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  کش ایمیداکلوپراید کش کاربوکسین تیرام و حشرهتأثیر ضدعفونی با قارچ
  704زنی و بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراسهاي جوانهبر برخی شاخص

  3محمدنبی ایلیکایی ،2آیدین حمیدي، *1فرسیمین حقانی

  آزاد اسالمی واحد کرجخته علوم و تکنولوژي بذر، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه دانش آمو. 1
  کرج-ؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالپژوهش مدانشیار. 2

  دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج استادیار .3
  )14/12/1395تاریخ پذیرش: ؛ 23/08/1395تاریخ دریافت: (

  چکیده
، ایـن پـژوهش   704زنی و بنیه بـذر ذرت هیبریـد سـینگل کـراس    هاي جوانهکش ایمیداکلوپراید بر برخی شاخصتیرام و حشرهکش ویتاواکس منظور بررسی تأثیر ضدعفونی با قارچبه

ا بـ ذرهاي تولیـد مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان کرمانشـاه         بـ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحـد کـرج بـه اجـرا درآمـد.      آزمایشگاه در 
در هـزار   2گـرم گـائوچو +    3در هـزار و   5/2و  2کـش کاربوکسـین تیـرام در دو میـزان      گـرم بـذر، قـارچ    گرم در یک کیلـو  6و  3در دو میزان  (گائوچو) کش ایمیداکلوپراید حشره

درجـه   25( مـاه در انبـار بـا دمـاي اتـاق      3مـدت هد بـه عنوان شاهد محسـوب گردیـد. بـذرهاي ضـدعفونی شـده و شـا      کاربوکسین تیرام ضدعفونی شدند و بذرهاي ضدعفونی نشده به
هـاي عـادي و برخـی خصوصـیات مـرتبط بـا بنیـه بـذر         (قوه نامیه)، درصد گیاهچـه  زنی نهاییزنی استاندارد انجام گردیده و درصد جوانهجوانهگراد) ذخیره شدند. سپس آزمون سانتی

هـاي  گیـري شـدند و داده  چه، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیـه گیاهچـه انـدازه   چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقهچه و ساقهشامل طول گیاهچه، طول ریشه
زنـی نهـایی بـه ترتیـب مربـوط بـه       تـرین درصـد جوانـه   تیمار ضدعفونی بیشترین و کم هايتکرار تجزیه آماري شدند. نتایج مقایسه میانگین 4صورت طرح کامالً تصادفی با آزمایش به

درهـزار بـود، همچنـین بیشـترین      2زنی به ترتیب مربوط به بذرهاي شاهد و تیمـار کاربوکسـین تیـرام    ترین متوسط زمان جوانهگرم و بذرهاي شاهد بود، بیشترین و کم 6یمار گائوچو ت
تـوان نتیجـه گرفـت کـه تیمارهـاي ضـدعفونی مـانع از فرسـودگی         این مـی در هزار بود.  بنابر 2گرم و کاربوکسین تیرام  6ترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه مربوط به تیمار گائوچووکم

  شود.سریع بذر گردیدند، لذا ضدعفونی براي حفظ و بهبود کیفیت بذرتوصیه می

  زنی استاندارد، تیمار، کربوکسین تیرام، ایمیداکلوپرایدجوانهآزمون کلمات کلیدي:
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effect of treatment by Carboxin Thiram fungicide and Imidacoloropride pesticide on 
storability and some indicators of seed germination and vigor of maize single cross hybrid 704 in laboratory of department of 
agriculture at Islamic Azad University in Karaj. Seeds were prepared from Kermanshah Agriculture and Natural Resources 
Research Centre. Seeds were treated by pesticide, imidacloprid in two rates, 3 and 6 g per kg of seed, fungicide Carboxin Thiram 
in the 2 and 2.5 per thousand, and combined 3 g Gaucho + 2 per thousand Carboxin Thiraman and non- seed treatment were as a 
control. Treated seed and control seed stored at room temperature (25°c) 3 months. Then standard germination test was 
conducted and final germination percentage (FGP) was evaluated, normal seedling percentage and some related traits of seed 
vigor including seedling length, primary root and shoot length, root and shoot dry weight, seedling dry weight, seedling length 
and weight vigor indices were measured and the experiment was conducted as completely randomized design with 4 
replications. The results showed that highest percentage of seed germination was related to treatments of imidacloprid 6 g and 
the lowest percentage of seed germination was related to control (non- seed treatment), the highest and lowest meantime of 
germination and control respectively Carboxin Thiram was 2 per thousand. The highest, the lowest weight and seedling vigor 
index of 2 per thousand treated by imidacloprid 6 grams and Carboxin Thiram. Therefore it can be concluded that seed 
sterilization as a method to prevent accelerated aging, is disinfectant to maintain and improve seed quality. 
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  مقدمه

ــاورزي   برمبنــــاي آمــــار ســــازمان خواربــــار و کشــ
ــد و  2013، در ســالFAO(1جهــانی( ســطح برداشــت، تولی

ــه  ــان ب ــبعملکــرد ذرت در جه ــار  184198053 ترتی هکت
ــن و1016796092و ــار 5520تــــ ــوگرم در هکتــــ  کیلــــ
)Anonymous, 2014   بوده است. براساس آخـرین آمـار (

سـطح   1392 -93وزارت جهادکشاورزي، در سال زراعـی 
 هکتــار بـــا تولیـــد  290015اي کشـــورکشــت ذرت دانـــه 

کیلوگرم در هکتـار در   06/6383 تن و عملکرد 1851999
  ).Anonymous, 2015( اراضی آبی بود

، 4، بنیـه 3زنـی جوانـه ، قابلیـت 2نامیـه) حیـات (قـوه  قابلیت
هاي کیفیت بـذر  ترین جنبهمهم 6و سالمت بذر 5ماندگاري

در  ســالمت بــذرمفهــوم ). Elias et al., 2012هســتند (
 وضعیت بذرهاي یک تـوده بـذر از   ، به7شناسی بذربیماري

ــاري    ــداران بیم ــه ریزجان ــودگی ب ــاظ آل ــارچی،  زايلح ق
 شــــود یـــایی، ویروســـی و نماتــــدها اطـــالق مـــی    باکتر

)Vishunavat, 2011 (آلــوده اسـت کــه عوامــل   بــذري و
هاي در یکی از قسمت 9همراه بذریا به 8زاي بذرزاد بیماري

بـذرهاي عـاري از آلـودگی     10آن استقرار یافته و بذر سالم
نحـوي کـه   یا داراي سطح قابل قبولی از آلودگی هستند، به

زنـی و ایجـاد گیاهچـه قـوي و     جوانـه  از توانایی بـالقوه  بذر
 11تیمارکردن بذر ).Maude, 1996عادي برخوردار باشد (

کـه  فرآیندي است 13در فرآوري بذر 12منظور ضدعفونیبه
دربرابـر   کننـده بـذر  براي  افزودن هرگونـه مـواد محافظـت   

                                                             
1Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) 
2 Viability 
3 Germination ability 
4 Vigor 
5 Longevity 
6 Seed health 
7 Seed pathology 
8 Seed born 
9 Associated with seed 
10 Healthy seed 
11 Seed treatment 
12 Dressing (or Disinfection) 
13 Seed processing 

زاي  همراه بذر و عوامل بیماريزاد و زاي بذرعوامل بیماري
زاد، در خاك محیط اطراف بذر و گیاهچه و همچنین خاك

بـراي بهبـود    تأمین حفاظت گیاهچه در برابر آفات گیاهچه
ــذر  ــت بـ ــه14کیفیـ ــی  ، بـ ــام مـ ــذر، انجـ ــراه بـ ــردد همـ    گـ

)Maude, 1996; Halmer, 2000; Agrawal, 2006.(  
ــن بــین    ــف انجم ــاس تعری ــون بــذر   براس ــی آزم الملل

)ISTA(15  کـه  بـذر اسـت   خصوصـیات  مجمـوع ’’بنیه بـذر
سطح بالقوه فعالیت و کارایی بذر یا تـوده آن را در هنگـام   

ــی  جوانـــه ــین مـ ــه تعیـ ــدن گیاهچـ ــی و ظاهرشـ ــد زنـ   نمایـ
)Elias et al., 2012(‘‘ بـذر و   . یکی از دالیل کاهش بنیـه

ها و آفات بذر و گیاهچه اسـت کـه   ذرت، بیماري گیاهچه
بـذر و گیاهچـه و نهایتـاً     16ايکاهش کـارایی مزرعـه  سبب 

ــی     ــدي م ــان تولی ــت گیاه ــرد و کیفی ــاهش عملک ــودک  ش
)Dostal, 2008 .(   قارچ هاي عامل پژمردگـی گیاهچـه ذرت

، 20کولتوتریکــوم، 19رایزوکتونیــا، 18فوزاریــوم، 17پیتیــومماننــد 
زاي بیمـاري  تـرین عوامـل  از مهـم  22آسپرژیلوسو  21پنیسیلیوم

ظهور استقرار گیاهچـه   زنی وتهدیدکننده جوانه بذر و گیاهچه
و  آسـپرژیلوس ، پنیسـیلیوم هـاي  در مزرعه ذرت هسـتند. قـارچ  

ــوس ــم  23رایزوپ ــز از مه ــالل و   نی ــیدگی ب ــل پوس ــرین عوام ت
توانند سـبب  باشند که می وسیدگی انباري دانه و بذر ذرت میپ

سـومدا و   ).Jefers, 2004( زنی و بنیه بذر شوندش جوانههکا
) آلــودگی بــه عوامــل Somda et al., 2008( همکــاران

را  24نمونـه بـذر ذرت خودمصـرفی    22زاي قـارچی بیماري
زا را شناسـائی کردنــد.   قـارچ بیمــاري  10بررسـی کردنــد و 

کنند. تیمار  می آفات متعددي به بذر و گیاهچه ذرت حمله
ویـژه از نظـر   هـا بـه  کـش بذر ذرت براي ضدعفونی با قارچ

سرد و مرطوب  دار یاهاي سنگین، سلهکشت بذر در خاك
                                                             
14 Seed improvement 
15 International Seed Testing Association(ISTA) 
16 Field performance 
17 Pythium spp. 
18 Fusarium moniliforme 
19 Rhizoctonia zeae 
20 Colletotrichum graminicola 
21 Penicillium pxalicum 
22 Aspergillus spp. 
23 Rhizopus spp. 
24 Farm saved seeds 
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مگس(کرم) بذر ). الرو Beck, 2004( داراي اهمیت است
تـرین آفـاتی اسـت کـه در منـاطق      ) از مهـم 2هیلمیـا ( 1ذرت

ها را مورد حمله قرار داده و آلوده، پس از کاشت بذر، آن
هاي بسیار ضـعیف و در حالـت پژمردگـی    درنتیجه گیاهچه

مرطـوب  گردنـد. البتـه در هـواي سـرد و     عمومی ایجاد می
گیـرد   هـا بـه کنـدي صـورت مـی     بهاري که رشـد گیاهچـه  

گردد. همچنـین آفـات    شتر مشاهده میخسارت این آفت بی
 5داالپوئیسو  4آگروتیس، مانند 3االتریدهزیادي از خانواده 

، 7خـوار هـاي مختلـف کـرم ریشـه    ازقبیل گونه 6تنبروئیدهو 
، همچنـین  9الیـودس هاي مختلف جنس و گونه 8مالنوتوس

و  11هـاي کوچـک   ، سـرخرطومی 10کک چغنـدر  سوسک
و انواع آفات مکنده  13هاي سفید ریشهکرم ،12یزرگ ذرت

کنند زنی و گیاهچه ذرت حمله می به بذرهاي درحال جوانه
توانـد بـذر و   کـش مـی  و ضدعفونی بذرهاي ذرت با حشره

   گیاهچــه ذرت را در مقابــل ایــن آفــات حفاظــت کنـــد     
)Royer et al., 2004.(  

) ضمن بررسی Naqvi et al., 2013( همکاراننقوي و 
هـاي بـذرزاد و درصــد   درصـد فراوانـی آلـودگی بــه قـارچ    

زنی نمونه بذرهاي سورگوم، ارزن مرواریدي و بادام جوانه
زنی با افزایش درصـد فراوانـی   زمینی، کاهش درصد جوانه

 هـاي هاي بذرزاد را ناشی از آفالتوکسـین آلودگی به قارچ
B1، B2،G1  وG2 ــوده اعـــالم  ج ــده از بـــذرهاي آلـ داشـ

) از Owolade et al., 2011( کردنـد. اووالده و همکـاران  
نمونه بذرهاي سورگوم نگهـداري شـده در انبـار در دمـاي     

ــت نســبی درجــه ســانتی گــر  12 ــد  33/66اد و رطوب درص

                                                             
1 Seed corn maggot 
2 Hylemya (=Delia) platura and Hylemya spp. 
3 Elateridae 
4 Agriotes 
5 Dalopuis 
6 Tenebrionidae 
7 Diabrotica spp. 
8 Melanotus 
9 Eleodes spp. 
10 Chaetocnema spp. 
11  Lesser maize billbug (Nicentrites testaceipes)  
12 Large maize billbug (Geraeus senilis)  
13 Phyllophaga spp. and Cyclocephala spp. 

، کورووالریــا، آلترناریــا، 14، درشــلرافوزاریــومهــاي  قــارچ
ــائین   پنیســیلیومو  آســپرژیلوس را جــدا کردنــد و درصــد پ

ــی (جــوانی ــذرها را مشــاهده   28-67/10زن ــن ب درصــد) ای
زاي قارچی روي سـطح  هاي بیماري). کنترل عواملنمودند

 شود کش انجام می(همراه) بذر با تیمار آن یا قارچ و درون
)Narayanasamy, 2006 .(معصــــــوم و همکــــــاران   
)Masum et al., 2009  ــودگی بــذرهاي ــاهش آل  ) ک

ــاري    ــاي بیمـ ــارچ هـ ــه قـ ــورگوم بـ ــایپوالریس زاي سـ بـ
، 17کرینـوم گرانیکـوال  ، 16آبوتریتیس سینره، 15سورژیکوال

در اثـر تیمـار بـا     فوزاریوم مونیلیفورمو  18کورووالریا الناتا
را مشاهده  200-هاي مختلف ازجمله ویتاواکسکش قارچ

کش گزارش کردند. آنـان   نمودند و مؤثرتر بودن این قارچ
زنی بذر بـه بـاالتر از اسـتاندارد    هبود درصد جوانههمچنین ب

هـاي مـورد   کـش  ) را در اثر تیمار بذرها با قارچدرصد 80(
  بررسی اعالم نمودند.

ــالون ــا  Falloon, 1982( فــ ــذرهاي ذرت را بــ ) بــ
گـرم بـه ازاي هـر     5/0میـزان  (بـه  19هـاي کاپتـان  کش قارچ

هـر  گـرم بـه ازاي    1(به میزان 20کیلوگرم بذر)، اتریدیازول
گـرم بـه ازاي هـر     5/1میـزان  (بـه  21کیلوگرم بذر) یـا تیـرام  

، کاپتـان +  22کیلوگرم بـذر) یـا ترکیـب کاپتـان و بنودانیـل     
ــل   ــا بنومی ــیل ی ــت) متاالکس ــولف23(بنلی  (بــه 24+ فنامینوس

گـــرم بـــه ازاي هـــر کیلـــوگرم بـــذر)   75/0+75/0میـــزان
ــذرهاي     ــت ب ــاهده حفاظ ــمن مش ــد و ض ــدعفونی کردن ض

نـی در  زهـا در آزمـون جوانـه   گیاهچـه زنـی و  درحال جوانه
ــد   ــه ش ــذ لول ــالي کاغ ــی از  الب ــیدگی ناش ــر پوس ه در برای

هـاي ظـاهر شـده در    هاي مختلـف، حفاظـت گیاهچـه    قارچ
، فوزاریوم اگسیسـپوروم گلدان در برابر پژمردگی ناشی از  

                                                             
14 Drechslera 
15 Bipolaris sorghicola 
16 Botrytis cinerea 
17 Crinum graminicola 
18 Curvularia lunata 
19 Captan 
20 Etridiazole 
21 Thiram 
22 Benodanil 
23 Benomyl(Benlate) 
24 Fenaminosulf 
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ــارچ و جدایــه 1تریکودرمــا کــونینگی ــاتفوروس اي از ق تان
ــود رشــد و ظهــو  2کوکــومریس ــه موجــب بهب ر گیاهچــه ب

درصـد و اسـتقرار بوتـه در مزرعـه گردیـد.       50تـا  37میزان
 )Solorzano and Malvick, 2011( سولورزانو و مالویک

اثر تیمار بذرهاي چهار هیبرید ذرت آلـوده بـه قـارچ هـاي     
و  ایزوپـوس ، رپنیسـیلیوم ، 3اسـتنوکارپال میـدیس  ، فوزاریوم

هــاي  کــش درصــد را بــا قــارچ 54از صــفر تــا آســپرزیلوس
، زنی جوانهبر  4فلودیوکسونیل، مفنوکسام و آزوکسیستروبین

تراکم بوته و عملکرد دانه را بررسی کردند. آنـان مشـاهده   
ــه  ــد جوانـ ــد درصـ ــا   کردنـ ــده بـ ــذرهاي تیمارشـ ــی بـ زنـ

فلودیدوکسونیل هفت درصد نسـبت بـه    و آزوکسیستروبین
همچنین تیمار بـذرها بـا    بذرهاي تیمارنشده افزایش داشت.

لف نسبت به شاهد به طور متوسط سبب هاي مختکشقارچ
درصدي تراکم بوته، افزایش پنج درصدي طهور  9افزایش

 درصدي وزن خشک بوته و 14گیاهچه در مزرعه، افزایش
عملکرد دانه گردید و نیز مشـخص شـد   درصدي  8افزایش

بیشترین اثـر را بـر افـزایش     کش قارچتیمار بذرها با هر سه 
بـذر و رشـد و ظهـور گیاهچـه در برابـر       زنی جوانهحفاظت 

و تـراکم بوتـه و    زنـی  جوانههاي مورد بررسی و بهبود  قارچ
 و فلودیوکســـونیل هـــايکـــش قـــارچعملکــرد داشـــت و  

  آزوکسیستروبین از اثر بهبودبخش بیشتري برخوردار بودند.
کــش حشــره 5(گــائوچو) کــش ایمیداکلوپرایــدحشــره

که از دامنـه کنتـرل   است ي(سیستمیک) نسبتاً جدید جذبی
گسترده آفات مکنـده اول فصـل برخـوردار اسـت و وقتـی      

جذب  مبذر با آن ضدعفونی گردد، در خاك مزرعه هنگا
شود و به سرعت توسط بذر جذب میزنی آب براي جوانه

شدت مـانع آسـیب بـه بـذر     یابد و بهبه لپه و برگ انتقال می
 کنــد شـده و بــذر را در برابـر آســیب آفــات محافظـت مــی   

)Moosavi and Rastegar, 1997  پاتاکـاي و همکـاران .( 
)Pataky et al., 2000    مشاهده کردنـد، تیمـار بـذر ذرت (

                                                             
1 Trichoderma koningii Oudem 
2 Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
3 Stenocarpella maydis 
4 Azoxystrobin 
5Imidaclopride(Gaucho) 

بخشــید. شـیرین بـا ایمیداکلوپرایــد اسـتقرار گیــاه را بهبـود     
) نشـان  Elbert and Overbeck, 1990( البرت و اووربـک 

دادند، ضدعفونی بذرذرت بـا ایمیداکلوپرایـد، گیاهچـه را    
ــده اول   ــات مکن ــته در برابرآف ــل ش ــره ازقبی ــا، زنج ــا و ه ه

ــریپس ــی   ت ــت م ــا را محافظ ــده ــین .کن ــرام-کاربوکس  6تی
عفونی کننــده بــذر جذبی(سیســتمیک) و کــش ضــد قــارچ

 باشـد  سیع تأثیر براي ضدعفونی بذرها میتماسی با طیف و
)Hewitt, 1998 ( ــارچ ــب دو قــ ــه از ترکیــ ــش کــ کــ

بـــا اثـــر سیســـتمیک ازگـــروه   7کاربوکســـین(ویتاواکس)
بــا اثــر تماســی از گــروه دي متیــل و تیــرام  8کاربوکســامید

ــات دي ــده اســــــــت   9تیوکاربامــــــ    ســــــــاخته شــــــ
)Moosavi and Rastegar, 1997(     و ایـن اخـتالط سـبب

   العـــاده گســـترده آن گردیـــده اســـت طیـــف تـــأثیر فـــوق
)1988 Gruzdyev et al.,کش قادر بـه کنتـرل   ). این قارچ

هـاي قـارچی بـذرزاد در محصـوالت     عمـده تـرین بیمـاري   
وسیله محققان متعـدد نـه فقـط بـراي     باشد و بهگوناگون می
براي بهبود درصد و میـزان   هاي قارچی، بلکهکنترل پاتوژن

زنی، افـزایش رشـد گیاهچـه و عملکـرد در بـذرهاي      جوانه
) و Poswal et al.,1992)، پنبه (Zaidi etal., 1991( برنج
و غیـره مـورد اسـتفاده    ) Emmimath, 1994( زمینـی بـادام 

با ماده  10کش ماکسیمقرار گرفته است. درحال حاضرقارچ
بـا مـاده مـؤثره     12الکـس و اپرون ای 11مؤثره فلودیوکسونیل

) و پیتیــوم (مــؤثر بــراي کنتــرل قــارچ جــنس  13متاالکســیل
و  15با مـاده مـؤثره تیامتوکسـام    14جذبی کروزر کش حشره

 4، 1بــا مـاده مـؤثره تفلــوترین بـا تولــوئن    16تـی فـورس اس 
کـه از دامنـه فعالیـت     17فنیل دیسوسـینات دیسوسینات و دي

                                                             
6 Carboxin-thiram 
7 Carboxin(Vitavax)  
8 Carboxamid  
9 Di methyl di thiocarbamtes  
10 Maxim 
11 Fludioxonil 
12 Apron XL 
13 Metalaxyl 
14 Cruser 
15 Thiamethoxam 
16 ForceSt. 
17 Ttefluthrin with toluene 2,4 diisocyanate and 
diphenyl diisocyanate 
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زاي بـذرزاد  گسترده کنترل حشرات آفت و عوامل بیماري
زاد برخوردارند، براي تیمار ضـدعفونی بـذر ذرت   و خاك

 ;Dias et al., 2014( گیرنــدمــورد اســتفاده قــرار مــی 

Johnson, 2016.(  ،درحـال حاضـر و باتوجـه    با این وجود
به این که طبق دسـتورالعمل سـازمان حفـظ نباتـات کشـور      

تیـرام  کش ویتاواکسضدعفونی بذرهاي ذرت با سم قارچ
توصیه گردیده است. طیـق روال معمـول تولیـد بـذر ذرت      
هیبرید در کشور، درحـال حاضـر بـذرهاي فـرآوري شـده      

دي بـراي  نـ بشور بالفاصله پس فـرآوري و بسـته  ذرت در ک
 9-3گیرند و معمـوالً پـس از  کاشت مورد استفاده قرار نمی

ــدت      ــن مـ ــده و در ایـ ــرف شـ ــت مصـ ــراي کاشـ ــاه بـ   مـ
 ;Soltani et al., 2012( شــوند گهــداري مـی ندر انبـار  

Rezvani et al., 2012  مبنـا، هـدف ایـن تحقیـق    ). بـر ایـن 
کش و اثر ترکیبی کش، حشره بررسی اثرتیمار بذر با قارچ

زنـی و بنیـه بـذر ذرت    هـاي جوانـه  ها بر برخی شـاخص آن
و تعیین بهترین تیمـار ضـدعفونی    704هیبریدسینگل کراس

ایمیداکلوپرایدو  کشتیرام، حشرهکش کاربوکسینبا قارچ
ایمیداکلوپرایــد، بــراي ترکیــب هــردو، کاربوکســین تیرام+

و حفاظـت از گیاهچـه در برابـر آفـات     حفظ کیفیـت بـذر   
در طــول دوره  704کــراسذرت هیبریــد ســینگل گیاهچــه 

  انبارکردن بود.

  هامواد و روش

کش و منظور بررسی اثر تیمار ضدعفونی بذر با قارچبه
زنـی بـذر و بنیـه    هـاي جوانـه  کش بر برخـی شـاخص  حشره

)، ایـن  SC704(  704کـراس گیاهچه ذرت هیبرید سـینگل 
پژوهش در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزي و منابع 
طبیعی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد کـرج در قالـب طـرح      

منظـور برخـی   تکـرار اجـرا شـد. بـدین     4کامالً تصادفی بـا  
ونـه بـذر   زنـی و بنیـه گیاهچـه یـک نم    هـاي جوانـه  شاخص

ــا نشــده ضــدعفونی ــا قابلیــتب ــهانــدازه متوســط ب زنــی جوان
 98نامیــه)  (قــوه هــاي عــادياســتاندارد بــا درصــد گیاهچــه

درصـد، تولیدشـده درمرکـز     100درصد و خلوص فیزیکی

ــات کشــاورزي و منــابع طبیعــی اســتان کرمانشــاه       تحقیق
زنــی ، بــا آزمــون جوانــه1392در ســال (ایســتگاه مهرگــان)

ــامل    1اســتاندارد ــایش ش ــاي آزم ــد. تیماره ــابی گردی ارزی
 هـاي تیرام با غلظـت کش کربوکسینضدعفونی بذر با قارچ

ــره  5/2و  2 ــزار کیلـــوگرم بـــذر و حشـ کـــش لیتـــر در هـ
گرم در هزار گرم بـذر و   6و  3ایمیداکلوپراید در دو سطح

ــرام   ــین تیـ ــا کاربوکسـ ــوأم بـ ــزار +  2ضـــدعفونی تـ در هـ
گرم بـذر، و بـذرهاي    1000گرم به ازاي  3ایمیداکلوپراید 

عنـوان تیمـار شـاهد بودنـد. ضـدعفونی      ضدعفونی نشده بـه 
صورت دستی، با افزودن محلول آبکی سموم تهیـه  بذرها به
 1هاي موردنظر به ازاي هر کیلوگرم بـذر، بـه   نسبتشده به

کیلــوگرم بــذر و آغشــته کــردن یکنواخــت بــذرها بــا ســم  
که یـک  طوريههاي پالستیکی، بدقیقه در ظرف 5مدت  به

الیـه ســم بـر روي ســطح بـذر قــرار گیـرد، انجــام شــد. در     
سـاعت بـر    24نهایت، بذرهاي ضـدعفونی شـده بـه مـدت     

ــک     ــا خشـ ــدند تـ ــن شـ ــگاه پهـ ــذ در آزمایشـ روي کاغـ
درصد  5/12تا  12شوند.رطوبت مورد نظر بذرها در حدود 
سنج دیجیتـال قابـل   بود که به دو صورت با دستگاه رطوبت

مینــان بــه روش اســتاندارد براســاس وزن  حمــل و بــراي اط
گیـري شـد. سـپس    خشک (خشک کردن در آون) انـدازه 

هـاي کاغـذي قـرار داده    بذرهاي تیمـار شـده درون پاکـت   
گراد) به مدت درجه سانتی 25شدند و در انبار دماي اتاق (

ــره شــده و   3 ــاه ذخی ــه ســم ــون جوان ــی پس مجــدداً آزم زن
زنی به صـورت درصـد   استاندارد، براي تعیین قابلیت جوانه

زنی بذر و بنیـه  هاي جوانهزنی نهایی و برخی شاخصجوانه
بـراي تعیـین   گیاهچه، طبق روش فـوق الـذکر، انجـام شـد.     

زنـی اسـتاندارد،   هاي عادي با آزمون جوانـه درصد گیاهچه
طـور  بـذري) از هـر تیمـار بـه     100تکـرار   4بذر( 400تعداد

قبـل از  22ره تصادفی انتخاب شـدند.کاغذهاي واتمـن شـما   
صـورت ردیفـی در   هـا بـه  کشت با آب مقطر مرطوبـو بـذر  

 TP(3( صورت کشت روي کاغـذ زنی بهوسط کاغذ جوانه
دار کشــت شـــدند و   هــاي پالســتیکی درب  درون ظــرف 

                                                             
1 Standard germination test 
2 Whatman No.2 
3 Top of  Paper  
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  گـراد و رطوبـت  درجـه سـانتی   25روز دردمـاي   7مدت  به
 درصــــد درون ژرمینــــاتور قــــرار داده شــــدند    80-70

)Anonymous, 2015b .( زده در هـر  تعداد بذرهاي جوانـه
 زنـی ها براي تعیین متوسط زمان جوانـه روز شمارش و داده

)MGT(1و سرعت جوانه زنی روزانه )DGS(2  به شرح زیر
  مورد استفاده قرار گرفتند:
زنــی کــه شاخصــی از ســرعت و متوســط زمــان جوانــه

محاسـبه   1باشـد، بـا اسـتفاده از رابطـه     زنی مـی شتاب جوانه
  ).Ranal and De Santana, 2006( گردید

  )1(رابطه  
n

ndMTG



  

 7تعداد بذرهاي جوانه زده در طی  nکه در این رابطه: 
nتعداد روزها و: dروز و 

تعداد کل بـذرهاي جوانـه    
  باشند. می زده

سرعت جوانه زنـی روزانـه کـه عکـس متوسـط جوانـه       
) از Ranal and De Santana, 2006( زنی روزانه می باشد

  محاسبه شد: 2رابطه 

  )2(رابطه 
MDG

DGS 1:  

هـاي عـادي   روز تعداد گیاهچه 7در این آزمون بعد از 
طـور تصـادفی انتخـاب    گیاهچـه بـه   10تعیین و سپس تعداد
کـش بـا   با خـط  چه و گیاهچهچه، ساقهشدند و طول، ریشه

هـا برحسـب گـرم    نآ متـر وزن و وزن خشـک  میلی 1دقت
سـاعت درون   24مـدت ها بـه پس از خشک کردن گیاهچه

گرادو توزین با ترازوي دقیـق  درجه سانتی 75آون با دماي 
دسـت  هـاي بـه  گرم تعیین گردیدند. داده 001/0با دقت 

ــه  آمــده جهــت محاســبه شــاخص  هــاي طــولی و وزنــی بنی
 مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد     4و 3براسـاس روابـط   گیاهچه

)Abul-Baki and Anderson, 1973:(  

  = شاخص طولی بنیه گیاهچه   ):5 رابطۀ(
  (میانگین طول ریشه چه+ میانگین طول ساقه چه)× قوه نامیه 

                                                             
1 Mean Germination Time(MGT) 
2 Daily Germination Seed (DGS) 

  =شاخص وزنی بنیه گیاهچه  :)6 رابطۀ(
 وزن خشک گیاهچه× قوه نامیه 

ــه آزمــایش داده ــوط ب ــن  هــاي مرب هــاي مختلــف در ای
بـا چهـار تکـرار     پژوهش به صورت طـرح کـامالً تصـادفی   

و  SASافزار آمـاري  تجزیه آماري شدند و با استفاده از نرم
SPSS    مورد تجزیه قرار گرفتند و مقایسه میـانگین تیمارهـا

ــه  ــز ب ــی  نی ــاوت معن ــداقل تف ــورت LSD( دارروش ح ) ص
رسـم   EXCEL گرفت. نمودارها نیز با استفاده از نرم افـزار 

  گردیدند.

  نتایج و بحث

زنی و بنیه بذر هاي جوانه واریانس شاخصنتایج تجزیه 
و گیاهچه تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش نشان داد کـه بـین   

زنــی نهــائی، درصــد تیمارهــا بــراي صــفات درصــد جوانــه
زنـی  زنی، سرعت جوانـه گیاهچه عادي،متوسط زمان جوانه

چه، طول گیاهچه و شـاخص طـولی بنیـه    روزانه، طول ساقه
سـطح یـک درصـد و بـراي      بـا احتمـال خطـاي آمـاري در    

چـه و شـاخص   چـه، طـول ریشـه   صفات وزن خشک ریشه
وزنی بنیـه بـا احتمـال خطـا در سـطح پـنج درصـد تفـاوت         

دار آماري وجود داشت. همچنین در رابطه با صـفات  معنی
ــاقه  ــک س ــاوت   وزن خش ــه تف ــک گیاهچ ــه و وزن خش چ

ــد  معنــی  داري ازنظــر آمــاري بــین تیمارهــا مشــاهده نگردی
  ).1(جدول 

زنـی  ها نشان داد بیشترین درصـد جوانـه  ایسه میانگینمق
 6نهائی مربوط به تیمار ضـدعفونی بـذر بـا ایمیداکلوپرایـد    

-درصـد و کـم   5/99میـزان  گرم بذر به 1000گرم به ازاي 

درصد مربوط بـه   95زنی نهائی به میزان ترین درصد جوانه
بــذرهاي شــاهد (ضــدعفونی نشــده) و ضــدعفونی شــده بــا 

). ایـن  1در هـزار بود(شـکل    2یرام بـه نسـبت  کاربوکسین ت
 6نتایج مشـخص کـرد، ضـدعفونی بـذر بـا ایمیداکلوپرایـد      

گـرم بـذر از بیشـترین اثـر بهبوددهنـده       1000گرم به ازاي 
زنی بذر برخوردار بوده و به جز تیمار ضدعفونی بذر جوانه

در هزار، بـه طـورکلی کلیـه     2با کاربوکسین تیرام به نسبت
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زنـی  نی بـذر سـبب بهبـود درصـد جوانـه     تیمارهاي ضدعفو
تــوان بــه کــاهش نهــائی شــدند کــه علــت ایــن امــر را مــی 

زنی همراه هاي بذري و مواد تحریک کننده جوانهآلودگی
  با فورموالسیون مواد ضدعفونی کننده بذر نسبت داد.

  ضدعفونی شده   704و بنیه گیاهچه ذرت هیبرید سینگل کراس بذر  زنی جوانهات تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی صف. 1 جدول
  استاندارد زنی جوانه شرایط آزمون تحت

Table 1. Analysis of variance (mean squares) of some seed germination and seedling vigor of SC704 maize 
hybrid treated seeds standard germination test 
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Treatment  
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Error 

 (درصد) ضریب تغییرات 1.47 3.1 3.24 3.58 7.24 8.7 7.14 6.78 7.8 15.96 7.41 6.39
c.v. (%)  

ns ،* درصد. 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنیبه **و  
ns,*,**,no significant ,significant at 5 and 1% respectively. 

 

 ;Paulsrud et al., 2001( پائولســورد و همکــاران

Paulsrud et al., 2005     مـواد بهبـود دهنـده و تحریـک (
ــده  ــهکنن ــی جوان ــی از  زن ــذر را جزئ ــواد   ب ــیون م فرموالس

 انـد. تایـه و همکــاران  ضـدعفونی کننـده بـذر اعــالم داشـته    
)Taye et al., 2013 ( هـاي  کـش بذرهاي ذرت را با قـارچ

گرم/  میلی 5/2میزان 4به 3و متاالکسیل 2، مانکوزب1ریدومیل
کیلوگرم تیمار کردند و مشاهده نمودند تیمار بذرها با ایـن  

ها در مقایسه با تیمار شاهد (عدم تیمار کردن بذر) کشقارچ
بـذر گردیـد.    زنـی  جوانـه داري سـبب بهبـود   به طـور معنـی  

ها در مقایسه با تیمـار  کشهمچنین تیمار بذرها با این قارچ
دار مدت ظهور گیاهچه از خاك موجب کاهش معنی شاهد

در گلدان و افرایش وزن تر ریشه و بخش هـوائی گیاهچـه   
داري بـر افـزایش ارتفـاع و وزن خشـک     شد ولی اثر معنـی 

دیگـر   کش قارچگیاهچه نداشت و متاالکسیل نسبت به دو 
                                                             
1 Ridomil 
2 Mancozeb 
3 Metalaxil 
4 Bavistin 50 WP (Carbendazim) 

زنی بذر و مورد بررسی از اثر بهبود دهنده بیشتري بر جوانه
ــه   ــد گیاهچـ ــوار   رشـ ــپ و گـ ــود. وان نژیـ ــوردار بـ    برخـ

)Van Nghiep and Gaur, 2005 ( مشاهده کردند، درصد
کـش  بـذرهاي بـرنج ضـدعفونی شـده بـا قـارچ       زنـی  جوانه

ویتاواکس، تیرام و مانکوزب تا شش ماه پس از نگهـداري  
ــاالي  ــد بـ ــار درحـ ــود.   80در انبـ ــده بـ ــد حفـــظ شـ درصـ
) Dhanamanjuri et al., 2013( دهانامانجوري و همکاران

کــش  ردنـد ضـدعفونی بـذرهاي ذرت بـا قـارچ     گـزارش ک 
ــدازیم)  ــتین (کاربن ــت  4باویس ــا غلظ ــون  1ب ــمت در میلی  قس

)ppmزنـی  تري بـر درصـد جوانـه   قوي  کننده) اثر تحریک
  بذر نسبت به شاهد نشان داد.

بیشترین درصـد   ها مشخص کرد،نتایج مقایسه میانگین
تیمار ضـدعفونی   درصد) مربوط به 96( اديهاي عگیاهچه

 در هـزار  5/2کاربوکسین تیرام به نسـبت  کش قارچبذرها با 
درصد) به  5/87( اديهاي عدرصد گیاهچه بوده و کمترین

 6کش ایمیداکلوپراید بـه میـزان  بذرهاي تیمارشده با حشره
ــه ازاي  ــذر تعلــق داشــت.  1000گــرم ب ایــن نتیجــه  گــرم ب
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بذرهاي هاي عادي دهنده کاهش کلی درصد گیاهچه نشان
(شاهد) و ضدعفونی شده نسبت به درصد  ضدعفونی نشده

ترتیـب  باشد که بـه  درصد) می 98( هاي عادي اولیهگیاهچه

تواند ناشی از زوال طبیعی بـذر در مـدت نگهـداري در    می
  انبار و نیز در اثر ضدهفونی کردند بذر باشد.

  
  زنی استانداردزنی نهائی در آزمون جوانهکش بر درصد جوانهکش و حشرهتیمار ضدعفونی بذربا قارچ هايمقایسه میانگین .1شکل 

Figure 1. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on final germination percent in 
standard germination test 

  

) در بررسـی  Mrđa et al., 2010( مـردا و همکـاران  
ــدهاي      ــذرهاي هیبری ــار ب ــر تیم ــابی اث ــراي ارزی ــویش ب خ

کـش بـر   کـش و حشـره  آفتابگردان با ضـدعفونی بـا قـارچ   
زنی بـذرها پـس از   انبارمانی و ماندگاري بذر کاهش جوانه

ــذرهاي    یــک ســال انبــارکردن را مشــاهده کردنــد، ولــی ب
ــاهد) و   ــارچ تیمارنشــده (ش ــا ق ــده ب ــه تیمارش ــش ب ــور ک ط

زنـی بـاالتري برخـوردار بودنـد.  نتـایج      داري از جوانه معنی
) TeKrony et al., 2005( تکرونـی و همکـاران   مطالعـه 

کنتـرل  ماه انبـارکردن بـذرها در شـرایط     8نشان داد بعد از 
 87-99 هاي بـذر ذرت از زنی اولیه تودهنشده درصد جوانه

یافت. تیمار بذرهاي ذرت  درصد کاهش 50-60درصد، به 
ظاهرشدن و کـارکرد  ها در بیشتر موارد  میزان کش با قارچ

گیاهچه در مزرعه را در مقایسه با بذرهاي تیمار نشده بهبود 
 ;Munkvold and Shriver, 1994( بخشـــیده اســـت

Mohan et al., 2000(.  
هــا نشــان داد بیشــترین متوســط زمــان  مقایســه میــانگین

زنی مربوط بـه بـذرهاي شاهد(ضـدعفونی نشـده) بـه      جوانه
زنـی بـه   تـرین متوسـط زمـان جوانـه    روز و کـم  03/2میزان 

مربـــــوط بـــــه بـــــذرهاي تیمـــــار روز  7875/1میـــــزان 
). نتـایج  3درهـزار بـود (شـکل     2تیرام به نسبت کاربوکسین

طورکلی نشان داد ضدعفونی سبب کاهش متوسط زمـان  به
توانــد در اثــر کــاهش زنــی شــد کــه ایــن نتیجــه مــیجوانــه

ــر    ــی از اث ــز ناش ــذرها و نی ــودگی ب ــدگی   آل ــک کنن تحری
ــی مــواد ضــدعفونی بــذر باشــد. صــدیق و زمــان   جوانــه  زن

)Siddiqui and Zaman, 2004  ــد ــاهده کردنـ ) مشـ
ــا قــارچ  یســتمیک کــش سضــدعفونی بــذر دو رقــم ذرت ب

بنلیت) مانع از فرسودگی سریع بذر شـده و سـرعت   بنومیل(
ــه ــاران    جوانـ ــه  همکـ ــرد. تایـ ــاال بـ ــذرها را در بـ ــی بـ   زنـ

)2013., et alTaye زنی و ن جوانه) نیز کاهش متوسط زما
ــه  ــزایش ســرعت جوان ــا    اف ــار ب ــر تیم ــذر ذرت در اث ــی ب زن

  متاالکسیل را گزارش نمودند. کش قارچ
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  زنی استانداردهاي عادي در آزمون جوانهگیاهچه کش بر درصدو حشره کش قارچتیمار ضدعفونی بذربا  هايمقایسه میانگین .2شکل 

Figure 2. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on normal seedlings percent in 
standard germination test 

  

  
 استاندارد زنی جوانهزنی در آزمون و حشره کش بر متوسط زمان جوانه کش قارچتیمار ضدعفونی بذر  با  هايمقایسه میانگین. 3شکل 

Figure 3. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on mean germination time in 
standard germination test 

  

زنی روزانه مشـخص  سرعت جوانه هايمقایسه میانگین
زنی روزانه مربوط به تیمار بـذر  نمود بیشترین سرعت جوانه

 5616/0درهـزار، بـه میـزان     2با کاربوکسین تیرام به نسـبت 
زنی روزانـه بـه میـزان    بذر در روز و کمترین سرعت جوانه

بذر در روز مربوط به بذرهاي شاهد(ضـدعفونی   49272/0
رهاي ضـدعفونی  زنـی روزانـه بـذ   نشده) بود. سرعت جوانه

درهـزار بـا    2جز تیمار با کاربوکسین تیرام بـه نسـبت  شده به
ــرار    ــاري ق ــک گــروه آم ــذرهاي ضــدعفونی نشــده در ی ب
گرفتند، با این وجود، بذرهاي ضدعفونی شـده از سـرعت   

بــاالتري نســبت بــه بــذرهاي ضــدعفونی نشــده  زنــی جوانــه
زنی روزانـه  ). افزایش سرعت جوانه4برخورار بودند(شکل 

تواند ناشی از کاهش آلـودگی  رهاي ضدعفونی شده میبذ
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ــر تحریــک  ــذرها و اث ــهب ــی مــواد همــراه  کننــدگی جوان زن
فرموالسیون مواد ضدعفونی کننده بذر باشـد. کیاوکهـام و   

دار ) اثــر پوشــشKeawkham et al., 2014همکــاران (
ــا حشــره کــ هــاي متاالکســیل و کــش ردن بــذرهاي خیــار ب

ه از پلیمر هیدروکسی پروپیل متیـل  ایمیداکلوپراید با استفاد
زنی و نگهداري بذر در شـرایط مختلـف را   سلولز بر جوانه

دار ضدعفونی کردن بررسی کردند و عدم تأثیر منفی معنی
زنـی و   هـا بـر جوانـه   کـش کردن با این حشـره دار و پوشش

ــد.      ــاهده نمودن ــارکردن را مش ــس از انب ــه پ ــور گیاهچ ظه
) نیـز اثـر   Tantengco et al., 2015تانتنگکو و همکـاران ( 

زنـی و بنیـه   بر جوانـه  2و ماالتیون 1هاي کالیبوتکش حشره
دار بذر ذرت و گندم را بررسی کردند. آنان تفـاوت معنـی  

ــا ایــن   ــه بــذرهاي ذرت و گنــدم تیمارشــده ب ســرعت جوان
ها و ضدعفونی نشده را به جز درصورت جذب کشحشره

د و نیـز در  ساعت) مشـاهده نکردنـ   50آب طوالنی مدت (

زنــی اســتاندارد در آزمایشــگاه ایــن شــرایط آزمــون جوانــه
زنـی نداشـتند و درصـد    ها اثـر منفـی بـر جوانـه    حشره کش

طـور متوسـط بـیش از    ظهور گیاهچه بذرهاي تیمارشـده بـه  
ــاران    ــان و همکـ ــود. دلیـ ــده بـ ــدعفونی نشـ ــذرهاي ضـ    بـ

)Delian et al., 2016 ( هاي سـه هیبریـد ذرت را بـا    نیز بـذر
هاي مورد استفاده براي ضدعفونی بذرتیمار کردند  کش حشره

ــا دمــاي اتــاق مشــاهده   90و پــس از روز نگهــداري در انبــار ب
داري تحـت تـأثیر   طور معنـی زنی بذرها بهکردند درصد جوانه

هـا قـرار نگرفـت ولـی سـرعت      کـش تیماربذرها با ایـن حشـره  
 ایـن درحـالی   زنی بذرها با تیمـار بـذرها افـزایش یافـت.    جوانه

) Baniani et al., 2016( اســت کــه، بانیــانی و همکــاران
زنی بذر پنبه در اثـر افـزایش   کاهش درصد و سرعت جوانه

هاي مـورد اسـتفاده بـراي    کشها و حشرهکشغلظت قارچ
  ضدعفونی کردن را مشاهده کردند.

  
  استاندارد زنی جوانهروزانه در آزمون  زنیکش بر سرعت جوانهکش و حشرهتیمار ضدعفونی بذر با قارچ هايمقایسه میانگین .4شکل 

Figure 4. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on daily germination speed in 
standard germination test 

  

چـه نشـان داد بیشـترین    طول ریشـه  هايمقایسه میانگین
ــد +  طـــول ریشـــه چـــه مربـــوط بـــه تیمـــار ایمیداکلوپرایـ

متـر بـود کـه بـا     سـانتی  623/20کاربوکسین تیرام به میـزان  
در هزار در یک  2تیمار بذرها با کاربوکسین تیرام به نسبت

چـه  ترین طول ریشهگروه آماري قرار داشتند. همچنین کم
ــز ــه می ــذرهاي شــاهد ســانتی 293/17ان ب ــه ب ــوط ب ــر مرب  مت

ــکل    ــود (ش ــده) ب ــراوال  12).5(ضــدعفونی نش ــار و آگ کوم
)Kumar and Agarwal, 1998 نشان دادند تیمار بذرهاي (

چـه را در  داري طـول ریشـه  طور معنیکش بهذرت با قارچ
داد. دهانامـانجوري و  مقایسه بـا بـذرهاي تیمارنشـده بهبـود     

                                                             
1 Kilabot 
2 Malathione 
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) گزارش کردند Dhanamanjuri et al., 2013( همکاران
ــارچ   ــا قـ ــذرهاي ذرت بـ ــدعفونی بـ ــتین  ضـ ــش باویسـ کـ

ــا غلظــت  ــون 1(کاربنــدازیم) ب ــر ppm( قســمت در میلی ) اث
چـه نسـبت بـه شـاهد      تري بر رشد ریشهقوي  کنندهتحریک

ــا Tort et al., 2006( نشــان داد. تــورت و همکــاران ) ب
 هـاي مختلـف  هـاي متفـاوت در غلظـت   کـش مصرف قارچ

براي ضـدعفونی بـذر دو رقـم ذرت نشـان دادنـد تیمـار بـا        

زنی نداشـت ولـی ایـن وجـود     کش اثر منفی بر جوانهقارچ
چـه در  چه، کلئوپتیل و سـاقه طول و وزن تر و خشک ریشه

چـه  ل ریشـه مقایسه با شاهد کاهش نشـان داد. افـزایش طـو   
تواند در اثـر کـاهش آلـودگی     بذرهاي ضدعفونی شده می

کنندگی رشد مواد همراه فرموالسـیون  تحریکبذرها و اثر 
  مواد ضدعفونی کننده بذر باشد.

  
  استاندارد زنی جوانهچه در آزمون و حشره کش بر طول ریشه کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمقایسه میانگین .5شکل 

Figure 5. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on root length in  
standard germination test 

  

چــه مشــخص نمــود طــول ســاقه هــايمقایســه میــانگین
چـــه بـــه تیمـــار ایمیداکلوپرایـــد + بیشـــترین طـــول ســـاقه

متر تعلـق داشـت و   سانتی 66/10کاربوکسین تیرام به میزان 
متر مربـوط بـه   سانتی 775/6چه به میزان کمترین طول ساقه

). کومـار و  6(شـکل   (ضدعفونی نشده) بود بذرهاي شاهد
ــراوال ( ــزارش Kumar and Agarwal, 1998آگ )، گ
طــور  کــش بـه دعفونی بـذرهاي ذرت بــا قـارچ  کردنـد، ضــ 

چه را نسـبت بـه بـذرهاي ضـدعفونی     داري طول ساقهمعنی
ــده افـــــزایش   ــانجوري و همکـــــاران داد. نشـــ  دهانامـــ

)Dhanamanjuri et al., 2013  ــد ــز گــزارش کردن ) نی
ــارچ   ــا قـ ــذرهاي ذرت بـ ــدعفونی بـ ــتین ضـ ــش باویسـ  کـ

ــا غلظــت  ــون 1(کاربنــدازیم) ب ــر ppm( قســمت در میلی ) اث
چـه نسـبت بـه شـاهد      تري بر رشد سـاقه قوي  کنندهتحریک

چه بذرهاي تیمار شـده ممکـن   نشان داد. افزایش طول ساقه
کننـدگی  در اثر کاهش آلودگی بذرها و اثر تحریک است

رشد مواد توأم با فرموالسیون مواد ضـدعفونی کننـده بـذر    
  باشد.

طـول گیاهچـه نشـان داد بیشـترین      هـاي مقایسه میانگین
در هزار+ ا  2طول گیاهچه مربوط به تیمار کاربوکسین تیرام

متـر بـود و   سـانتی  283/31گـرم بـه میـزان     3یمیداکلوپراید
متر مربوط به سانتی 068/24ترین طول گیاهچه به میزان  مک

ــکل    ــود (شـ ــده) بـ ــدعفونی نشـ ــاهد (ضـ ). 7بـــذرهاي شـ
) Dhanamanjuri et al., 2013( دهانامانجوري و همکاران

کــش گـزارش کردنـد ضـدعفونی بـذرهاي ذرت بـا قـارچ      
) ppmقسمت در میلیون ( 1باویستین (کاربندازیم) با غلظت

تري بر رشد گیاهچه نسبت به شاهد قوي  کنندهاثر تحریک
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بهبــود )  et alTaye ,.2013( همکـاران  و نشـان داد. تایـه  
زنی بذر و ظهور و طول گیاهچه ذرت در اثر تیمـار  بیشتر جوانه

کش ریدومیل را مشاهده کردند. مانهاراپـاالداگو   بذرها با قارچ
) بـاالتر  Manoharapaladagu et al., 2017( و همکـاران 

کـش  ول گیاهچه بذر فلفل ضدعفونی شده با قـارچ بودن ط

را اعالم کردند. افزایش طول گیاهچه در اثـر تیمـار بـذرها    
تواند ناشی از اثر بهبوددهنـده  کش میو حشره کش قارچبا 

بر رشد گیاهچه ناشی از کاهش آلودگی و مـواد تحریـک   
کننده رشد گیـاه همـراه فرموالسـیون مـواد مـورد اسـتفاده       

  ی بذرها باشد.براي ضدعفون

  
  استاندارد زنی جوانهچه در آزمون کش و حشره کش بر طول ساقهتیمار ضدعفونی بذربا قارچ هايمقایسه میانگین .6شکل 

Figure 6. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on shoot length in  
standard germination test 

      

  
  استاندارد زنی جوانهو حشره کش بر طول گیاهچه در آزمون  کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمیانگین مقایسه . 7شکل

Figure 7. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on seedling length in 
standard germination test 

  

چـه مشـخص   وزن خشـک ریشـه   هـاي مقایسه میـانگین 
گـرم   6چه مربوط بـه تیمـار  کرد بیشترین وزن خشک ریشه

گـرم و   0475/0گرم به میـزان   1000ازايایمیداکلوپراید به

گـرم   03925/0میـزان  چـه بـه  تـرین وزن خشـک ریشـه   کم
ــوط بــه تیمــار ایمیداکلوپرایــد + کاربوکســین تیــرام       مرب

). نتـایج نشـان داد کـه اکثـر تیمارهـا اخـتالف       7بود(شکل 
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داري با یکدیگر نداشتند و در یک گروه آماري قرار معنی
اند و با گذشت زمان انبـارداري، میـزان وزن خشـک    گرفته

  چه در اکثر تیمارها کاهش یافت.ریشه

  
 استاندارد زنی جوانهچه در آزمون و حشره کش بر وزن خشک ریشه کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمیانگین مقایسه .7 شکل

Figure 7. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on primary shoot dry weight in 
standard germination test 

  

چـه نشـان داد   وزن خشـک سـاقه   هـاي مقایسه میـانگین 
ــاقه   ــک سـ ــترین وزن خشـ ــار   بیشـ ــه تیمـ ــوط بـ ــه مربـ چـ

گـرم   0745/0ایمیداکلوپراید + کاربوکسین تیرام به میـزان  
 06475/0 چـه بـه میـزان   ترین وزن خشـک سـاقه  بود و کم

 در هــزار بــود 2مــار کاربوکســین تیــرامگــرم مربــوط بــه تی
چـه بـه علـت تیمـار     ). افـزایش وزن خشـک سـاقه   8(شکل 

بذرها با مواد مورد استفاده براي ضـدعفونی بـذرها ممکـن    
اسـت بــه سـبب تــأثیر بهبوددهنــده رشـد گیاهچــه ناشــی از    
کاهش آلودگی و مواد تحریک کننـده رشـد گیـاه همـراه     

اسـتفاده بـراي   کـش مـورد   کش و حشره فرموالسیون قارچ
  ضدعفونی بذرها باشد.

  
  استاندارد زنی جوانهچه در آزمون و حشره کش بر وزن خشک ساقه کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمقایسه میانگین .8 شکل

Figure 8. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on root dry weight in standard 
germination test  
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وزن خشــک گیاهچــه نشــان داد  هــايمقایسـه میــانگین 
گـرم   6بیشترین وزن خشک گیاهچه مربوط به تیمار بذر بـا 

گـرم   118/0میـزان  گرم بذر به 1000ازايایمیداکلوپراید به
گـرم   10425/0میـزان  ترین وزن خشک گیاهچـه بـه   و کم

در هـزار بـود    2مربوط به تیمار کاربوکسین تیرام بـه نسـبت  
ــدولو). 9(شــکل  ) ضــمن بررســی Kandolo, 2008( کان

ــده بـــا       ــذرهاي ذرت ضـــدعفونی شـ ــارائی تیمـــار بـ کـ
، 4(دیفنوکونازول 3) استار2(مفنوکسام1هاي اپرون کش قارچ

ــیل 5تیامتوکســام ــرون-و متاالکس ــتXLام)، اپ  XL 6، سلس
ــام) و  تیـــرام7(فلودیوکســـونیل ــرل  8، مفنوکسـ ــراي کنتـ بـ

دار ، تفـاوت معنـی  فوزاریـوم گرامینـاروم  آلودگی به قـارچ  
زنی بذرهاي ضدعفونی شـده و تیمارنشـده را   درصد جوانه

زنـی اسـتاندارد، مشـاهده نکردنـد. ایـن      در آزمایش جوانـه 
نامیـه  ساعت جذب سریع آب قوه 6درحالی بود که پس از

ــذرهاي ضــدع  ــا اســتفاده از      ب ــرام کــه ب ــده بــا تی فونی ش
کلریــدتترازولیوم تعیــین شــده بــود کــاهش یافــت و تــداوم 

سـاعت موجـب کـاهش     40و24جذب سریع آب یه مدت
درصد کاهش پیدا کرد. بین ظهور  70بیشتر قوه نامیه به زیر

گیاهچه در گلدان بذرهاي تیمارشـده و شـاهد نیـز تفـاوت     
 کـش  قـارچ بذرها بـا  معنی داري مشاهده نشد و ضدعفونی 

ظهور گیاهچـه در خـاك تلقـیح    XL اپرون استار و سلست
را بهبود بخشـید و میـزان    فوزاریوم گرامینارومشده با قارچ 

آلودگی را کـاهش داد و نیـز ضـدعفونی بـذرها بـا اپـرون       
و تیرام وزن خشک ریشه و بخش هوائی  XLاستار، سلست

اد. اولینـگ و  ها در خاك آلوده به این قارچ را بهبود دبوته
) نیــز اثــر ضــدعفونی Aveling et al., 2013( همکـاران 

(متاالکسـیل)، تیـرام،    آپـرون  کـش  قـارچ بذرهاي ذرت بـا  
 42WS(فلودیوکسونیل و متاالکسیل) آپـرون اسـتار   سلست

(تیامتوکسام، متاالکسیل، دیفنوکونازول) بر قوه نامیه و بنیـه  
                                                             
1 Apron 
2 Mefenoxam 
3 Star 42 WS 
4 Difenoconazole 
5 Thiamethoxam 
6 Celest 
7 Fludioxonil 
8 Thiram 

دار را بررســی کردنــد و ضــمن مشــاهده کــاهش معنــی     
 فوزاریــوم گرامینیــارومپژمردگـی گیاهچــه ناشــی از قـارچ   

هـاي مـورد بررسـی    کشیک از قارچمشاهده نمودند، هیچ
زنی زنی بذر تحت شرایط آزمون جوانهسبب کاهش جوانه

هـا  کشاستاندارد نگردید. همچنین تیمار بذرها با این قارچ
اایت الکتریکـــی و کـــاهش درصـــد ســـبب افـــزایش هـــد

وزن گیاهچه پـس از آزمـون سـرما نگردیـد و     زنی و  جوانه
ها اثر منفـی بـر بنیـه بـذر     کشضدعفونی بذرها با این قارچ

 مانهاراپـــــاالداگو و همکــــــاران  گیاهچـــــه نداشــــــت. 
)Manoharapaladagu et al., 2017   بیشـتر بـودن وزن (

کـش را  خشک گیاهچه بذر فلفل ضدعفونی شده با قـارچ 
ــاران    ــکارامورتی و همکـــــ ــد. شـــــ ــالم کردنـــــ   اعـــــ

)Shekaramurthy et al., 1994 (  گـزارش کردنـد،   نیـز
تیمار بـذر ذرت بـا باویسـتین، تیـرام و تیـرام+ باویسـتین بـه        

داري وزن خشــک گیاهچــه را در طــور معنــیبــه1:1نســبت
  .مقایسه با بذرهاي تیمارنشده افزایش داد

نی بـذر بـر شـاخص    تیمار ضـدعفو  هايمقایسه میانگین
طولی بنیه گیاهچه نشـان داد بیشـترین شـاخص طـولی بنیـه      
گیاهچه مربوط بـه تیمـار گـائوچو + کاربوکسـین تیـرام بـه       

ترین شاخص طـولی بنیـه گیاهچـه    بود و کم 1/3049میزان 
ــزان   ــه می ــار    2287ب ــاهد(بدون تیم ــذرهاي ش ــه ب ــوط ب مرب

ــکل   ــود (شـ ــذر) بـ ــدعفونی بـ ــاالداگو و 10ضـ ). مانهاراپـ
) بیشتر بودن Manoharapaladagu et al., 2017کاران(هم

طولی بنیه گیاهچه بـذر فلفـل ضـدعفونی شـده بـا       شاخص
ــارچ ــایج نشــان داد کــه تیمــار   ق ــد. نت کــش را اعــالم کردن

ضدعفونی بذر موجب بهبود شـاخص طـولی بنیـه گیاهچـه     
توانـد  نسبت به بذرهاي تیمار نشده گردید که علت آن مـی 

سموم ضدعفونی مصرف شده بر افزایش  تأثیر بهبود دهنده
  زنی و طول گیاهچه باشد.دو مؤلفه درصد جوانه
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  استاندارد زنی جوانهو حشره کش بر وزن خشک گیاهچه در آزمون  کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمقایسه میانگین .9شکل

Figure 9. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on Seedling dry weight in 
standard germination test 

 
  

  
  

  استاندارد زنی جوانهو حشره کش بر شاخص طولی بنیه گیاهچه در آزمون  کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمقایسه میانگین .10شکل
Figure 10. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on seedling length vigor indices 

in standard germination test 

  

ــانگین  ــه می ــايمقایس ــه    ه ــه گیاهچ ــی بنی ــاخص وزن ش
مشخص کرد باالترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه مربوط به 

 1000گرم ایمیداکلوپراید به ازاي 6تیمار ضدعفوتی بذر با 
ترین مقـدار ایـن شـاخص    و کم 742/11گرم بذر به میزان 

ــه ــزان ب ــذر بــا       894/9می ــدعفوتی ب ــار ض ــه تیم ــوط ب مرب
). ایـن  11(شـکل   در هزار بـود  2کاربوکسین تیرام به نسبت

نتیجه تقریباً مشابه اثر مشاعد شده ضـدعفوتی بـذر بـر وزن    

کـه شـاخص وزنـی    خشک گیاهچه بود که با توجه به ایـن 
بنیه گیاهچـه حاصلضـرب وزن خشـک گیاهچـه و درصـد      

توانـد بیـانگر قرارگـرفتن نتیجـه تحـت      زنی است، میجوانه
تأثیر ضدعفونی بـر وزن خشـک گیاهچـه باشـد. علـت آن      

واند تأثیر بهبود دهنده سموم ضدعفونی مصـرف شـده   تمی
ــأثیر ســموم       ــد. ت ــک گیاهچــه باش ــزایش وزن خش ــر اف ب

زنـی و وزن  ضدعفونی بر افـزایش دو مولفـه درصـد جوانـه    
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خشک گیاهچه یـا هـر دو صـفت باشـد. مانهاراپـاالداگو و      
) بــاالتر Manoharapaladagu et al., 2017( همکــاران

ه بذر فلفل ضدعفونی شـده  وزنی بنیه گیاهچ بودن شاخص
  کش را گزارش کردند.با قارچ

  
  استاندارد زنی جوانهو حشره کش بر شاخص طولی بنیه گیاهچه در آزمون  کش قارچتیمار ضدعفونی بذر با  هايمقایسه میانگین. 11شکل

Figure 11. Mean comparisons of seed treatment by fungicide and insecticide on seedling weight vigor indices 
in standard germination test 

  

  گیرينتیجه

تیمارهـاي ضـدعفونی مـورد    نتایج این تحقیق نشان داد 
زنـی و بنیـه بـذر    هـاي جوانـه  بررسی باعـث بهبـود شـاخص   

بــذرهاي ذرت طـورکلی تیمـار   بــه .نـد مطالعـه شـده گردید  
ــا  704 هیبریــد ســینگل کــراس ســبب  کاربوکســین تیــرامب
 زنـی  جوانـه سـرعت   هـاي عـادي و  افزایش درصد گیاهچـه 

همچنـین   شـد.  زنـی  جوانـه روزانه و کـاهش متوسـط زمـان    
موجــب  گــرم 6میــزانایمیداکلوپرایــد، بــهتیمــار بــذرها بــا 

ــه  ــی نهــائی و شــاخص هــاي وزن  افــزایش درصــد جوان زن
تیمار بذرها با کاربوکسـین تیـرام +    .را افزایش دادهچه گیا

هاي طول گیاهچه ایمیداکلوپراید نیز سبب افزایش شاخص
سـموم  ایـن  رسد، تیمار ضدعفونی بذر با این نظر میبهشد. 

(بـذرهاي ضـدعفونی    سرعت زوال را نسبت به تیمار شاهد
هـاي مـورد   شـاخص نشده) کاهش داده و در  باعث بهبـود  

کـه   ،نسبت به تیمار شـاهد گردیـد   زنی و بنیهجوانهبررسی 
اثــر مــواد محــرك رشــد همــراه      ابــ مــرتبط دتوانــمــی

  د.شابفورموالسیون این سموم، 
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