن بذر گونه مرتعی توت روباهی روكشبا بررسی اثر  (6839)محرابی و همکاران  

ه ا ش د.    زن ی آن  دار كردن بذر موجب اف زايش درص د جوان ه   روكشمتفاوت كاشت،  یها عمقهیدروژل و معدنی نشان دادند تحت شرايط مختلف تنش خشکی و 

تولید ماده خشک، تعداد نی ام در بوت ه، وزن ص د دان ه و      گرم به ازای هر كیلوگرم بذر، موجب افزايش میزان 20به میزان  ینیزم باداماستفاده از پلیمر در پوشش بذر 

زن ی و   گرم به ازای هر كیلوگرم بذر( موجب تنظیم آب توسط بذر و بهب ود جوان ه   20). در سويا، پوشش بذر با پلیمر (2000، 6)چیکانا و همکارانعملکرد دانه شد 

ه ای كل م    زنی و قدرت گیاهچ ه  اتیل سلولز بر جوانه  پلیمر سوسپانسیون آبی هیدروكسی بررسی اثر پوشش(. 2006، 2)اسمیتظهور گیاهچه در شرايط غرقابی شد 

نی ز ب ا به ره   ( 2001) 0اشنايدر و همکاران(. 2005، 8)آلمديا و همکارانبروكلی حاكی است كه ايجاد پوشش روی بذر موجب تغییر فیزيولوژيک در اين گیاه نیست 

ريلیک اسید، متیل مت اكريالت، ايتاكونی ک اس ید، پوش ش پلیم ری مناس بی ب رای ب ذر گیاه انی مانن د ذرت، آفت ابگردان،            گیری از هموپلیمرهای آكريالت مانند آك

 چغندرقند، هويج و ... به دست آوردند.

ردن د ك ه اي ن تركیب ات     با تركیبات مختلف حاوی مواد شیمیايی نظیر منگنز ثابت ك چغندرقنددار كردن بذر  روكش( در بررسی اثر 6813میرزايی و همکاران )

سرعت ظهور گیاهچه در گلخان ه و   ازنظرگرديد. عالوه بر اين بین تیمارها  دارمعنیزنی در آزمايشگاه  های جوانه زنی و برخی از ويیگی موجب افزايش درصد جوانه

ب ذر و درنتیج ه اس تقرار بوت ه در ش رايط       زدن جوانهر مانج دار كردن بذروكشنشان دادند كه تركیبات مختلف  ها آندار وجود داشت. همچنین مزرعه اختالف معنی

 زنی در بذرهای گندم تا فرارسیدن درجه حرارت مناسب در بهار   انداختن جوانه ریتأخنرمال رطوبت نگرديد. كاشت پايیزه بعضی از بذور در مناطق سردسیر برای به 

                                                
1. Chikkanna et al 
2. Smith 
3. Almeida et al 
4. Schneider et al 
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Abstract: 

    Coating plant seeds is one of the pre-sowing seed treatments that have widely applied 

for many crops around the world and a common practice in modern agriculture. The 

coating agents are generally composed of pesticide, bactericide, micro-fertilizer, plant 

growth regulator etc. in seeds and the objective of coating is to protect the seed from 

fungal and insect, supply of micro- and macronutrients, supply of growth regulators, 

attraction of moisture, supply of oxygen, Increase and stimulation of germination, enhance 

seedling growth germination delay and increase in seed weight or size. This study aimed to 

evaluate the effect of sugar beet seed (Beta vulgaris) coating with fertilizers containing 

nutrients and growth stimulators of TEPROSYN, KADOSTIM and ZAGROOT on the 

germination and seedling growth characteristics was conducted as factorial in a completely 

randomized design with three replications in 2015 at the the Faculty of Agronomy and 

Natural Resources of Mohaghegh Ardebil University under laboratory and greenhouse 

conditions. Sugar beet hybrid seeds (Shekofa-Pars) and seed coating with various amounts 

of fertilizers containing nutrients and growth stimulators TEPROSYN (12.5, 25 and 

37.5cc/kg seed), KADOSTIM (12.62, 25.24 and 37.87cc/kg of seed) and ZAGROOT (10, 

20 and 30cc/kg of seed), which contains 9 treatments, were treated with a control (no 

cover-up) were the experimental factors. The results of analysis of variance showed that 

seed coating had a significant effect on germination percentage, speed and uniformity, and 

the results of the comparison showed that the sugar beet seed coating with ZAGROOT 

increased the measured traits. So that the seed coating with Zagrate in the amount of 

20cc/kg seed with an average of 87% germination was the most germination percentage 

compared to other treatments. The results of the comparison showed that germination 

percentage in washed seeds was 6% higher than non-washed seeds. The results of 

greenhouse experiments showed that Pars hybrid seed coating with TEPROSYN (12.5 cc / 

kg seed) with average 0.054 grams had the highest seedling dry weight than other 

treatments. The average dry weight of seedling for control treatment and hybrids of Pars 

and Shekofa was 0.040 and 0.029 grams respectively. In this research, the application of 

nutrients content, along with the washing of Hybrids of Pars seeds, improved the 

components of germination and early growth of sugar beet. 
Keywords: seed coating, germination, nutrient, sugar beet. 
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