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 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از ريتمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآو

نقل مطلب از این اثر، با . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیانجام این پژوهش، متعلق به 

رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع 

  

زراعـت  مهندسی کشاورزي  گرایش ي مقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهدانش آقازداه اختیاراینجانب 

ي دانشـجویی  ي کشـاورزي ومنـابع طبیعـی دانشـگاه محقـق اردبیلـی بـه شـماره        دانشـکده  اصـالح نباتـات    و

 Seed(بـذر   پوشش ریتأث یبررس  :ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان  15/6/96که در تاریخ  9433304201

Coating (ـ  و زاگـرس بـر جوانـه    نیآگروت وتراك،یرشد ب  و محرك ییعناصر غذا يحاو يها با فرآورده و رشـد   یزن

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده"اهچهیگ

  

گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشـی در سـایر    نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امائه ننمودهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور اردانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطـه  در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

با رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذکر  و

  .امنموده

از ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختـراع و  چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقـق اردبیلـی، مجوزهـاي الزم را اخـذ     نامه را داشته باشم، از حوزهاین پایان

  .نمایم

هـا و  ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) راهنما و مشاور دانشجو و اساتید(انواع مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

منجملـه ابطـال مـدرك    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فـوق ثابـت شـود، عواقـب ناشـی از آن      ) 7

دانم با اینجانب مطـابق  پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) ، طرح شکایت توسط دانشگاه و تحصیلی

 .یدضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نما

 
  اختیار آقازاده: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



 

  

  

  

 منابع طبیعی ي کشاورزي ودانشکده

 و اصالح نباتات گروه آموزشی زراعت

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  کشاورزي گرایش زراعتي مهندسیدر رشته

  

  عنوان

حاوي عناصر  يها فرآوردهبا  )Seed Coating( بذر پوششثیر أبررسی ت

زنی و رشد گیاهچه  بر جوانه سو زاگر آگروتین، بیوتراكرشد   غذایی و محرك

  چغندرقند

  

  اساتید راهنما

  دکتر سلیم فرزانه

  دکتر عبدالقیوم قلیپوري

  

  اساتید مشاور

  دکتر رئوف سیدشریفی

  مهندس شهرام خدادادي

  

  :پژوهشگر

  اختیار آقازاده

  

  

  

  96تابستان 



 

  

 ي و منابع طبیعیکشاورزي دانشکده

 زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  زراعتگرایش  مهندسی کشاورزيي در رشته

  :عنوان

حاوي عناصر غذایی و  هاي فرآوردهبا  )Seed Coating( بذر پوششبررسی تأثیر

  رشد گیاهچه چغندرقندزنی و  بر جوانه سو زاگر آگروتین، بیوتراكرشد   محرك

  

 :پژوهشگر

  اختیار آقازاده

  ............................ يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

  استادیار  سلیم فرزانه
ي استاد راهنما و رییس کمیته

  داوران
  

  یاردانش  عبدالقیوم قلیپوري
ي استاد راهنما و رییس کمیته

  داوران
  

    استاد مشاور  استاد  رئوف سیدشریفی

    استاد مشاور  مربی  شهرام خدادادي

    داور  دانشیار  احمد توبه

 
 
 

  96 – شهریور



 

  :تقدیم به
  

یاوري دلسوزوپشتیبانی  ومهربانم که درسختی هاومشکالت زندگی همیشهعزیز انهمسر و فرزند

  .ه ورهرو روشن درزندگانیم هستنداستواربرایم بود
  

  

  

  



 

  :سپاسگزاري

یاریگرم  وبزرگوارجناب آقاي دکترسلیم فرزانه که راهنمایی هاي عارفانه وارزنده ایشان از استاد گرامی

وفسوررئوف سیدشریفی به عنوان ازجناب آقاي مهندس شهرام خدادادي وپر.کمال قدر دانی رادارم بود

تقبل فرموده  آقاي دکترتوبه که زحمت داوري این پایان نامه را ازجناب رمدا تید مشاورکمال تشکررااسا

دارم وازاستاد راهنماي دوم جناب آقاي دکتر  اندکمال تشکررادرتمام مدت تحصیل مشوق بنده بودهو

ازهمکارعزیزم جناب آقاي مهندس آردن که در مواقع تشکیل کالس  عبدالقیوم قلی پوري سپاسگزارم

جناب آقاي مهندس قاسم پرمون ومهندس  ازسپاسگزارم و قبول فرمودند رزحمت بسیاهاي درس بنده 

 دانشجویان ن ودوستان ودرپایان ازتمام همکارا زحمت بیدریغشان تشکرمینمایم از محمد شاملوئیان

  .دانی مینمایمراه ویاور بنده بودند قدرمهمکالسی هایم درطول مدت تحصیل ه



 

  

  اختیار: نام                                    زاده                      قاآ: دانشجو خانوادگی نام

  حاوي عناصـر غـذایی و محـرك    هاي فرآوردهبا  )Seed Coating( بذر پوششبررسی تأثیر  :نامهپایان عنوان

  زنی و رشد گیاهچه چغندرقند بر جوانه سو زاگر آگروتین، بیوتراكرشد 

  دکتر عبدالقیوم قلیپوري -دکتر سلیم فرزانه  :راهنما )اساتید( استاد 

  مهندس شهرام خدادادي   -رئوف سیدشریفی پروفسور :رمشاو )اساتید( استاد 

    زراعت: گرایش                     مهندسی کشاورزي: رشته          کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

  76 :اتصفح تعداد           15/6/96  :دفاع تاریخ     بیعیکشاورزي و منابع ط :دانشکده   اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

هاي  فراوردههاي رشد  بذر با کودهاي حاوي عناصر غذایی و محرك بررسی تأثیر روکشبا هدف پژوهش حاضر 

دانشگاه محقق اردبیلی تحت در  1394در سال زنی و رشد گیاهچه چغندرقند بر جوانهسو زاگر آگروتین، بیوتراك

فاکتورهاي .شدرایط آزمایشگاهی و گلخانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام ش

بیوتراك های و مقادیر مختلف فرآورده) شکوفا و پارس(، رقم )شستشو و عدم شستشو(شتشوي بذر آزمایش شامل 

 6و  4، 2(سو زاگر )کیلوگرم بذر رسی د سی 5/37و  25، 5/12(آگروتین، )سی در کیلوگرم بذر سی 9و  6، 3(

نتایج نشان داد که اثر متقابل .بود) بدون روکش(و تیمار چسب به همراه یک تیمار شاهد  )کیلوگرم بذرسی در سی

طوري که صفات درصد، سرعت و بهدار بود رقم و پوشش دار کردن بر همه صفات فیزیولوژیک گیاهچه معنی

کاربرد عناصر غذایی در همچنین . داري بیشتر از هیبرید شکوفا بودطور معنیس بهزنی در هیبرید پاریکنواختی جوانه

بین در محیط گلدانی .زنی شده استپوشش بذر و شستشوي مواد باعث افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

دار وجود عنیهاي غیر نرمال تفاوت مچه، وزن خشک بوته و درصد گیاهچهطول ریشههیبریدهاي چغندرقند از نظر 

شده هاي نرمال و سبزتمام صفات رشد هتروتروفیک گیاهچه بجز درصد گیاهچهبین تیمار پوشش بذر از نظر . داشت

- همچنین تاثیر تیمار شستشوي بذر براي تمام صفات مورد ارزیابی بجز درصد جوانه. دست آمددار بهاختالف معنی

پوشش دار کردن بذر با عناصر کم  ايدر شرایط گلخانه.داري داشتهاي نرمال و غیر نرمال و سبزشده اختالف معنی

باعث با ترکیب زاگرس کاربرد تیمار پوشش بذر به طوري که .مصرف می تواند سرعت سبزشدن را افزایش دهد

دار شدن طول ریشه و تعداد برگ در سطح پنج درصد و طول اندام هوایی، درصد استقرار و غلظت کلروفیل در معنی

هاي نتایج کلی آزمایش بیانگر آن است که پوشش دار کردن بذور از طریق افزایش شاخص.یک درصد شد سطح

  .تواند موجب بهبود استقرار گیاهچه در مزرعه شود زنی میجوانه

  زنی بذر، استقرار گیاهچه، بذر منوژرم، سرعت جوانه پوشش: هاواژه کلید



 

 أ 
 

 

  فهرست مطالب

  

  70  ..................................................................................................................................  مقدمه- 1- 1

  73  ........................................................................................................  یاهشناسیگ مشخصات - 3- 1

  75  ..................................  یشروی رشد مرحله در چغندر یکیفیزیولوژ و آناتومیکی مشخصات - 4- 1

  78  ............................................................................................  رانیا و ایدن در بذر دیتول مناطق- 5- 1

  79  ....................................................................................................  چغندرقند بذر يبند میتقس- 6- 1

  79  ...................................................................................  )ژرم مولتی( اي جوانه چند بذر - 1- 6- 1

  79  ......................................................................................  )مونوژرم( اي جوانه تک بذر - 2- 6- 1

  81  ...........................................................................................  چغندرقند بذر دیتول يها روش -  7- 1

  82  ....................................................................................................  یانتقال روش به بذر دیتول - 8- 1

  83  ........... ................................................................................................  یزن جوانه اجاتیاحت - 9- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  الگو بذر بستر - 10- 1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................  بذر ییکارا بهبود - 11- 1

  .Seed Pelleting(  .................................  Error! Bookmark not defined( کردن تیپل - 12- 1

  .Film Coating(  ..........................  Error! Bookmark not defined( بذر نازك پوشش -13- 1

  .Seed Coating(.....................  Error! Bookmark not defined( بذر کردن دار پوشش - 14- 1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   ها روش و مواد: دوم فصل -2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................  ها روش و مواد - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  یشگاهیآزما يها یبررس - 2- 2

 Error! Bookmark not  :شگاهیآزما در یزن جوانه يها مولفه يرو بر بذر رپوششیتاث یبررس

defined.  

 Error! Bookmark notشگاهیآزما در اهچهیگ رشد يرو بر بذر رپوششیتاث یبررس - 3- 2

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................  يا گلخانه يها یبررس - 4- 2

 Error! Bookmark  ....  گلخانه در اهچهیگ رشد و استقرار بر بذر رپوششیتاث یبررس - 1- 4- 2

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  يآمار زیآنال - 5- 2



 ب 
 

  .Error! Bookmark not defined  ................ ................................  وبحث جینتا. سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  یزن جوانه صفات یبررس - 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................  یجوانهزن درصد - 1- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................  یجوانهزن سرعت - 2- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................  یجوانهزن یکنواختی - 3- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................  اهچهیگ کیهتروتروف رشد صفات- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  شهچهیر طول - 1- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  لیپوکوتیه طول - 2- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................  لیپوکوتیه به شهچهیر طول نسبت - 3- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................  اهچهیگ خشک وزن - 4- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .........................  رنرمالیغ يها اهچهیگ درصد - 5- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  نرمال يها اهچهیگ درصد - 6- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  گلخانه در سبزشدن صفات یبررس - 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  سبزشدن درصد - 1- 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  سبزشدن سرعت - 2- 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  سبزشدن یکنواختی - 3- 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................  گلخانه در اهچهیگ رشد صفات یبررس - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  شهیر طول- 1- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................  ییهوا اندام طول - 2- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  برگ تعداد- 3- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............... ................................  استقرار درصد - 4- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................  شهیر خشک وزن - 5- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................  ییهوا اندام خشک وزن - 6- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  لیکلروف غلظت - 7- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...................... ................................   :استفاده مورد منابع

  



 ج 
 

  

  

 

  هافهرست جدول

 

 !Errorآزمایش در استفاده مورد بیوتراك غذایی مکمل دهنده تشکیل مواد درصد -1-2  جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notآزمایش در استفاده مورد زاگرس غذایی مکمل دهنده تشکیل مواد -2-2  جدول

defined.  

 Error! Bookmark notزنی جوانه هاي مولفه مربعات میانگین و آزادي درجه مقادیر -1-3  جدول

defined.  

 Error! Bookmark notزنی جوانه هاي مولفه روي رقم تیمار اثرات میانگین مقایسه -2-3  جدول

defined.  

 Error! Bookmark notزنی جوانه هاي مولفه روي شستشو تیمار اثرات میانگین مقایسه -3-3  جدول

defined.  

 Error! Bookmark notزنینهجوا هاي مولفه روي پوشش تیمار اثرات میانگین مقایسه -4-3  جدول

defined.  

 !Errorزنیجوانه هاي مولفه روي رقم و پوشش تیمار متقابل اثرات میانگین مقایسه -5-3  جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorزنیجوانه هاي مولفه روي رقم و شستشو تیمار ابلمتق اثرات میانگین مقایسه -6-3  جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorزنیجوانه هايمولفه روي پوشش و شستشو تیمار متقابل اثرات میانگین مقایسه -7-3  جدول

Bookmark not defined.  

 هايمحرك با بذر، کردن دار پوشش و بذر شستشوي تیمارهاي اثر واریانس تجزیه نتایج - 8-3  جدول

 Error! Bookmarkچغندرقند منوژرم مختلف هیبریدهاي گیاهچه رشد هتروتروفیک صفات بر رشدي

not defined.  

شکوفا و پارس منوژرم هیبریدهاي در گیاهچه رشد هتروتروفیک اتصف میانگین مقایسه - 9-3  جدول

................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Errorچغندرقند گیاهچه رشد هتروتروفیک صفات بر بذر شستشوي اثرات میانگین مقایسه -10-3  جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorچغندرقند گیاهچه رشد هتروتروفیک صفات بر بذر پوشش اثرات میانگین مقایسه -11-3  جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorنرمال غیر هاي جوانه درصد بر منوژرم هیبرید و بذر پوشش تیمار متقابل اثرات نتایج -12-3  جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorگیاهچه هتروتروفیک رشد بر منوژرم هیبرید و بذر شستشوي اثرات میانگین مقایسه -13-3  جدول

Bookmark not defined.  



 د 
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  مقدمه- 1- 1

دهـی   هاي جـانبی و گـل   د زایشی و خاصیت ایجاد ساقهبخاطر نامحدود بودن رشدر چغندرقند، 

بنابراین، توده بذر تشکیل شده و برداشت . کشد روز طول می 35-50معموال  دهی روي آنها، دوره گل

هـاي مختلـف از رسـیدگی،     هایی متفاوت، درجـه  هایی با اندازه شده معموالّ ترکیبی نامتجانس از میوه

زنی در پوسته و سایر خصوصیات مربـوط بـه بـذر     دارنده جوانهزنی ، غلظت عناصر باز سرعت جوانه

که در بعضی اوقـات درصـدي از    گردد به طوري زنی می که موجب نوسانات بیشتر در جوانه. باشد  می

هاي  بنابراین نیاز به استفاده از تکنیک.  نمایند زنی می بذرها مدت زیادي پس از کاشت شروع به جوانه

زنی  زنی، یکنواختی جوانه زنی، سرعت جوانه افزایش قدرت جوانهایی بذر، مختلف جهت افزایش کار

هـاي بهبـود بـذر در     تـرین روش  یکـی از مفیـد   .باشـد  چغندرقند ضروري می و افزایش استقرار بوته

وسیله تغییـر   توان به جایگذاري بذر در خاك و کارکرد آن را می. دار کردن بذر است چغندرقند پوشش

دادن ترکیبات شیمیایی روي پوسته بذر افزایش داد که این امر باعث بهبود و تنظـیم   شکل بذر یا قرار

گیرند که  در چغندرقند دو نوع پوشش بذر با کاربرد تجارتی مورد استفاده قرار می. شود زنی می جوانه

در  ، بـه علـت کمبـود آب   رسد حبه کردن بـذر  به نظر می. باشد دار کردن می پوششکردن و  شامل حبه

بـا مـواد   ) Seed coating(کردن بـذر   پوششران کارایی چندانی نداشته باشد و استفاده از روش ای
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موثر مختلف که نیاز است تحقیقات بیشتري در این زمینه انجام شود، روش بهتري در راستاي بهبـود  

  :اهداف این تحقیق عبارتند ازلذا . بذر چغندرقند باشد

  

  .بذر پوششوته در چغندرقند با استفاده از تکنولوژي زنی و استقرار ب بهبود جوانه -1

  .بررسی کارایی تکنیک روکش بذر در بهبود بذر چغندرقند-2

و  آگروتین، بیوتراكهاي  فراوردهکردن بذر با استفاده از  پوششزنی و استقرار با  افزایش جوانه -3

  .سزاگر

در روکش بذر  سو زاگر آگروتین، بیوتراكهاي  تعیین ترکیب مناسب استفاده از فرآورده -4

    چغندرقند   

 

  حصال قند از چغندرقند تو اس زراعت پیشینه - 1-2

از گیاهان عمده صنعتی است که در ادوار گذشـته از آن   مدیترانه بوده و سواحل بومیچغندرقند 

 بـه  و شـده اسـت   بعنوان چغندر ساالدي جهت مصارف برگی در سواحل دریاي مدیترانه استفاده می

هاي قدیم یونـان   این گیاه درتمدن. بود ناشناخته میالدي هیجدهم قرن اواسط تا شکر تهیه منبع عنوان

چغندرقنـد  . نمـوده اسـت   تکمیل جیرة غذایی روزانه انسان ایفا مـی  و سپس رم باستان نقش مهمی در

هجـدم مـیالدي   گیاهی است نسبتاً جوان که استفاده از آن بعنوان یک منبع تولید شکر تا اواسط قـرن  

ناشناخته بود و قبل از بوجود آمدن و شناخت خواص آن و آشنایی با نحوة استخراج قند از ریشه این 

انهـاي باسـتانی مختلـف، اسـامی     بدر ز. شده اسـت  گیاه، قند مورد نیاز بشر عمدتاً از نیشکر تأمین می

اهراً از کلمه یونانی سـیکوال  متعددي براي چغندرقند بکار رفته است، مانند سلگ در زبان عربی، که ظ
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. به معنی چغندر مـورد اسـتفاده قـرارداد   ) قبل ازمیالد 287 – 372(مشتق شده است که تئوفراستوس 

. سال قبل از میالد، منابع قدیم آشوري به زراعت چغندر تحـت نـام سـیلگا اشـاره کـرده انـد       800در

 Cook and( یات روم نام برده شده استهمچنین از این گیاه در قرون قبل از میالد به دفعات در ادب

Scoot, 1993( .ي طوالنی چغندر، وجود انواعی از آن با شـیرینی کـافی تـا قـرن      علیرغم تاریخچه

میالدي شـیمیدان معـروف آلمـانی آنـدراس      1747براي اولین باردرسال . شانزدهم گزارش نشده بود

. اي، قندي شبیه قند نیشکر وجـود دارد  ریشه چغندر علوفه برد که در پی) A.S.Margraf( مارگراف

الکلی از گیاه چغندرقند توانست یکی از بزرگترین کشفیات  گیري وي با استخراج قند به روش عصاره

آشـارد   پس از مرگ مارگراف، دستیار و شاگرد او بنام فرازکارل. علمی آن زمان را بنام خود ثبت نماید

)F.C,Achard ( ارخانه قند را تأسیس نمودمیالدي اولین ک 1801در سال. 

براي اولین بار در ملـک   1235قاجار در سال  شاه دکتر پوالك، طبیب اتریشی ناصرالدین در ایران

امیرکبیـر صـدراعظم    خـان  پـس از اینکـه میرزاتقـی   . شخصی خود به کشت چغندرقند اهتمـام ورزیـد  

و از وي خواسـت اطالعـاتی   شاه از این کشت مطلع شده  روشنفکر و مقتدر اوایل سلطنت ناصرالدین

مربوطه در اختیار او قرار دهد که به چند استان ازکشور فرستاد و از متصدیان امـور   بذرهايبه همراه 

خواست که نتیجه کشت آن را گزارش نمایند و نتایج حاصله از کشـت مشـاهداتی ایـن محصـول در     

شد، درج  الدوله منتشر می ن صنیعخا هاي اولیۀ روزنامۀ علمیه که به مدیریت محمدحسن یکی ازشماره

  ). 1369 جهانداري،.(شده است

مـیالدي بـا همـت و     1898 هجري شمسی مطـابق بـا   1277در ایران اولین کارخانه قند درسال 

همزمـان بـا   . کهریـزك تأسـیس شـد    الدوله و کمک کشور بلژیـک در  کوشش حاج میرزاعلیخان امین

ة فعالیت کارخانـه در روسـتاهاي اطـراف کهریـزك     تأسیس این کارخانه، کشت چغندرقند در محدود
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تن در شبانه  100سپس کارخانه بعد از سه دورة بهره برداري با ظرفیت ). 1366 کولیوند،(آغاز گردید 

مجـدداً   1310روز، بعلت رقابت شدید واردکنندگان شکر و تحریک استعمارگران تعطیـل و از سـال   

بـا  . شـروع بکـار نمـود    تن چغندرقند در شبانه روز 100ي توقف طوالنی با ظرفیت  پس از یک دوره

، سـطح زیرکشـت   1355تأسیس کارخانجات جدید تا سـال   کهریزك و اندازي مجدد کارخانه قند راه

هاي موجود که تعداد آن تـا   چغندرقند هر ساله افزایش داشته است و محصول تولیدي توسط کارخانه

تن چغندرقند بود، تبدیل بـه شـکر    52600رفیت روزانه واحد با ظ 33قبل از پیروزي انقالب اسالمی 

هـاي   با بهره برداري از کارخانجات قند مغان و دزفول بعد از پیروزي انقالب، تعداد کارخانـه . شد می

 ).  1366کولیوند ، (  است رسیدهروز  تن چغندر در شبانه 62600واحد با ظرفیت   35قند کشور به 

درصد از ساکارز مورد  40سال از تاریخچۀ چغندرقند، حدود   200 پس از گذشت حدود هامروز

  ) 1374، نجفی نژاد( گردد درصد نیز از نیشکر تأمین می 58و  نیاز از طریق این گیاه زراعی

  گیاهشناسی مشخصات - 3- 1

امریکایی کرونکوتیست که در سـال   شناس گیاهبندي  رده بر حسب ،نظر گیاهشناسیاز چغندرقند 

 Caryoزیـر رده ، Magnoliop sidaرده ،  Magnolia phytaشـاخه از  ،است تهیه شده 1973

phyllidae ، راســته Caryophyllale ،زیــر تیــره Cyclilobeae ،جــنس Beta ،گونــه B. 

vulgaris ،زیر گونه B. vulgaris ssp. Rapa  واریته چغندرقندو B. vulgaris ssp. rapa 

var. altitissima هاي بشر است که از یک تیـپ وحشـی    ی حاصل تالشچغندرقند کنون .باشد می

درصد قند در ریشه بوده بدست آمده است و هم اکنون میزان قند موجود در ریشه آن  5-8که دارایی 

  . )1372طالقانی، (رسد  در صد نیز می 20-18به 

چغندرقند از لحاظ وزن، ریشه و مقداردرصد قند به چند تیپ مختلف به شرح زیر تقسیم بنـدي  
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هاي بزرگ بـا محصـول ریشـه بـاال و      این نوع چغندر داراي ریشه: یا پر محصول Eتیپ  :شده است

گـرم   900متوسط وزن ریشه آن حدود . باشد روز می 240تا  210درصد قند کم و دوره رشد طوالنی 

  .در صد است 14-15و میانگین درصد قند آن 

بـا دوره رشـد   ) درصـد  16( سـط  داراي محصول ریشه و درصـد قنـد متو  : یا معمولی  Nتیپ 

درصـد   50به علت سازگاري با شرایط آب و هوایی ایران حدود .می باشد) روز  180-210(کوتاهتر 

  .چغندرقند ایران را این نوع تشکیل می دهد

 600داراي ریشه مخروطی کوچک ، باریک و کشیده به وزن متوسـط  : با درصد قند باال Zتیپ 

درصد است کـه از تیـپ    17جانبی عمیق بوده و درصد قند آن حدود  غده داراي شیارهاي.گرم است

بیشتر می باشد و نسبت به دو تیپ قبلی زود رس تر بوده به طـوري کـه دوره رشـد آن     Nو  Eهاي 

  .روز می باشد 180تا  150بین 

. ولی در صد قنـد آن بیشـتر اسـت    Zوزن ریشه هاي آن کمتر از نوع : یا خیلی پر قند ZZتیپ 

به شرایط نامساعد محیطی مقاومتر از سایر انواع چغندرقند بوده و در برنامه هاي به نـژادي بـه   نسبت 

  .منظور تولید ارقام جدید مورد استفاده قرار می گیرد

تولیـد گردیـده و داراي    Nو Zاین نوع اخیرأ در فرانسـه از تالقـی بـین تیـپ هـاي      : RCتیپ 

ضمنأ نسبت به بیمـاري سرکوسـپوریوز   .آن می باشدولی درصد قند بیشتر از  Nمشخصات شبیه تیپ 

؛  1366کولیوند، ( نامگذاري شده است) مقاوم نسبت به سرکوسپورا( RCمقاوم بوده و به همین دلیل

  .)1383پور، خواجه
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  و فیزیولوژیکی چغندر در مرحله رشد رویشی مشخصات آناتومیکی  - 4- 1

زنی بذر در خاك که به دلیل رشد طولی قابل  هجوان(بوده  1ژیال اپی بصورت چغندرقندزنی  جوانه

پس از قرار گرفتن بذر چغندرقند در عمق و ) آید ها از خاك بیرون می توجه هیپوکوتیل، کوتیلدون

زده و  ، در شرایط و رطوبت مناسب جوانه2رشد حرارت درجه روز 90مناسب خاك، پس از کسب 

ظهور   .گردد ، گیاهچه وارد دوره تشکیل برگ میبه محض استقرار. شوند اي آن ظاهر می هاي لپه برگ

انجام وسط طوقه برگی قرار دارد  که در ساقه در اثر فعالیت مریستم انتهایی در سال اول رشد ها برگ

کند که بسیار نزدیک به  در واقع، مریستم انتهایی ساقه چغندرقند تولید پریموردیاي برگ می. گیرد می

چغندرقند بصورت طوقه برگی بوده و ساقه به معناي عام آن در سال ها در  برگ. انتهاي ساقه است

برگها به صورت متراکم از روي طوقه خارج شده و بازوایاي مختلف . شود اول در این گیاه دیده نمی

این صفات تاحدودي مربوط به ژنوتیپ گیاه نیز . گیرند نسبت به یکدیگر و خط عمودي قرار می

تولید برگ در  .باشد رت و سرعت ظهور برگ صفت رقم چغندر قند میقد. باشد و متفاوت است می

و این در حالی است که ریشه ) برگ تولید می نماید 40-36حدودا (اولین فصل رشد ادامه داشته 

سرعت تشکیل برگ ها متفاوت بوده و طی ماه هاي تابستان . متورم شده و ساکارز ذخیره می نماید

تعداد برگها در . برگ در هفته نیز برسد 4شود و ممکن است به  برگ ظاهر می 3تا  2هر هفته 

 10تا  8عمر متوسط هر برگ معموال بین . برگ برسد 40تا  35شهریور ماه ممکن است به حدود 

به وجود  ي رشد و نمو معموال بیش از نیمی از برگهایی که در طول یک دوره. هفته متغیر است

ایجاد . شود ن عمل نقصان فاحشی به ماده خشک گیاه وارد میریزند که در نتیجه ای آیند می می

                                                
1- Epigeal  
2-GDD  
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به انرژي زیادي که گیاه در برگ مصرف  هاي جدید با مصرف قند همراه بوده، بنابراین با توجه برگ

به طور معمول از هر هکتار   .کند، با یستی از مرگ زودرس آنها به هر نحو ممکن جلوگیري نمود می

برگ چغندرقند سبز  .)1366کاشانی، (تن اندام هوایی به دست می آید  25تا  20زراعت چغندر قند 

عالوه بر پهنگ برگ که محل اصلی . تیره، صاف و براق با رگبرگهاي نمایان و دمبرگ قوي می باشد

در گیاه بزرگترین سطح برگ را به خود اختصاص  20تا  15معموال برگهاي . انجام فتوسنتز است

طول دمبرگ تا حدودي تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گرفته است و  دهند رنگ پهنگ برگ و می

و کوچکی ( رنگ و طویل است در آب و هواي گرمتر دمبرگ بلند و باریک و پهنک سبز کم معموالً

  .)1375 سلطانی،

شود  به قسمتی از ساقه کروي ضخیم چغندرقند که در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته اتالق می

. باشـد  هاي تولید ساقه گلدهنده در سال دوم مـی  هاي برگ در سال اول و جوانه و محل ظهور جوانه

اي توسعه  درچغندر علوفه تر گیاه را تشکیل داده و معموالً درصد وزن 4-5این قسمت بطور متوسط 

  . تر است یافته

اي بوده و غلظـت مـواد قابـل حـل      معموال غلظت ساکاروز در این قسمت کمتر از ریشه ذخیره

ریشـه   از چغندرقند که از نسبت طوقه بر ارقامیبنابراین . اي است بیشتر از ریشه ذخیره ساکاروز غیر

  . کمی برخوردار باشند از نظر زراعی مطلوبتر هستند

ریشـه  . هاي جـانبی تقسـیم نمـود    اي یا اصلی و ریشه توان به دو قسمت ریشه ذخیره ریشه را می

الـی   20آن بسته به تیپ گیاه و همچنین عوامل محیطی از اصلی این گیاه مخروطی شکل بوده و طول 

  . متر متغییر است سانتی 50

ریشه اصلی مخروطی شکل بوده و  .آید ریشه اصلی از فعالیت ثانوي مریستم آوندي به وجود می
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پوسـت ریشـه بـه     .متر متغیر اسـت  سانتی 50تا  20طول آن بسته به ژنوتیپ گیاه و عوامل محیطی از 

سازي  ذخیره. باشد محل ذخیره قند می یا سفید ولی گوشت آن همیشه سفید بوده و ري ورنگ خاکست

 در قسـمتی کـه قطـر غـده بیشـتر اسـت، معمـوالً        هاي مختلف ریشه متفاوت اسـت و  قند در قسمت

شـود و ممکـن    قبل از یخبندان برداشته می محصول ریشه معموالً. گیرد سازي بیشتر صورت می ذخیره

  .)1998کوك و اسکات، ( تن ریشه در هکتار استحصال گردد 83شکر از تن  15است تا 

درصـد از کـل    3باشد و ریشه فرعـی   درصد ماده خشک گیاه را دارا می 20معموال ریشه اصلی 

از عمـق خـاك بـه عهـده      دهد که وظیفه جذب آب وعناصر غذایی را ماده خشک گیاه را تشکیل می

 4-6کنند ولی رشد آنها کند بوده و  متري نفوذ می 2تا عمق  ریشه هاي فرعی درشرایط مناسب. دارند

و کـوچکی  ( متـري خـاك انجـام شـود     1کشد تا جذب رطوبت از عمق  هفته بعد از کاشت طول می

  .  )1375 سلطانی،

 

 چغندرقند اي ذخیره ریشه مختلف اجزاي تفکیک: 1 -1شکل 
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  ق تولید بذر در دنیا و ایرانمناط- 5- 1

مورد نیاز براي مناطق تولید چغندرقند اروپا و امریکا، در مناطقی با شرایط مطلوب تولید بذر 

نیازهاي بازار شود و  جنوب فرانسه و نواحی شمالی ایتالیا تولید میدر  بذر مورد نیاز اروپا: دشو می

چنین سطح قابل توجهی از زراعت بذر چغندرقند هم. شود تولید می) امریکا(شمال آمریکا در اورگون 

دید که براي تولید چغندرقند در مناطق مختلف کشور مذکور مصرف توان  در نواحی شمالی ترکیه می

به اروپا و شمال آمریکا نیز  شود و بذر تولیدي در شیلی در بازارهاي داخل شیلی مصرف می .شود می

رق اروپا به عنوان مثال مجارستان و کروات به علت تولید بذر در کشورهاي ش. دشو صادرات می

در ). Kockelmann et al, 2006(عملکرد و کیفیت غیرقابل اطمینان، اخیراً کاهش یافته است 

بذر تجارتی این محصول استراتژیک به دلیل و تولید . شود ایران نیز بذر الیت در فیروزکوه تولید می

دشت اردبیل تنها منطقه تولید بذر و  شود یل تولید میاردب شهر شرایط آب و هوایی مناسب در

تجارتی چغندرقند در ایران است بطوریکه تولید بذر تجارتی جزو عمده و مهمترین محصوالت در 

کارخانه قند چغندرقندي در کشور وجود  35و همچنین در حال حاضر، . رود این منطقه بشمار می

رخانجات به طور کامل در دشت اردبیل تولید و به این دارند که بذر چغندرقند مورد مصرف این کا

به عضویت سازمان جهانی  چغندرقند تحقیقات موسسهاز آنجایی که . شود ها ارسال می کارخانه

کشورها فراهم شده  سایر درآمده است و امکان صدور بذر به) OECD(توسعه اقتصادي  همکاري و

المللی بوده تا در بازار جهانی  در حد استاندارد بین شکی نیست که کیفیت بذر گواهی شده باید. است

توسعه مکانیزاسیون و زراعت بذر منوژرم در مناطق چغندرکاري کشور نیز اهمیت تولید . رقابت نماید

هاي فنی تولید بذر  بنابراین دستیابی به اصول و روش .بذر مرغوب را بیش از پیش افزایش داده است
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فرزانه، ( تواند براي تولید کنندگان این محصول بسیار سودمند باشد می چغندرقند بویژه بذر منوژرم

1388( .  

  بندي بذر چغندرقند تقسیم- 6- 1

شـوند   هاي کنار هم، بذرهاي تشکیل شده به دو دسته تقسیم می در چغندرقند با توجه به تعداد گل

   ): 1389اله طالقانی و همکاران، ؛ فتح1383پور، خواجه(

  )ی ژرمتمول(اي  د جوانهبذر چن - 1- 6- 1

هاي موجود در  عدد بوده ودر هنگام سبز شدن به تعداد جوانه 2-5هاي این بذر  تعداد جوانه 

این بذور معموالً براي شرایط نامساعد و بویژه خاکهاي رسی وسنگین مناسب . شود بذر بوته تولید می

  .ل تنک کردن ضروري استهاي اضافی وعم هستند اما هنگام استفاده از این بذور حذف بوته

 )مونوژرم(اي  تک جوانهبذر  - 2- 6- 1

این نوع بذر تنها داراي یک جوانه بوده و براي شرایط مساعد از نظر آب و هوا و خاك مناسب 

آید، لذا نیاز کمتري به تنک  با توجه به اینکه از هر دانه این بذرها یک جوانه بوجود می. باشد می

 .دارند

در صورت د لذا نمای آید و فقط یک بوته ایجاد می فقط یک گل به وجود می بذر منوژرم، از رشد

هاي  براي زراعتو  رسد رعایت فاصله کشت مناسب نیاز به تنک نداشته و یا هزینه تنک به حداقل می

 زنی جوانهدر صورتی که زمین به نحو مطلوب تهیه گردد بعلت  ضمناً. باشد میمکانیزه بسیار مطلوب 

الزمه استفاده از . شود سطح سبز مزرعه بسیار مطلوب می) درصد 88قوه نامیه بیشتر از (بذر باالي این 

میزان مصرف بذر منوژرم در شرایط . باشد کردن مناسب بستر بذر می آماده اتبذر منوژرم وجود امکان
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زاردانه بذر باتوجه به وزن ه. باشد درصد می 87با قوه نامیه بیش از  3یونیت 6تا  4فعلی مزارع کشور 

شود  برابر بذر کشت می 5تا  3در واقع . شود بذر کشت می 550000تا  360000بین ) گرم 11(منوژرم 

این به آن معنی . شوند و اغلب زارعین هزینه تنک کردن را با وجود کشت بذر منوژرم متحمل می

د و نتیجه آن باز هم پرداز خرد و ضمنا هزینه تنک کردن را هم می است که زارع بذر گرانتري را می

الزم به ذکر است که زراعت چغندرقند در ایران . باشد یابی به تعداد بوته در واحد سطح می عدم دست

برد و یکی از مهمترین عوامل کم بودن عملکرد ریشه  از کمبود تعداد بوته در واحد سطح رنج می

قعیات هرگز نباید به دنبال کاهش با توجه به این وا. باشد پایین بودن تعداد ریشه برداشت شده می

زنی بذر  یونیت در هکتار و حذف هزینه تنک باشیم بلکه باید قدرت جوانه 4تا  3مصرف بذر به کمتر 

ر ه به. در خاك رس را افزایش داده و از طریق ایجاد تناوب صحیح ماده آلی خاك را افزایش دهیم

ي بکارببریم که داراي تعداد بوته کافی حال بهتر است وقت و سرمایه را براي مدیریت مزرعه ا

  . باشد می

بااستفاده (و یا از طریق تکنیکی ) اي شکستن بذر چند جوانه(منوژرم از طریق مکانیکی  بذرگاهی 

گردند که به نام منوژرم مکانیکی و یا منوژرم تکنیکی  ژرم تهیه می پلی بذرهاياز ) #از غربال دراز 

ژرم تهیه  مولتی بذرهاياز طریق برش مکانیکی بذر منوژرم مکانیکی نکه باتوجه به ای. اند شناخته شده

ثانیاً به هاي غیر طبیعی آن زیاد بوده و  تعداد جوانه ها اوالً صدمه دیدن برخی از ژرم دلیلبه  شود، می

 لیباشد و با توجه به دال کم و هزینه تولید آن باال می آن راندمان ،بوجاري فرآیندافت زیاد در علت 

  .بذر مصرف چندانی ندارد نوع فوق امروزه در دنیا این

                                                
 1-2/1هر یکصد هزار بذر منوژرم را که در پاکت هاي مخصوص بسته بندي می گردد یک یونیت می گویند که وزن هر یونیت حدود  -1

  .باشد کیلوگرم می



٨١ 
 

وزن  عاملهاي مخصوص بوجاري با استفاده از  بذر منوژرم تکنیکی با استفاده از ماشین 

ژرم جدا شده و به علت صدمه ندیدن بذر داراي کیفیت بسیار مطلوب  مخصوص از توده مولتی

توان آنرا  چغندرقند به این بذر اختصاص دارد و میاي از مزارع  باشد و امروزه سطوح قابل مالحظه می

در حد منوژرم ژنتیکی بوده و با  میزان مصرف آن تقریباً. در مزارع نیمه مکانیزه براحتی به کار برد

   .باشد ژرم می مولتی بذرهاي از باالي منوژرمیته و هزینه تنک آن بسیار کمتر توجه به درصد

  

 
 چغندرقند ژرم پلی و منوژرم بذر انواع: 2 -1شکل 

 

  هاي تولید بذر چغندرقند روش -  7- 1

کـه توسـط نـر    ) منـوژرم (هاي نر عقیم سیتوپالسمیک  هدر بوتهاي هیبرید منوژرم  بذر واریته    

  .شود افشانی می گردهرم  ژ سازگار دیپلوئید یا تتراپلوئید مولتی

جدا از  هاي در بلوكها در زمان برداشت  ل در جدا کردن آنمعموالً اجزاي هیبرید جهت تسهی   

هـاي نـر عقـیم     فقط بذرهاي بوتـه . شوند کاشته می )افشان ردیف گرده 2ردیف نر عقیم و  8یا  6( هم

افشانی به طور کامل انجام گرفـت و قبـل از    گرده اینکه بعد از افشان هاي گرده بوته. شوند برداشت می

   .شوند معدوم میبذري  هاي برداشت بوته
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تمـام  . شـود  ماه کامل مـی  12اگر چه چغندرقند گیاه دوساله است، چرخه تولید بذر اغلب در    

رشد رویشـی حاصـل از بـذر پایـه تـا ورنالیزاسـیون       : باشد فرایند تولید بذر شامل دو مرحله مهم می

هر دو یا در همان . شده ههاي ورنالیز و تولید بذر از گیاهچه) اشتکلینگ(هاي جوان چغندرقند  گیاهچه

و به صورت دو محصول متفـاوت  یا در دو مزرعه جدا از ) روش تولید مستقیم(گیرد  مزرعه انجام می

ژرم با ارقام منوژرم تفاوت  اصول تولید بذر در ارقام مولتی ).روش انتقال اشتکلینگ(گیرد  صورت می

  .شود د میژرم عمدتاً با روش مستقیم تولی بذر مولتی .چندانی ندارد

  تولید بذر به روش انتقالی - 8- 1

بورنسـچر،  ( پذیري بیشتر تولید بـذر در روش انتقـالی   به دلیل خطرات احتمالی کمتر و انعطاف

 .باشـد  سیستم غالب و عمده تولید بذر در ایران، اروپا و ترکیه روش انتقـال اشـتکلینگ مـی    ،)1993

هاي اختصاصی تولید اشتکلینگ  قل در خزانهمرحله رویشی چرخه تولید بذر به عنوان محصول مست

شـوند، جـایی کـه     هاي جدا از هم کاشته مـی  در کرتافشان  یم و گردههاي نرعق اشتکلینگ. باشد می

معموالً ( ها سپس برداشت شده اشتکلینگ. مطابق نیازهاي فردي تیمار شوند تواند اجزاي ژنتیکی می

بـه   هـا   لینگدر ایران انتقال اشـتک  .شوند اصلی منتقل میبه زمین ) ن و آماده سازيبعد از ورنالیزاسیو

معموالً از نیمه دوم اسفند تا نیمه اول فروردین و در فرانسـه و ایتالیـا از فوریـه یـا      تولید بذرمزارع 

همچنین در ترکیه به منظور ذخیره خـوب رطوبـت خـاك در زمسـتان انتقـال       .شود مارس انجام می

هـاي کـاري    سـاعت . نیاز کارگري در روش انتقالی بیشتر است. یج استاشتکلینگ در پائیز کامالً را

  . تخمین زد ساعت 35-45تواند  می براي هر هکتار از مزرعه بذريفقط براي انتقال اشتکلینگ 
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هـاي بـذري یـا    انتقـال ریشـچه  (به روش غیرمسـتقیم   اردبیلدر منطقه  دتولید بذر چغندرقن    

هاي بذري از لحاظ وزن، در این روش تولید، اندازه ریشچه. ردگیطی دو سال صورت می) اشتکلینگ

اي بر سیلوپذیري و میزان تولید بذر چغندرقند باقی مـی مالحظه قطر طوقه و ارتفاع ریشچه تأثیر قابل

هـاي  ازجمله مشکالت تولید بذر چغندرقند در روش غیرمستقیم، ضرورت برداشت اشتکلینگ. گذارد

این موضوع عالوه بر اینکه هزینـه تولیـد بـذر را افـزایش     . و سیلوي آنهاستبذري در پاییز سال اول 

نسـبت سـطح مزرعـه    (هاي بذري بر ضریب تکثیـر  شود تا میزان رشد اشتکلینگ دهد، موجب می می

هـاي بـذري در سـیلو و در نهایـت،     ، میزان خسارت اشـتکلینگ )تولید بذر به مزرعه تولید اشتکلینگ

کاشـت بـذر   دامنه وسیع تاریخ. یکنواختی رسیدن بذر در سال دوم تأثیر بگذارنداستقرار، رشد اولیه و 

هاي زودهنگام و دیرهنگـام را  کارهاي جبرانی در کشتدر مناطق تولید بذر الیت و تجارتی، اتخاذ راه

مانند (سازد، تا در صورت تغییر در زمان کاشت بذر بتوان با تغییر در سایر عوامل زراعی ضروري می

هاي بـذري  ، در پایان فصل رشد به بیشترین سهم اشتکلینگ)یریت مصرف نیتروژن و تراکم کاشتمد

  . )1388فرزانه، ( دست یافت) گرم 100-150(با وزن مناسب 

  زنی احتیاجات جوانه - 9- 1

  : چغندرقند مشابه گیاهان زراعی دیگر جهت جوانه زدن به موارد زیر نیاز دارد

 میزان انرژي کافی بذر سالم و صدمه ندیده با  -1

 درجه حرارت مناسب  -2

 تأمین آب و اکسیژن الزم  -3

 عدم وجود مواد سمی یا بازدارنده جوانه زنی بذر  -4
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Abstract: 

 This study aimed to evaluate the effect of sugar beet seed (betavulgaris) coating with 

fertilizers containing nutrients and growth stimulators of BIOTRAK, AGROTIN and 

ZAGROS on the germination and seedling growth characteristics, was counducted as 

factorial in a completely randomized design with three replications in 2015 at the 

Faculty of Agronomy and Natural Resources of Mohaghehg Ardebil university 

underlaboratory and green house conditions. Experimental factors included, seed 

washing (washing, no washing) , sugar beet hybrid seeds (shokoufa – pars) and coating 

with various amount of fertilizes containing nutrients and growth simulators, BIOTRAK 

(3,6,9 cc/kg of seed) and AGROTIN (12.5, 25,37.5 cc/kg of seed) and ZAGROS 

(2,4,6,cc/kg of seed) , were treated with a control (no cover up). The results of analysis 

of variance showed that seed coating had a significant effect on all of seedling 

physiological traits was significant. So that charactristics of percentage, rate and 

uniformity of germination in pars Hybrid was significantly more than shekofa Hybrid, 

also application of fertilizers containing nutrients in coating sedds and washing 

increased percentage, rate and uniformity of germination, in the potted environment was 

significant difference among sugar beet Hybrid from the point of view of root length, 

plant dry weight and normal percentage of non-seedlings . Between coating seed 

treatment was significant difrence in all of heterophic growth traits except perecentage 

of normal and grown seedling, also the effect of washing seed treatment was significant 

in all attributes except normal and non-normal grown seedling percentage. In 

greenhouse conditions , coating seeds with micro elements can increase rate of 

germination so that  application of coating seed treatment with (ZAGRS) caused 

signification of root length and number of leaf in (p>5) and length of plant percentage 

of establishment and chlorophyll . The result of experiment showed that coating by 

increasing germination index couhd be cause for seedling stablition in field. 

Keywords: Seed coating, Seedling establishment, Monogerm seed, Germination  rate  
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