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 چکیده
منفی ات تا اثردهند  می قرار سطح خارجی بذر  دررا  دهنده پوششمواد  که در آن  است (seed coating) دار کردن پوشش عمل بذری تقویت کننده ها روش یکی از

گندم  ظهور گیاهچه میزان ی مختلف پوشــش دار کردن بذر برها ن تحقیق بمنظور شناخت اثر شـیوهایگیاه را افزایش دهند.  و توان استقرار رسانده محیطی را به حداقل

تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد.  کامالً طرح آزمایشیفاکتوریل و در قالب  که به صورت در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام شد رقم سرداری

تیمار درصد رطوبت خاک  (HC( و ماده با پایه هیدروژل )OC(، ماده با پایه آلی )CCماده با پایه معدنی ) (،NCر سطح بدون پوشش )در چها دهنده پوششتیمار ماده 

کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش  مقوزن خاک خشک، تیمار ع درصد21و  درصد14 درصد، 3در سه سطح 

نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی  .مورد ارزیابی قرار گرفت گلدانواحد آزمایشی  در ،رود می که مهمترین نشانه استقرار اولیه به شمار ظهور گیاهچه درصدصفت 

تقابل تیمارهای درصد اثر م درصد معنی دار است. 1درسطح  گندم رقم سرداری ظهور گیاهچهبر درصد  عمق کاشت( تیمارها) پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و

درصد  تیمارهای . اثر متقابلشد (p<0.01) دار معنی ظهور گیاهچهرطوبت خاک و نوع پوشش بذر و همچنین  تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش بذر، روی درصد 

  .نگردید( p>0.05) دار معنی یاهچهظهور گرطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی درصد عمق کاشت، درصد اثرات سه گانه  همچنین رطوبت خاک و عمق کاشت و

 .زنی جوانه هیدروژل، ماده معدنی، رطوبت خاک، ماده آلی،گندم،   :کلمات کلیدی
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Abstract 
Seed enhancement methods are applied to eliminate or decrease adverse environmental stress effects and increase seed 
germination rate and vigor of rangeland plants. The coated seed process is from amplifier ways that stick various materials 
on the outer surface of the seeds that minimize the negative environmental effects and increase the ability of plant 
establishment. The aim of this study was to assess the effects of seed coating methods on germination of Triticum aesativum, 
cultivar Sardari in different moisture stress levels and sowing depths. This experiment was conducted with a completely 
randomized design with four replications. Treatments of covering material was used in four levels including, non coating 
levels (NC), mineral-based coating (CC), organic- based coating (OC), and hydro gel-based coating (HC). Moisture 
treatments were used in three levels of moisture soil content. Two planting depth and three seed diameter including M9%, 
M14% and M21% were used. During the test, speed of germination was evaluated. The results showed that moisture 
treatments and planting depth at had highly significant effect and there was no significant effect of coating treatments. Also 
the interaction between type of covering material and soil moisture was not significant for germination speed, but there was 
significant difference between treatments of seed size in M9% and M21%. Although in the triple interaction, increasing 
moisture and planting depth enhanced the speed of germination process, but it was not significant statistically. The seedling 
growth of covered seed developed significantly, so it can be useful in enhancing plant performance. 
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 مقدمه

روند روز افزون افزایش جمعیت و به طبـ  آن نیـاز بـه    

ــدم از      ــتراتزیک گن ــول اس ــاً محص ــذاصی خصوص ــواد ا م

باشـد. کشـور ایـران از منـاطق      می ی اصلی کشورها داداه

خشک و نیمه خشک کره زمین اسـت و تيییـرات اقلیمـی    

خصوصاً پدیده خشکسـالی بحـران کمبـود آا را تشـدید     

بایسـت سـهم    می بخش کشاورزی بنابراین در ،کرده است

ای از گندم مورد نیاز کشور به شیوه دیمکاری تأمین  عمده

در  ی بـذرکاری بـه صـورت دیـم از قـدیم     هـا  شود. پـروژه 

کشور وجود داشته و از اهمیت خاصی برخـوردار هسـتند.   

هرساله وقت و هزینه  فراوانی در کشور صرف انجـام دیـم   

جمله فرسایش خـاک   شود اما به دالیلی از می گندم کاری

و مناسب نبودن عمق خاک، تيییرات آا و هواصی هماننـد  

خشکسالی و وجود تنش رطوبتی و افـزایش میـانگین دمـا،    

بـذور   ،ی دیـم کـاری  ها در برخی پروژهباعث گردیده که 

یـا پـا از جوانـه زنـی امکـان       نبوده ظهور گیاهچهقادر به 

قبـل    ن راستادر ای استقرار نداشته و یا بسختی مستقر شوند.

ی تقویـت کننـده بـذر    ها بذرکاری، اعمال شیوه از اقدام به

ی محیطـی و  هـا  به منظـور حـذف یـا کـاهش اثـرات تـنش      

افزایش سرعت و توان استقرارگیاهان مـورد نظـر از درجـ     

ــوردار اســــــت     ــیار بــــــاالصی برخــــ ــت بســــ  اهمیــــ

(Mehrabi et al, 2010.)     ی هـا  بـذرکاری بـا اعمـال شـیوه

منفـی محیطـی و    اته منظور کـاهش اثـر  تقویت کننده بذر ب

اهمیت باالیی دارد که یکی از  ظهور گیاهچه درصد افزایش

 باشد می (seed coating) دار کردن بذر پوشش ها این شیوه

(Sarmadnia, 1996 2008 ,و Tavakolafshar et al). 

 بـا اهـداف مختلفـی از جملـه     دار کـردن بـذر    عمل پوشش

بذر،  اندازهتيییر ظاهر و  ،زنی جوانهافزایش درصد و سرعت 

امکان اسـتقرار بهتـر بـذر، جلـوگیری از آلـودگی محیطـی،       

، امکــان کشــت تــأخیری، تيییــر در میــزان هــا کــاهش هزینــه

 رشـد میزان ظهور گیاهچه، دسترسی بذر به رطوبت، افزایش 

و توسعه ریشه و جلوگیری از خورده شدن بـذر توسـط    گیاه

ــام  ــدران انج ــی جان ــرد م  ;Kephart et al, 2004) گی

Zohurianmehr, 2006; Jafarian and Lahuti, 2006.) 

 عبـــادی و همکـــاران -نتـــایج حاصـــل از تحقیـــق ال

 (EL-Abady et al., 2009) نشان داد که محلول پاشی بذر

اثر تـنش خشـکی را کـاهش     K2O, گندم با اکسید پتاسیم

در تیمـار محلـول    گیاهچـه  ظهـور داد به نحوی که درصد 

عـدم محلـول    شده بـا اکسـید پتاسـیم در مقایسـه بـا     پاشیده 

ــاوت معنــی   ــی تف ــت. پاش ــدی دار داش  همکــاران و حام

(Hamedi et al., 2009 )کـه   تحقیـق خـود دریافتنـد    در

بکـار رفتـه باعـث افـزایش      پلیمـری  پوشش جاذا الرطوبه

 و یکنـواختی در سـبز شـدن بـذرهای     زنـی  جوانـه  قـدرت 

 .است شده پوشش بدون بذرهای با مقایسه در دار پوشش

در آزمـون خـود بـه     (Mehrabi et al, 2010) محرابی

متقابــل ســه گانــه درصــد  اثــراتکــه  ندایــن نتیجــه رســید

رطوبت، عمق خـاک و نـوع مـاده پـوش دهنـده مبـین آن       

و  درصــد 14، درصــد3اســت کــه در ســطوح رطــوبتی    

ظهـور  همـواره درصـد    ،و عمـق کشـت سـطحی    درصد21

نسـبت بـه تیمـار     دهنـده  پوشـش در همه تیمارهای  گیاهچه

در  ( بیشـتر بـوده اسـت.   p<0/01به طور معنی داری ) دشاه

تاثیر پوششدار کردن بذر روی گراس چند  دیگر یآزمایش

ساله با مخلوطی از نیترژن و فسفر مورد بررسی قرار گرفت 

مـورد آزمـون افـزایش     و مشخص شد که پنجه زنـی گیـاه  

ــت ــته اسـ ــا و ا (.(Scott et al, 1985 داشـ ــتربومـ  سـ

 (Bouma and Ester 1997) فعالیت حشره بال  کنترلبرای

ــاده      ــوع مـ ــی از دو نـ ــره فرنگـ ــذر تـ ــکداران در بـ ریشـ

برای بذر اسـتفاده کردنـد کـه یـک نـوع آن       دهنده پوشش

باعــث کنتــرل فعالیــت حشــره بــوده ولــی دوره رویــش را  

 بـرای  کاهش داده است و نوع دیگـر اثـری نداشـته اسـت.    

 ،در منـاطق نیمـه خشـک    گیاهان زنی جوانهدرصد  افزایش

ــ ــب الرطوبــــه جــــاذا اتترکیبــ   دنباشــــ مــــی مناســ

(Langan and Christie,2009). مشـخص   مناب  بررسی در

ت آن و دار کردن بـذر و اثـرا   در خصوص پوشش که شد

دهنده بذر مطالعات بسیار  همچنین ساخت ترکیبات پوشش

مــناب  خـارجی   در و صورت گرفته در کشور ایران نادری

 پوشــش دار کــردن بــذر تحـــقیقات انــدکی در زمینــهنیــز 
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(seed coating)  بـه  شـده خصوصـاً   انجـام  گیاهان زراعـی 

و  ظهـور گیاهچـه  ، زنـی  جوانـه بـر   دهنده پوششتأثیر مواد 

 شده است. کمتر توجه اولیه استقرار

تحقیــق حا ــر در راســتای بســط و توســعه فــن آوری 

ز مـواد مناسـب   استفاده ا اهدافبا  ودار کردن بذر  پوشش

جهـت   مورد نظـر  گیاهتقویت بذر برای پوشش دادن بذر، 

 عمق یا کاهش اثرات زیانبار تنش رطوبتی و خنثی کردن و

ــت در    ــزایش درصــد موفقی ــه منظــور اف ــذر ب قرارگــرفتن ب

نهایتـــاً شـــناخت تـــأثیر مـــواد و  ی بـــذرکاریهـــا پـــروژه

 سـرداری رقم گندم  ظهور گیاهچه درصددهنده بر  پوشش

صـورت   کاشـت  ط تنش خشکی و عمـق مختلـف  شرای در

 .گرفته است

 ها مواد و روش

نمونه بذر گندم رقم سـرداری در طبقـه    1331در سال 

 شهرستان بروجردسازمان جهاد کشاورزی گواهی شده از  

پا از انتقال بذر به آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی  وتهیه 

ــی   ــاب  طبیع ــ  و من ــنعت  مجتم ــت و ص ــگاه آزاد کش دانش

، مـورد نظـر  دسـتیابی بـه اهـداف     جهـت  بروجـرد،  اسالمی

 اتاقـک رشـد  در دو بخـش آزمایشـگاهی و    تحقیق حا ـر 

تهیـه   شـده  گـواهی  طبقـه  ازنمونه بـذر   هر چند انجام شد.

حساسـیت در   نیـز  و اما جهـت اطمینـان بیشـتر    بود گردیده

 در بخـش آزمایشـگاهی   ،بـذر  دهنده پوششتعیین اثر مواد 

وزن هزاردانـه، خـواا    املی بـذر شـ  ها پیش آزمون برخی

)بـا روش   )با روش اسید جیبرلیـک(، زنـده مـانی بـذر     بذر

 ر اسـاس دسـتورالعمل  بـ  اسـتاندارد  زنی جوانه ( وتترازولیوم

ــن ــون  انجمـ ــی آزمـ ــین المللـ ــذر بـ ــام  بـ ــدانجـ   گردیـ

(ISTA, 2009 .)درصـد  تعیـین   هـا  آزمـون  ترین پـیش  مهم

ظـرف   ردعـدد بـذر    10 آن، انجام بود که برای زنی جوانه

 .کشـت گردیـد   تکـرار  4 در و صـافی  الیه کااذ 2با  پتری

 آا مقطـر بـه انـدازه   ظروف پتـری پـا از ا ـافه کـردن     

قـرار داده   درجه سانتی گراد 20±1دماییشرایط در  ،کافی

 به مـدت  زده جوانه بذرهای تعداد روزانه شمارش ،شدند

 کـه  و بذرهایی گرفت انجام مشخص زمان در روز هشت

معیـار   عنـوان  به بود میلیمتر دو از بیش آنها طول ریشه چه

 39 زنـی  جوانـه میـزان  و نهایتـاً  در نظر گرفته شد  زنی جوانه

آزمون اصلی و کشت بذور مورد نظـر  ، درصد بدست آمد

 نیز در اتاقک رشد انجام شد.

با توجه به اینکه خاک از بین عوامل محیطـی بیشـترین   

لذا جهـت   ،ذاردگ می بذر دهنده پوششتأثیر را روی مواد 

همسان سازی بیشتر محیط اتاقک رشد با شرایط رویشـگاه  

طبیعی، از خاک مزرعه بعنوان بستر کاشت استفاده گردید. 

یکسان سازی بافت و سـاختمان خـاک    ،برای کاهش خطا

و بـه  گردیـد   انجام آن  کردن مخلوطبهم زدن و  از طریق

ریختــه شــد.  هــا خــاک درون گلــدان ،مســاوی وزن میــزان

 ظهور گیاهچهبر  دهنده پوششهت دستیابی به تأثیر مواد ج

سـاعت  19عوامل نور) ،گیاه مورد نظر عالوه برعامل خاک

درجـــه 14 تـــا 22) ســـاعت تـــاریکی(، دمـــا 8روشـــناصی 

درصــد( بــا مقــادیر  41-10) گــراد( و رطوبــت هــوا ســانتی

ــه شــرایط رویشــگاهی در اتاقــک رشــد تنظــیم    نزدیــک ب

 گردید.

ــه صــورت ف  ــن طــرح ب ــلای ــب طــرح  و اکتوری در قال

 کامالً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمـار آزمایشی 

 درصـد 14، درصـد 3درصد رطوبـت خـاک در سـه سـطح    

وزن خاک خشـک، تیمـارعمق کاشـت در دو     درصد21و

سطح سه برابر قطـر بـذر و کشـت در سـطح و تیمـار مـاد        

(، NC) در چهار سطح شـاهد بـدون پوشـش    دهنده پوشش

و ماده با  HC)) (، ماده با پایه هیدروژلOCایه آلی)ماده با پ

استفاده گردید. برای پوشش دادن بذر از  CC)) پایه معدنی

ثبـت شـده طـی     OMCS-NPK ماده اصلی بـا نـام تجـاری   

هـا و   اداره ثبـت شـرکت   92324گواهینامه اختـراع شـماره   

 مالکیت صنعتی، استفاده شد و بـا ا ـافه کـردن مـاده آلـی     

س خــــالص( و مــــاده )ر ده معــــدنی)کمپوســــت(، مــــا

( بـه آن، ســه نـوع مــاده   A200)هیــدروژل  الرطوبـه  جـاذا 

عمل پوشش دارکردن   متفاوت بدست آمد. دهنده پوشش

ــذرها در ظــروف وریکــه طب انجــام شــد بصــورت دســتی ب

، اشته شـدن آریخته شد و پا  دهنده پوششمحتوی مواد 
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 در دمـای طبیعـی   واز ظـروف خـارج   دار  بذرهای پوشش

ــا از خشــک شــدن شــدند خشــک ــه  . پ و اســتحکام الی

دار  بـذور پوشـش   ار دانـه زمجـدداً وزن هـ   ،دهنـده  پوشـش 

)واحـد آزمایشـی( تعـداد پـنج      در هرگلدان تعیین گردید.

 8. آزمـون تـا   کاشته شـد بذر با فواصل مساوی از یکدیگر 

( و نیـز  خروج گیاهچـه از بـذر  )توقف  روز پا از کاشت

، زنـی  جوانـه نـان از عـدم   ساعت بعد از آن، جهت اطمی 48

روز ادامه داشت و در طول مدت آزمایش صفت  10جمعاً 

در  هـا  ترین شـاخص  که یکی از مهمظهور گیاهچه درصد 

باشـد،   مـی  ی بذرکاری در مناطق خشـک ها موفقیت پروژه

 اندازه گیری شد: 1رابطهبراساس 

 GR=(N/S) × 100 (1)رابطه 

د بـذور  تعدا Nو  ظهور گیاهچهدرصد  GRکه در آن 

تعـداد بـذور کاشـته     S جوانه زده در آخرین روز آزمون و

 در این آزمـون، خـروج   ظهور گیاهچه باشد. معیار  می شده

در  خـاک گلـدان   از متـر  میلی 1به میزان  حداقل  ساقه چه

از سـطح بـذر در کشـت    متر  میلی 1حداقل  و کشت عمقی

 بـا اسـتفاده از   ها بوده است. نتایج حاصل از آزمونسطحی 

مورد تجزیه و تحلیل  MSTATCو  SAS  9.3افزارهای نرم

بـا اسـتفاده از آزمـون چنـد      ها قرار گرفت، مقایسه میانگین

 ای دانکن انجام شد. دامنه

 و بحثنتایج 

 نتــایج حاصــل نشــان داد، کلیــه اثــرات اصــلی تیمارهــا

بـر   عمـق کاشـت(   )پوشش بذر، درصد رطوبـت خـاک و  

ــه درصــد  ــور گیاهچ ــردا  ظه ــم س ــدم رق ــطح در ریگن   س

اثر متقابـل تیمارهـای درصـد     درصد اثر معنی دار است. 1 

رطوبت خاک و نـوع پوشـش بـذر و همچنـین  تیمارهـای      

ــذر، روی درصــد    ــوع پوشــش ب ــور عمــق کاشــت و ن ظه

 تیمارهـای  گردید. اثـر متقابـل   (p<0.01) دار معنی گیاهچه

اثرات سـه   همچنین درصد رطوبت خاک و عمق کاشت و

خاک، عمق کاشت و نوع پوشش بذر  درصد رطوبتگانه 

 نگردیــد (p>0.05) دار معنـی  ظهـور گیاهچـه  روی درصـد  

 .(1 )جدول

 هرچنــد تحقیــق حا ــر از نظــر روش و نــوع مــاده     

دهنده مشابه نداشته اما نتایج آن از نظـر اثـر بخشـی     پوشش

در قیاس با بذر بدون پوشـش، بـا نتـایج     دهنده پوششمواد 

نتـایج   شـباهت دارد. بدست آمـده توسـط محققـین دیگـر     

 عبــــــادی و همکــــــاران  -حاصــــــل از تحقیــــــق ال 

 (EL-Abady et al., 2009)  نیز نشان داد که محلول پاشی

اثـر تـنش خشـکی را    ، K2O بذر گنـدم بـا اکسـید پتاسـیم    

کاهش داد، به نحوی که درصد ظهـور گیاهچـه در تیمـار    

محلول پاشیده شـده بـا اکسـید پتاسـیم در مقایسـه بـا عـدم        

 ی تفاوت معنی دار داشته است.محلول پاش

بدسـت آمـده توسـط محرابـی و      این مو وع با نتـایج 

 هـای تـوت   گونـه  ( درMehrabi et al, 2010همکـاران ) 

ــاهی ) ــپرسSanguisorba minor)روبــــــ  ، اســــــ

(Onobrychis sativa )و Agropyrun elongatum  و

بدست آمده توسط محققین دیگـر از جملـه    همچنین نتایج

کـــه بـــا انـــواع مـــواد   (Turner, 1995) تـــورنرتحقیـــق 

ــده پوشــش ــایرون، یهــا رســی، گــراس دهن ــد آگروپ ی مانن

ــوصم و لگــوم  ــا الیمــوس، فل ــبدر و یونجــه را  یه ــد ش ی مانن

گــزارش  عــالوه بــر ایــن، تطــابق دارد. دار نمودنــد پوشــش

کـه تیمارهـای مختلفـی را جهـت      (Scott 1997,) اسکات

نتیجه برخی دار کردن بذور مختلف اجرا کرد و در  پوشش

و  از تیمارهای بکار رفته اثر افزایشـی روی ظهـور گیاهچـه   

نتـایج  استقرار اولیه گیاهان مورد آزمون داشتند و همچنین 

کـه گـزارش    (Scott 1998,) بدست آمده توسط اسـکات 

دار کردن بذر بر روی ظهور گیاهچـه گیاهـان    داد، پوشش

 کند. می تأثیر مثبت داشته است را تأیید

عمق کاشت سطحی در مقایسـه بـا کشـت در     در تیمار

وجود   (p<0.05) دار معنیعمق سه برابر قطر بذر، اختالف 

 ماده با پایـه هیـدروژل  دهند  بذر  تیمارهای پوشش داشت.

(HC) و ماده با پایه آلی (OC   با هـم اخـتالف معنـی )  داری

نداشته، اما  هر دو تیمار مذکور در مقایسه با تیمار مـاده بـا   

تیمارهای پوشش دهنـد   ( و همچنین همه CC) دنیپایه مع



 DOI: 10.22034/ijsst.2017.113287 13 ...بر  اثر پوشش دار کردن بذر یبررس

 .داشـتند  دار معنـی اختالف ( NC) نسبت به تیمار شاهد بذر

 در تیمـار  درصـد(  34/73باالترین درصد ظهـور گیاهچـه )  

(CC( و کمترین آن در تیمار شاهد )NC به مقدار )19/37 

 درصد، حاصل شد.

 هورظدرصد بذر بر  دهنده پوششماده  و مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت و  تاثیر سطوحمیانگین مربعات  تجزیه واریانا -1 جدول

 .گندم رقم سرداری گیاهچه
Table 1- The analysis of variance of different levels of moisture percentage, sowing depth, seed coating on 

germination percentage of Triticum aesativum, cultivar Sardari. 

 

 مناب  تيییر
Source of variation(SOV) 

 درجه آزادی
df 

 مربعات میانگین
Mean squre 

 ظهور گیاهچهصد در
Emergence percentage 

 خاک گلدان رطوبت
Pot soil moisture 

2 24252.3** 

 کاشت عمق
Planting depth  

1 2986.70** 

بذر دار کننده پوششه ماد  

Seed coating material 
3 7354.30** 

 بذر دار کننده پوششماده × خاک گلدان رطوبت
Pot soil moisture and seed coating material 

2 809.40** 

 ماده پوشش دار کننده بذر × کاشت عمق
  Planting depth × seed coating material 

6 1012.5** 

 کاشت عمق × خاک گلدان رطوبت
 Pot soil moisture and Planting depth  

3 425.3 ns 

 ماده پوشش دار کننده بذر×   کاشت عمق × رطوبت خاک گلدان
Pot soil moisture, Planting depth and seed coating material 

6 284.7 ns 

 %(CV ریب تيییرات)
Coefficient of variation% 

 11.8 

 دار معنیایر   ns درصد و 1و  1در سطح  دار معنی* و * * به ترتیب 

*and * *  in 1 and 5 percent, respectively significant and ns  is non-significant 

 

ــذرهای    ــی دار درصــد ظهــور گیاهچــه ب اخــتالف معن

( گویـای ایـن   NCپوشش دار با تیمار شاهد بدون پوشش )

به کار رفتـه بـا جـذا     دهنده پوششواقعیت است که مواد 

گهداری و انتقال آن به بذر و همچنین رطوبت از محیط و ن

با در اختیار قراردادن عناصر ميذی باعث تقویت بذر شـده  

 و میزان ظهور گیاهچه را باال برده است.

 دهنـده  پوششدر بررسی اثر متقابل تیمارهای نوع ماده 

بــاالترین و درصــد رطوبــت خــاک مشــخص گردیــد کــه 

 معـدنی در تیمارهـای مـاد  بـا پایـه      ظهـور گیاهچـه  درصد 

(CC ماده ،) (با پـایه هیدروژلHCو )    ماد  بـا پایـه معـدنی 

(OCو )   39تـا   33 بـه مقـدار   ،درصـد 21در تیمار رطـوبتی 

درصد بدست آمد. این در حالی است که حـداقل درصـد   

( و NCدر تیمـار شـاهد)   درصـد 23 به مقدار ظهور گیاهچه

 (.1 )شکل حاصل شد درصد3طوبتی ر سطحدر 
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 گندم رقم سرداری ظهور گیاهچهبر درصد  بذردار کننده ماده پوشش  نوع خاک و خاک گلدان تقابل درصد رطوبتاثرات م -1 شکل

Fig.1- Interaction effect of pot soil moisture percentage and coating material on seedling emergence 

percentage of Triticum aesativum, cultivar Sardari. 

 

ــاال ــزان ظهــور گیاهچــه در ســطح رطــوبتی   ب ــودن می ب

و عمق کاشت سه برابر بذر، امری دور از انتظـار   درصد21

نیست زیرا وجود رطوبت کافی در خـاک و قـرار گـرفتن    

 ایجـاد  زنـی  جوانهبذر در زیر خاک  شرایط مساعدی برای 

نیمـه خشـک کشـور     کند. با توجه به شرایط خشـک و  می

قیـق ایـن اسـت کـه درشـرایط      ایران مهمترین نتایج این تح

هم   (M%9)و خیلی خشک (M%14)خاک نسبتاً خشک 

در کشت سطحی و هم عمقی، اختالف معنی داری بین اثر 

و بـدون پوشـش وجـود دارد. در     دهنـده  پوششتیمارهای 

بـه دلیـل مهیـا بـودن      M) (21% کشت سـطحی و رطوبـت  

رطوبـت، تیمــار شــاهد نســبت بــه خــاک خشــک و خیلــی  

ر گیاهچه بیشتری داشته است، امـا بـاز   خشک، درصد ظهو

زیـاد اسـت. از ایـن     دهنده پوششاختالف آن با تیمارهای 

ی هـا  توان چنین نتیجه گرفت که در بـذرکاری  می مو وع

مناطق مرطوا نیز اگر بذر در سطح خاک قـرار گیـرد بـه    

دلیل هوازدگی، بخش اعظم سطح بذر که با خاک تمـاس  

دی از اینگونـه بـذور   ندارد زود خشک شـده و تعـداد زیـا   

و ظهور گیاهچه نخواهند بـود. در چنـین    زنی جوانهقادر به 

با جذا و حفظ رطوبت، مان   دهنده پوششو عیتی مواد 

را بـاال  از خشک شدن بذر شده و درصـد ظهـور گیاهچـه    

  همکــــاران و در همـــین رابطــــه، حامـــدی   برنــــد. مـــی 

(Hamedi et al., 2009) ی تحقیق خود به نتایج مشـابه  در

بکار رفته باعـث   دست یافتند که پوشش هیدروژل پلیمری

 و یکنـواختی در سـبز شـدن    زنـی  جوانـه  افـزایش قـدرت  

 بـدون پوشـش   بـذرهای  با مقایسه در دار پوشش بذرهای

 .است شده

 دهنـده  پوششدر بررسی اثر متقابل تیمارهای نوع ماده 

ظهـور  باالترین درصـد  و عمق کاشت مشخص گردید که 

مـاد  بـا   و ( CC) ماد  با پایـه معـدنی   ارهایدر تیم گیاهچه

و در عمق کاشت سه برابر قطر بـذر،   (HC) پـایه هیدروژل

درصد بدست آمد. این در حـالی اسـت    89تا  83 به مقدار

در  درصـد  39بـه مقـدار   ظهـور گیاهچـه  که حداقل درصد 

  در کشــت ســطحی حاصــل شــد    ( وNC) تیمــار شــاهد 

 (.2 شکل)
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 گندم رقم سرداری ظهور گیاهچهبر در صد  عمق کاشتو  دار کننده بذر پوشش ماده عنو اثر متقابل -2 شکل
Fig.2- Interaction effects of coating material and sowing depth on seedling emergence percentage of  

Triticum aesativum, cultivar Sardari. 

 

از افزایش درصد ظهـور گیاهچـه بـا افـزایش رطوبـت      

و همچنـین افـزایش  آن بـا افـزایش       درصـد 21به  درصد3

عمق کاشت از کشت سطحی به عمق سه برابـر قطـر بـذر،    

امری  بدیهی است و علت آن در  نقـش مثبـت رطوبـت و    

 دهنـده  پوششباشد. اثر مثبت مواد  می عمق مناسب کاشت

بذر روی درصد ظهور گیاهچـه حکایـت از ایـن دارد کـه     

تری را بـرای جوانـه زنـی     یط مناسبشرا دهنده پوششالیه 

 کند. می بذر  و خروج گیاهچه فراهم

، عمق دهنده پوششاثرات سه گانه تیمارهای نوع ماده 

ــاک، روی    ــت خ ــد رطوب ــت و درص ــد کاش ــور درص ظه

گیـری   توان چنین نتیجـه  می و نشده است دار معنی گیاهچه

پوششدار کردن بذر با ایجاد یک الیه، همـان اثـر    که کرد

ر عمق را داشته و از این نظر کشـت در عمـق سـه    کشت د

 میـزان  تأثیر متفاوتی روی ،برابر قطر بذر با کشت در سطح

رسد این مو وع به  می به نظر ،نداشته استظهور گیاهچه 

خـروج از الیـه    بـه  گندم رقم سرداریحساس بودن جوانه 

 ارتباط دارد. دهنده پوشش

 زنـی  انهجودرصد  ،توجه به این نکته  روری است که

الیــه  ودرصــد بـوده   39دار کـردن   بـذور  قبـل از پوشــش  

درون و کیفیت بذر و  قوه نامیه  برهیچ اثری  دهنده پوشش

زیرا بذرها بالفاصله بعد از آاشته شدن به  ،نداشته استآن 

، در دمای طبیعی خشک شده و پـا از  دهنده پوششماده 

مسـلله مهـم آن  اسـت     .اند خشک شدن کامل، کشت شده

شرایط خشک و کمبـود رطوبـت بسـیاری از بـذور      ه درک

اساسـاً   ( دارنـد درصـد 30 بیش از) که حتی قوه نامیه باالصی

زنی نبوده و وقتی بخش زیادی  پا از کشت قادر به جوانه

اولیـه اسـت    زنـی  جوانـه از بذور در مهمترین گام که همان 

نشوند دیگر مراحل رشـد بعـدی اتفـا      زنی جوانهموفق به 

. در شـود  مـی  هزینـه کشـاورز تلـف   وقت و افتاد و نخواهد 

 دربا جم  کردن رطوبت  دهنده پوششماده  چنین شرایطی

رف  محـدودیت ناشـی از کمبـود آا و     اطراف بذر باعث

ــزایش شــده و در نتیجــه   خشــکی ــهاف ــی جوان و ظهــور  زن

در تیمـار خـاک    بطوریکـه  ،را بدنبال داشته اسـت گیاهچه 

 در آن، تیمـار شـاهد  رطوبت خاک( کـه   درصد3) خشک

)علـی راـم    ظهور گیاهچـه  درصد23)بدون پوشش( فقط 

باعـث   ،اسـت  ( داشـته زنـی  جوانـه  درصـد 39داشتن پتاسیل 

 ،و در همین تیمـار رطـوبتی   شده زنی جوانهباالبردن درصد 

اثر  ظهور گیاهچهروی میزان  دهنده پوششماده هرسه نوع 
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 .اند رساندهدرصد 82تا  74را به میزان  افزایشی داشته و آن

 کلیگیری  نتیجه

  ـرورت  بـرای  مسلله اصلی هدف و به اینکه  با توجه

سبز شدن بـذور کشـت    درصدباال بردن  ،تحقیقاین  انجام

 بـه دلیـل   از طرفـی و  اسـت بذر  اولیه تقویت از طریق شده

، گسترش کشت گنـدم بـه   کشور کمبود آا در خشکی و

 یــک  ــرورت اجتنــاا ناپــذیر اســت کــاریصـورت دیم 

(Bagheri kamar, 1996)توان نتیجه گیـری کـرد   می ، لذا 

ی محیطی خصوصاً کم آبـی و  ها البه بر محدودیت جهت

مراحل  دننبرای گذراقبل از کاشت   تقویت بذر ،خشکی

 وبسـیار  ـروری اسـت     استقرار اولیـه  و زنی جوانهحساس 

نـو ترکیـب    با مـواد  (seed coating) دار کردن بذر پوشش

ظهـور  ، زنـی  جوانه واند تا حد زیادی توانت می معرفی شده

را افـزایش داده و میـزان موفقیـت     اولیـه  و استقرار گیاهچه

 را باال ببرد. سرداری گندم بذرکاریی ها پروژه
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