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  چكيده  

دار  هاي بذر و مقدار مواد مصرفي جهـت پوشـش   ترين اندازه اين تحقيق به منظور دستيابي به مناسب

و  1375اي هكردن بذر منوژرم چغندرقند، در آزمايشگاه كنترل بذر مؤسسه تحقيقـات چغندرقنـد در سـال   

وسط پنج غربال با منافذ گرد ت 9597كيلوگرم از بذر رقم تجارتي  300به اجرا درآمد. در اين تحقيق  1376

و هشت غربال با منافذ دراز (مستطيلي) به طبقات مختلف تقسيم و سـپس قـوه ناميـه، درصـد بـذور تـك       

جات بذري مورد مطالعـه،   اي و درصد وزن طبقات مختلف بذري مورد مطالعه قرار گرفت. از بين دسته جوانه

و قـوه ناميـه، مطلـوب      مناسب بـذور تـك جوانـه    درصد وزن كل توده و درصد 70هفت دسته با دارا بودن 

هاي يك به يك، يك به دو و يك به سه با مواد مخصوص  جات بذر برهنه با نسبت تشخيص داده شد. دسته

اي، قوه ناميه، يكنواختي جوانه  دار (پلت) شده و سپس باندهاي بدست آمده از نظر درصد تك جوانه پوشش

هـاي بدسـت    تند. طرح آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليـل داده مورد بررسي قرار گرف …زدن بذر و 

هاي كامالً تصادفي با سه تكرار بود. نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده بيش از اندازه مـواد   آمده، كرت

ختي دهد. جهت رسيدن به قوه ناميه باال و يكنوا زني بذرها را كاهش مي پوششي، قوه ناميه و يكنواختي جوانه

دار كننده مناسب  زني به طور كلي استفاده از نسبت يك به يك بذر به مواد مصرفي پوشش مناسب در جوانه

  تشخيص داده شد.

  

  يكنواختي دار كننده، مواد پوشش, قوه ناميه چغندرقند، پلت، بذر تك جوانه،هاي كليدي :  واژه

  

                                                        

 اعضاء هيئت علمي مؤسسه تحقيقات چغندرقند - 1

 كارشناس مؤسسه تحقيقات چغندرقند - 2



٩٦ .تعيين مناسبترين اندازه بذر و مقادير مواد ...    

  مقدمه

گسترش كشت مكانيزه چغندرقنـد در كشـور،   

نمايـد. از طرفـي    را الزامي مي تك جوانهبذر استفاده از 

ــذر  ــه ب ــك جوان ــي و    ت ــكل غيرهندس ــل ش ــه دلي ب

غيريكنواخـت خـود مشـكالتي را در زمـان كاشـت در      

نمايد كه اين امر موجب تنك  دستگاه بذر كار ايجاد مي

گـردد. بـا اسـتفاده از     شدن مزرعه در نقاط مختلف مي

را مدور توان بذر تك جوانه  دار كردن، مي روش پوشش

ــذر  مشــكلنمــود و ايــن  را برطــرف ســاخت. تهيــه ب

دار بـا كيفيـت بسـيار مطلـوب از نظـر قـدرت        پوشش

زني و استقرار در مزرعه، مشكل عمده بد سـبزي   جوانه

رد. اسـتفاده از  كـ خواهـد   حـل و تنك ماندن مزرعه را 

كـش همـراه بـا مـواد      كش و حشره مواد و سموم قارچ

ملــه آفــات و پوششـي موجــب حفاظــت گياهچـه از ح  

شـود كـه در ايـن     ها در مراحل اوليه رشـد مـي   بيماري

  ).1365مرحله بسيار خطرناك هستند (دهقانشعار 

جوانه، بين ميـزان مـواد ذخيـره     تك هايدر بذر

غذائي، وزن هزار دانه و وزن هزار ژرم همبستگي مثبت 

. عوامل زيادي در جوانـه  (Doney 1979)وجود دارد 

هسـتند. جـذب آب از خـاك     زدن بذر چغندرقنـد مـؤثر  

توسط بذر چغندرقند در مقايسه با سـاير بـذرها، كنـدتر    

اي بر جوانه  گيرد اين موضوع اثر محدودكننده انجام مي

. (Miamato and Dexter 1960)زدن آن دارد

سرعت رويش و ميزان استقرار گياه ممكن است تحـت  

تاثير شرايط خاك قرار گيرد. اين موضوع به طـور غيـر   

تـر   ها به دليل طوالني يم سبب صدمه ديدن جوانهمستق

ـ     پذيري آنها مي شدن دوره آسيب ه شـود. ايـن مسـئله ب

خصوص در محدوده زماني بين جوانـه زدن و اسـتقرار   

باشد زيـرا كـه در ايـن مـدت احتمـال       ها مهم مي جوانه

ها توسط عوامل محيطي بسيار زيـاد   صدمه ديدن جوانه

بذر پلـت شـده     .(Durrant et al. 1984)باشد  مي

چغنــدر قنــد در شــرايط خيلــي مرطــوب خــاك شــديداً 

حساسيت نشان داده و درصد جوانـه زدن آنهـا كـاهش    

تحت تاثير ژنتيك بذر اندازه  .(Purey 1985)يابد  مي

گـر  يبوده و بعضي از ارقام بذرهاي كوچـك و بعضـي د  

ننـد در آزمايشـي صـفاتي    كبذرهاي بزرگتري توليد مـي 

وزن پوسته بذر, قوه ناميه و سـرعت  شامل وزن جنين, 

ني در شرايط مختلف و در اعماق مختلف كاشت زجوانه

يري شدند. بين تيمارهاي آزمايشـي از  گدر گلخانه اندازه

اري دنظر قوه ناميه و سرعت جوانه زني اخـتالف معنـي  

وجود داشت. به طـوركلي ارقـامي كـه بـذر كـوچكتري      

رقامي كه بـذر  داشتند از نظر صفات كيفي برتر بوده و ا

      ر بودنـد. تبزرگتري داشتند از نظر صفات كمـي مطلـوب  

(Anfirund and Khan, 2003)   ميـزان جوانـه .

 4/2زدن در آزمايشگاه و مزرعه با افزايش قطـر بـذر از   

متر افزايش يافته است. ميزان جوانـه زدن   ميلي 6/3به 

هـاي كاشـت    هاي مختلف بذر چغندرقند در تاريخ اندازه

يكسان بوده است ولي توصيه شده است كه در  مختلف

در سـال   چهتوليد بذر چغندرقند از يك اندازه ثابت ريشه

هـاي بـا    چـه  دوم كشت استفاده شود. اسـتفاده از ريشـه  

انــدازه يكنواخــت در ســال دوم باعــث خواهــد شــد تــا 
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ــذر ــب و مشــابهي   هايب ــت مناس ــده از كيفي ــد ش تولي

   (Akson 1981)برخوردار باشند. 

ــدا ــم در   ان ــيار مه ــل بس ــي از عوام ــذر يك زه ب

باشد و به همين دليل استفاده از  زني و استقرار مي جوانه

دار كردن آن نقـش   هاي مناسب بذر جهت پوشش اندازه

 1367). دهقانشعار در سال 1363اساسي دارد ( چگيني 

هاي مختلف اليه پوششي مواد را در رابطه بـا   ضخامت

  اندازه مشخص بذر توصيه نمود.

  

  ها مواد و روش

و  1375هـاي   در ايـن تحقيـق كـه طـي سـال     

در مؤسسه تحقيقات چغندرقند انجـام شـد يـك     1376

 300به مقدار  9597اي رقم تجارتي  توده بذر تك جوانه

كيلوگرم انتخاب گرديـد. ايـن تـوده از نظـر انـدازه بـا       

)  ≠هاي دراز ( و چاكدار  و غربال) ∅( هاي گرد  غربال

به طبقات مختلف تقسيم شد. براي اينكار ابتـدا از پـنج   

متـر   ميلي 5/4و  4، 5/3، 25/3هاي  غربال گرد به اندازه

ـ  ,استفاده شد وسـيله هفـت   ه سپس بذرهاي هر گروه ب

 25/3، 3، 75/2، 5/2، 25/2، 2هاي  غربال دراز به اندازه

هاي كوچكتر تقسيم شد (جدول  متر به گروه ميلي 5/3و 

باند حاصـله فقـط    40بندي از  ). در اين تقسيم1ماره ش

 30باند داراي بذر بوده، لذا بقيه باندها حذف شـدند.   30

باند انتخابي به همراه يك نمونه از كـل تـوده و چهـار    

، 5/4هاي  هاي گرد با اندازه نمونه از بذرهاي روي غربال

نمونـه را تشـكيل    35متر كه جمعاً  ميلي 25/3و  5/3، 4

داد، مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارهاي مورد بررسي  مي

از نظر قوه ناميه و تك جوانـه بـودن آزمـون گرديدنـد.     

هاي كامالً تصـادفي بـا    طرح آماري مورد استفاده، كرت

مشـخص و   تـوده سه تكرار بود. درصـد وزنـي در هـر    

درصـد كـل تـوده     5/0باندهايي كه داراي وزن بيش از 

جراي مراحل بعـدي آزمـايش   گرم) بودند جهت ا 1500(

بانـد   22بانـد مـورد بررسـي،     35انتخاب شدند. از بـين  

 17براي ادامه اجراي آزمايش باقي ماند. در جدول يك 

و چهار باند غربال گرد با عالمت + و  باند با عالمت * 

يك باند از نمونه كـل تـوده بـدون عالمـت مشـخص      

سـاوي  هر كدام از اين باندها به سـه قسـمت م   اند. شده

هاي يك به يك، يك به دو و يك به  تقسيم و با نسبت

سه با مواد پوشش دهنده بذر (پليت) پوشش داده شدند. 

  ) بالغ گرديد.3*22مورد ( 66بنابراين تعداد تيمارها به 

تيمـار آزمايشـي، آنهـايي كـه داراي      66از بين 

متر (سايز مناسـب بـذر    ميلي 5/4تا  5/3اي بين هاندازه

نيزه چغندرقند توسط دستگاه تك جوانه جهت كشت مكا

اي، قوه ناميه و  كار) بودند جهت تعيين درصد تك جوانه

مورد بررسـي قـرار گرفتنـد.     هايكنواختي سبز شدن بذر

تيمار با استفاده از طرح  42بدين ترتيب صفات فوق در 

هاي كامالً تصادفي بـا سـه تكـرار آزمـون      آماري كرت

  گرديدند.

  

  نتايج و بحث  

دول شماره يك كه نتايج درصد وزنـي هـر   در ج

درصـد   97باند ارائه شده است، مشخص گرديد بيش از 

ميليمتـر و همچنـين    25/3-5/4داراي قطر بـين   هابذر

 سـه درصـد آنهـا داراي ضـخامت كمتـر از      96بيش از 

متر بودند. هيچكدام از اين تـوده بـذري در انـدازه     ميلي

  قرار نداشتند.  ميلي متر 25/3هاي گرد كمتر از  غربال



٩٨ .تعيين مناسبترين اندازه بذر و مقادير مواد ...    

 9597 تك جوانههاي مختلف بذر در يك توده از رقم تجارتي  درصد وزني طبقه – 1جدول 

Table 1 Percentage of seed weight due to seed bounds of commercial monogerm seed of  

 9597 variety 

 

  (mm)غربالهاي گرد

Round sieve Ø mm 

  

  (mm)غربالهاي دراز

Rectangle sieve ≠ mm 

>4.5 >4 >3.5 >3.25 <3.25 
  جمع
total  

> 3.5 0.006 0.0052 - - - 0.0112 

> 3.25 0.0059 0.28 0.08 0.0045 - 0.3704 

>3 0.0382 2.34* 0.94* 0.0073 - 3.3255 

> 2.75 0.0121 10.24* 8.24* 1.48* - 19.9721 

> 2.5 0.271 20.95* 6.69* 1.23* - 29.141 

> 2.25 0.334 12.42* 12.87* 3.64* - 29.264 

>2 0.2031 3.58* 4.20* 1.20* - 9.1831 

<2 0.0343 2.82* 4.00* 1.52* - 8.3743 

total     100.00 - +9.0818 +37.02 +52.6352 +0.9046 جمع 

  

  اي بذرهاي برهنه تجزيه واريانس آزمايش تك جوانه – 2جدول 
 Table 2 The analysis of variance of naked seed monogermity 

 

    DFدرجه آزادي   (S.S)مجموع مربعات   (M.S)ميانگين مربعات 
  Treatmentتيمار      34  41878.629  **1231.724

  Errorاشتباه       70  2761.333  39.448

  (C.V)ضريب تغييرات   -  7.83%  -
  significant at 1% level **          دار بودن در سطح احتمال يك درصد معني **

  

  

  قوه ناميه بذرهاي برهنه نتايجتجزيه واريانس  – 3جدول 
 Table 3 The analysis of variance of naked seed germination 

 

    DFدرجه آزادي   (S.S)مجموع مربعات   (M.S)ميانگين مربعات 
  Treatmentتيمار      34  2618.533  **77.016

  Errorاشتباه       70  564.000  8.057

  (C.V)ضريب تغييرات   -  3.24%  -

  significant at 1% level **          دار بودن در سطح احتمال يك درصد معني **
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  دار شدن   نتايج صفات بذر قبل از پوشش

  اينهتك جوا

در جدول شماره دو نتايج تجزيه واريانس تك 

ــه  جوانــه ــذور برهنــه  35اي مربــوط ب ــد مختلــف ب بان

رقند كه داراي بذر كـافي جهـت انجـام آزمـايش     چغند

بودند ارائه شده است. نتايج بيانگر آن است كه در بين 

 99با اطمينان باندهاي مختلف بذر لخت از نظر آماري 

دار وجود دارد. جدول شماره چهـار    اختالف معنيدرصد 

بندي ميانگين تيمارها به روش دانكن را نشان  نيز گروه

ن آن است كه بذرهاي بـا ضـخامت   دهد نتايج مبي مي

متـر داراي بيشـترين درصـد تـك      ميلي 75/2كمتر از 

هـاي گـرد در    باشند. پراكنش اندازه غربال اي مي جوانه

ي بـين تـك   اجدول شماره چهار نشان داد كـه رابطـه  

هـاي گـرد (قطرهـاي     و اندازه غربال هاجوانه بودن بذر

رصـد  ميلي متر) وجود نـدارد. بيشـترين د   5/4تا  25/3

 100اي در بين تيمارهاي آزمايشي به مقدار  تك جوانه

)  < Ø 25/3و  > 2 ≠( 35درصد مربوط به باندهاي 

ــي < Ø 5/3و  > 2 ≠( 27و  ــرين   ) م ــد و كمت باش

درصد به ترتيب  29و  37اي به مقدار  درصد تك جوانه

 ≠( 3) و  Ø 4و  < 5/3 ≠( 11مربوط به بانـدهاي  

ــدازه   ) مــي < Ø 5/4و  < 25/3 باشــد كــه از نظــر ان

بزرگتر از باندهايي هستند كـه داراي بيشـترين مقـدار    

  اي بودند. تك جوانه

  

  

  

  

  قوه ناميه

جدول شماره سه نتـايج تجزيـه واريـانس قـوه     

د. نتـايج بيـانگر آن   ده ميرا نشان  ناميه بذرهاي لخت

بانــد بــذرهاي لخــت، اخــتالف  35اســت كــه در بــين 

وجـود دارد. نتـايج    01/0داري در سـطح احتمـال    معني

دهد كه بـذرهايي كـه    جدول شماره چهار نيز نشان مي

باشند، قوه ناميـه بيشـتري نيـز     داراي قطر بيشتري مي

اي رابطه معكوس  دارند و از اين نظر با صفت تك جوانه

نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتايج اسـكات   دارند.

  (Scott et al. 1974 and Akson, 1981) واكسـون 

ــين    ــه در ب ــوه نامي ــدار ق ــترين مق ــت دارد. بيش مطابق

درصـد مربـوط بـه     67/94تيمارهاي آزمايشي به مقدار 

ــدهاي    < Ø 4و  < 3 ≠و  < Ø 5/3و  < 3 ≠بانــ

كه اين دو باند در بررسي صـفت تـك    باشد در حالي مي

هـا   اي تقـريباً  در انتهاي جدول مقايسه ميـانگين  جوانه

 74قرار دارند. كمترين مقدار قوه ناميـه نيـز بـه مقـدار     

ـــد    ـــه بـان ـــد ب  80و  < Ø 25/3و  < 75/2 ≠درص

تعلـق داشـت.     < Ø 5/4و  < 5/2 ≠درصد بـه بانـد   

بررسي دو جانبه باندهاي مختلف بذرهاي لخت از نظـر  

اي كه بسيار حـائز اهميـت    قوه ناميه و درصد تك جوانه

هاي با  است نشان مي دهد كه باندهاي مربوط به غربال

هاي بـا منافـذ دراز    و غربال 5/4تا  چهار منافذ گرد بين

نظر قوه ناميـه و هـم از   ميلي متر هم از  75/2كمتر از 

ــه   ــك جوان ــد ت ــر درص ــبي  انظ ــرايط مناس ي داراي ش

باشند. عالوه بر باندهاي مذكور تيمارهاي مربوط به  مي
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  گيرند.  هاي بعدي قرار مي ميلي متردر الويت 5/2الي و غربالهاي با منافـذ دراز دو    < 5/3غربال با منافذ گرد 

  

بذر لخت به  تيمارهاي قوه و اندازه بذر در ناميه باندهاي مختلف ,اي نهبندي ميانگين صفات تك جوا گروه – 4جدول 

  اي دانكن روش چند دامنه

Table 4 Means comparisons of germination and monogermity of different naked seed bound 

 

  قوه ناميه 
Germination 

 اندازه بذر 
Seed size 

 تك جوانه اي  
Monogermity 

بذر اندازه   
Seed size 

22=94367A >3.5 Ø3< و ≠  35=100.0A >3.25 Ø2> و ≠  

13=94.67A >4 Ø3< و ≠  27=100.0A >3.5 Ø2> و ≠  

14=93.33AB >4 Ø2.75< و ≠  34=99.33AB >3.25 Ø2< و ≠  

4=93.33AB >4.5 Ø3< و ≠  18=98.67 AB >4 Ø2> و ≠  

17=93.33AB >4 Ø2< و ≠  26=98.00 AB >3.5 Ø2< و ≠  

5=93.33AB >4.5 Ø2.75< و ≠  16=97.67 AB >4 Ø2.25> و ≠  

16=93.33AB >4 Ø2.75< و ≠  33=97.67 AB >3.25 Ø2.25< و ≠  

2=92.67AB >4.5 Ø  17=97.33 AB >4 Ø2< و ≠  

3=92.00ABC >4.5 Ø3.25< و ≠  7=95.00 AB >4.5 Ø2.25< و ≠  

19=92.00ABC >3.5 Ø  28=93.00ABC >3.25 Ø 

26=92.00ABC >3.5 Ø2< و ≠  15=92.67 ABC >4 Ø2.5< و ≠  

11=91.00ABCD >4 Ø3.5< و ≠  25=92.33 ABC >3.5 Ø2.25< و ≠  

12=90.67ABCD >4 Ø3.25< و ≠  9=91.00 ABC >4.5 Ø2> و ≠  

15=90.00ABCDE >4 Ø2.5< و ≠  19=90.33 ABC >3.5 Ø 

18=90.00ABCDE >4 Ø2> و ≠  10=90.33 ABC >4 Ø 

25=89.33ABCDE >3.5 Ø2.25< و ≠  8=89.33 ABC >4.5 Ø2< و ≠  

10=88.67ABCDEF >4 Ø  6=89.00 ABC >4.5 Ø2.5< و ≠  

8=88.00 ABCDEFG >4.5 Ø2< و ≠  32=88.67 ABC >3.25 Ø2.5< و ≠  

9=87.33 ABCDEFGH >4.5 Ø2> و ≠  1=88.33 ABC نمونه كل توده 
24=87.33 ABCDEFGH >3.5 Ø5 .2< و ≠  31=88.33 ABC >3.25 Ø2.75< و ≠  

1=86.67 BCDEFGHI 87.00=24 نمونه كل توده ABC >4.5 Ø2.5< و ≠  

27=86.67 BCDEFGHI >3.5 Ø2> و ≠  5=85.00 ABC >4.5 Ø2.75< و ≠  

33=86.67 BCDEFGHI >3.25 Ø2.25< و ≠  2=84.00 ABC >4.5 Ø  

23=86.00 BCDEFGHI >3.5 Ø2.75< و ≠  23=83.33BC >3.5 Ø2.75< و ≠  

28=84.67 CDEFGHI >3.25 Ø  14=77.67CD >4 Ø2.75< و ≠  

34=84.00 CDEFGHI >3.25 Ø2< و ≠  30=68.67DE >3.25 Ø3< و ≠  

21=84.00DEFGHI >3.5 Ø3.25< و ≠  29=63.67 DEF >3.25 Ø3.25< و ≠  

20=83.00EFGHI >3.5 Ø3.5< و ≠  4=61.33EFG >4.5 Ø3< و ≠  

29=82.00FGHI >3.25 Ø3.25< و ≠  22=59.00 EFG >3.5 Ø3< و ≠  

7=82.00FGHI >4.5 Ø2.25< و ≠  21=55.67 EFGH >3.5 Ø3.25< و ≠  

32=81.33GHI >3.25 Ø2.5< و ≠  20=51.00 FGHI >3.5 Ø3.5< و ≠  

30=81.33GHI >3.25 Ø3< و ≠  12=46.67GHI >4 Ø3.25< و ≠  

35=80.67HI >3.25 Ø2< و ≠  13=42.33HIJ >4 Ø3< و ≠  

6=80.00IJ >4.5 Ø2.5< و ≠  11=36.67IJ >4 Ø3.5< و ≠  

31=74.00J >3.25 Ø2.75< و ≠  3=28.67J >4.5 Ø3.25< و ≠  
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  دار نتايج مربوط به بذرهاي پوشش

نيز ذكـر   اههمانطور كه در قسمت مواد و روش

باند مختلف بـذرهاي لخـت كـه از نظـر      35شد از بين 

اي و قـوه ناميـه مـورد بررسـي قـرار       درصد تك جوانـه 

اي مقدار بذر كافي جهـت قـرار   باند دار 22گرفتند فقط 

بانـد بـا    22گرفتن در مرحله دوم آزمايش بودند و ايـن  

دار مورد بررسـي قـرار    هاي ذكر شده مواد پوشش نسبت

 42تيمار آزمايشي بدست آمده فقـط   66گرفتند. از بين 

ــدازه   ــد داراي ان ــي  5/3بان ــدازه   5/4ال ــر (ان ــي مت ميل

ايج خصوصيات تر نتناستاندارد) بودند. جهت بررسي آسا

تيمار آزمايشي در جدول شماره پنج آورده  42هر يك از 

  شده است.

  

  اي درصد تك جوانه

 هايدهد كـه بـذر   جدول شماره شش نشان مي

 99اي با  پوشش دار شده (پلت) از نظر درصد تك جوانه

دار دارنـد. جـدول    معنـي آماري درصد اطمينان اختالف 

اي مختلـف را  شماره هفت نيز مقايسه ميانگين تيمارهـ 

دهد. اين جدول مبين آن اسـت كـه از بـين     نمايش مي

، 23، 21هـاي   تيمارهاي آزمايشي شش تيمار به شـماره 

اي  داراي بيشترين درصد تـك جوانـه   12و  40، 25، 28

 21هـاي   درصد بودند. دو تيمار به شماره 100به ميزان 

جزو تيمارهاي منتخب مرحلـه اول آزمـايش نيـز     12و 

تيمـار مـذكور    ششم به ذكر است كه از بين بودند. الز

چهار تيمار متعلق به باندهاي با غربـال گـرد بزرگتـر از    

باشـند. بـه طـور كلـي درصـد تـك        ميلي متر مـي  5/3

اي در بين كليه تيمارهاي آزمايشي در سطح قابل  جوانه

باشد و فقط هفـت تيمـار داراي درصـد تـك      قبولي مي

ايـن امـر باتوجـه بـه      درصد بودند. 90اي كمتر از  جوانه

ــوژرم  ــذر 9597اســتفاده از تــوده من  هايو همچنــين ب

  بيني بود. انتخاب شده در قسمت اول آزمايش قابل پيش

  

  قوه ناميه

دهـد كـه    نتايج جدول شماره شش نشـان مـي  

دار در سـطح   معنـي  آمـاري  تيمارهاي آزمايشي اختالف

از نظر قوه ناميـه دارنـد و جـدول شـماره      01/0احتمال 

مبين آن است كه بيشترين مقدار قـوه ناميـه بـه    هفت 

 1(نسبت  26درصد مربوط به تيمار شماره  33/89مقدار 

باشد. كمترين مقدار قوه  ) مي < Ø 5/3و  < 2≠، 1به 

 5/2≠، 3به  1(نسبت  19ناميه مربوط به تيمار شماره 

باشد. بـه طـور    درصد مي 32) به ميزان  < Ø 5/3و  <

كلي نتايج مندرج در جدول شماره هفت و مقايسه آن با 

نتايج مندرج در جدول شماره چهار مربوط به قوه ناميـه  

پلت شده و لخت نشان مي دهد كه اسـتفاده از   هايبذر

دار كننده باعث كاهش قوه ناميه شده است  مواد پوشش

يكسـان  ولي اين كاهش در تمامي تيمارهاي آزمـايش  

نيست به طور مثال كاهش قوه ناميـه در تيمـار شـماره    

 74معـادل   19معادل چهار درصد و در تيمار شماره  26

باشـد. نكتـه قابـل توجـه در ايـن دو تيمـار        درصد مـي 

د باشـ  اختالف در نسبت مواد بررسي پلـت كـردن، مـي   

  نسبت بذر به مواد يك  26كه در تيمار شماره  يطور
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ر يك از تيمارهاي آزمايشي باندهاي پلت شدهخصوصيات ه -5جدول   

Table 5 Characters of treatments due to seed size and seed pelleting material 

 
  نسبت بذر به مواد

Propoition seed 

pelleting  material  

  اندازه بذر
seed size  

  شماره
No.  

  نسبت بذر به مواد
Propoition seed 

pelleting material  

  خصوصيات بذر
seed characters 

  شماره
No.  

1/1 >4.5 Ø2.5< و ≠  22 1/3 >3.5 Ø2.25< و ≠  1 

1/1 >4.5 Ø2.25< و ≠  23 1/1 >3.5 Ø2< و ≠  2 

1/1 >4.5 Ø2< و ≠  24 1/2 >3.5 Ø2< و ≠  3 

1/1 >4 Ø3.25< و ≠  25 1/3 >3.5 Ø2< و ≠  4 

1/1 >4 Ø2.75< و ≠  26 1/1 >3.5 Ø2< و ≠  5 

1/1 >4 Ø2.5< و ≠  27 1/2 >3.5 Ø2< و ≠  6 

1/1 >4 Ø2.25< و ≠  28 1/3 >3.5 Ø2< و ≠  7 

1/2 >4 Ø2.25< و ≠  29 1/1 >3.25 Ø2.75< و ≠  8 

1/1 >4 Ø2< و ≠  30 1/2 >3.25 Ø2.75< و ≠  9 

1/2 >4 Ø2< و ≠  31 1/3 >3.25 Ø2.75< و ≠  10 

1/1 >4 Ø2< و ≠  32 1/1 >3.25 Ø2.5< و ≠  11 

1/2 >4 Ø2< و ≠  33 1/2 >3.25 Ø2.5< و ≠  12 

1/3 >4 Ø2< و ≠  34 1/3 >3.25 Ø2.5< و ≠  13 

1/1 >3.5 Ø3< و ≠  35 1/1 >3.25 Ø2.25< و ≠  14 

1/1 >3.5 Ø2.75< و ≠  36 1/2 >3.25 Ø2.25< و ≠  15 

1/2 >3.5 Ø2.75< و ≠  37 1/3 >3.25 Ø2.25< و ≠  16 

1/1 >3.5 Ø2.5< و ≠  38 1/2 >3.25 Ø2< و ≠  17 

1/2 >3.5 Ø2.5< و ≠  39 1/3 >3.25 Ø2< و ≠  18 

1/3 >3.5 Ø2.5< و ≠  40 1/1 >3.25 Ø2> و ≠  19 

1/1 >3.5 Ø2.25< و ≠  41 1/2 >3.25 Ø2> و ≠  20 

1/1 >3.5 Ø2.25< و ≠  42 1/3 >3.25 Ø2> و ≠  21 

  

  
  دار شده پوشش هايتجزيه واريانس صفات مختلف بذر – 6جدول 

Table 6 The analysis of variance of different in characters pelleted seed  

 

 منابع تغييرات
(S. O. V.) 

 درجه آزادي
D.F. 

  تك جوانه اي
Monogermity 

  قوه ناميه
Germination 

  يكنواختي
Uniformaity 

Ms  Ms  Ms  
 Treatment 41 262.86 485.15 0.860 تيمار

 Error 84 14.25 9.93 0.537    اشتباه

C.V 4.04% 4.32% 27.93% 

  significant at 5% and 1% level * ,**      درصد احتمال  و يك دار در سطح پنج معني * ,**
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اد يـك بـه سـه    نسبت مو 19به يك و در تيمار شماره 

بوده است. شكل شماره يك نشان دهنده مقايسه درصد 

  هاي مختلف استفاده از مواد پوشش زني در نسبت جوانه

بذر مي باشد. اين امر نشان داد كـه بـا افـزايش     دهنده

نسبت مواد پلت بـه بـذر لخـت مقـدار جوانـه زنـي آن       

يابد البته اين كاهش هنگامي كه نسبت بـذر   كاهش مي

تر  پلت بيش از نسبت يك به دو باشد محسوسبه مواد 

  است.

بنابراين تأثير مقدار مواد مـورد اسـتفاده جهـت    

دار كردن بذر در قوه ناميه آن از اهميت خاصـي   پوشش

برخوردار است به طوركلي نبايستي اين نسبت بيشـتر از  

يك به دو باشد به عبارت ديگر نسبت مواد مصـرفي در  

يشتر از دو برابـر وزن بـذر   دار كردن بذر هرگاه ب پوشش

  باشد باعث كاهش قابل توجهي در قوه ناميه خواهد شد.

همچنين جهت انتخاب باندهايي با قـوه ناميـه   

مطلوب بايستي به هر دو غربال گرد و دراز توجه نمـود  

زيرا اندازه بذرها از نظر قطر و ضخامت اثـرات متقابـل   

  ني آنها دارد.زقابل توجهي در درصد جوانه

هاي شماره دو و سه مبين مقدار فراوانـي   شكل

ني زهر يك از باندهاي گردو دراز به همراه قدرت جوانه

 Øو  < Ø 5/3آنها مي باشد. فراوانـي بانـدهاي گـروه    

بيشتر بوده ولي قوه ناميه آنها مقداري كمتر از  < 25/3

مي باشد. نكته جالـب توجـه    <4و  < 5/4باندهاي گرد 

كـه بـه ترتيـب     19و  26 آن است كه باندهاي شـماره 

زنـي در بـين    داراي بيشترين و كمتـرين درصـد جوانـه   

باشند. هر دو متعلق به بانـدهاي   تيمارهاي آزمايشي مي

 5/3هاي بـا منافـذ گـرد بيشـتر از      قرار گرفته در غربال

باشند. اين مسئله پراكندگي زياد درصد قوه ناميه اين  مي

  دهد.  نوع باندها را نشان مي

  

  زني جوانه يكنواختي

 (Uniformity)يكنواختي در جوانه زدن بـذرها  

باشـد،   يكي از پارامترهاي مهم در زراعت چغندرقند مـي 

هـا   شود كه تمامي جوانه زيرا اين خصوصيت موجب مي

در مدت زمان كوتاهي در مزرعه ظاهر شده و بـا رشـد   

يكنواخت خود مزرعه مطلوبي را از نظر پوشش گيـاهي  

ن امر منجربه توليد محصول مناسـب  بوجود آورند كه اي

هـاي   خواهد شد. جهت محاسبه اين پـارامتر، از فرمـول  

شود. اعداد مربوط به اين خصوصيت  خاصي استفاده مي

درصـد   10بيانگر طول زمان طي شده جهت رسيدن از 

باشد. بنابراين تيمارهايي كـه   زني مي درصد جوانه 90به 

تي بيشـتري  داراي اعداد كـوچكتري هسـتند از يكنـواخ   

برخوردارند به طور مثال در تيمار شماره چهـار،  حـدوداً   

روز طول كشيده است كه درصد جوانه زدن بـذر از   5/1

كـه در تيمـار    درصد برسـد، در حـالي   90درصد به  10

درصـد   90درصـد بـه    10، زمـان رسـيدن از   24شماره 

باشد. اين امـر مبـين آن    روز مي 7/3ني بيش از زجوانه

ها به طور همزمـان   تيمار شماره چهار جوانهاست كه در 

باشد. نتايج  اند و داراي يكنواختي بيشتري مي ظاهر شده

دهـد كـه بـين بانـدهاي      جدول شماره شش نشان مـي 

دار وجـود   درصد اخـتالف معنـي   95مختلف با اطمينان 

دهد كه پنج بانـد   دارد. جدول شماره هفت نيز نشان مي

در باندهايي با غربال قرار گرفته در صدر جدول همگي 
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اند. همچنـين از   قرار گرفته < Ø 25/3و  < Ø 5/3گرد 

بين هفت بانـد قـرار گرفتـه در انتهـاي جـدول (گـروه       

جداگانه آماري) اكثراً متعلق به باندهاي قـرار گرفتـه در   

باشند. علت اين امـر   هاي گرد بزرگتر از چهار مي غربال

ر، يكنـواختي  آن است كه با بزرگتر شدن اندازه قطر بـذ 

  يابد. سبز شدن آنها كاهش مي

نمودار شـماره چهـار يكنـواختي در جوانـه زدن     

بذرهاي پلت شده را با توجـه بـه مقـدار مـواد مصـرفي      

دهد. اين نمودار مبين آن  نسبت به وزن بذرها نشان مي

است كه با كـاهش مقـدار مـواد پلـت نسـبت بـه بـذر        

يكنـواختي  زني،  مصرفي، عالوه بر افزايش درصد جوانه

يابـد. بنـابراين بـا     در جوانه زدن بذرها نيز افزايش مـي 

توجه به اطالعات بدسـت آمـده از نمودارهـاي مـذكور     

نسبت يك به يك مواد مصرفي بـه بـذور جهـت پلـت     

ها كه باعـث   توان يكي از مناسبترين نسبت كردن را مي

  گردد، قلمداد كرد. زني و يكنواختي مناسب مي جوانه

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  شنهاداتپي

هيبريـد   تـك جوانـه  مطالعه مشـابه بـراي ارقـام      -1

  شود. توصيه مي

بررســـي راهكارهـــاي تســـريع و يكنـــواختي در  -2

  گردد. ني بذر پيشنهاد ميزجوانه

اجراي آزمايشات مشابه در خاك با توجه به تفاوت  -3

دن زقابل مالحظه محيط خاك و كاغـذ در جوانـه  

  بذر ضرورت دارد.

كــش و  وم حشــرهمطالعــه اثــرات اســتفاده از ســم -4

اي مختلـف مـواد   هكش هـم چنـين تركيـب    قارچ

  گردد.  دار كننده توصيه مي پوشش
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 )هاي دراز (منافذ مستطيلي مقايسه فراواني و قوه ناميه باندهاي مختلف با استفاده از غربال – 2شكل 

Fig. 2 Comparison of germination and ferequency of seed bounds drived from rectangle sieves 
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  بذر دار كننده اي مختلف مواد پوششهزني بذرهاي پلت شده با نسبت مقايسه درصد جوانه -1شكل 

Fig 1 Germination comparison of different ratio of seed pelleting material based on seed 

weight 
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١٠٦ .تعيين مناسبترين اندازه بذر و مقادير مواد ...    

  هاي گرد مقايسه فراواني و قوه ناميه باندهاي مختلف با استفاده از غربال – 3شكل 
Fig. 3 Comparison of germination and ferequency of seed bonds drived from round sieves  

  ار كننده بذرداي مختلف مواد پوششهيكنواختي در جوانه زني بذرهاي پلت شده با نسبتمقايسه  -4شكل 
Fig. 4 Uniformity comparison of different ratio of seed pelleting materials based on seed weight
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  دار شده به روش چند دامنه اي دانكن گروه بندي ميانگين صفات مختلف بذرهاي پوشش – 7جدول 

Table 7 Statistical comparison of different pelleted seed characters using Duncan 

  يكنواختي
Uniformity 

  قوه ناميه
Germination 

  تك جوانه اي
Monogermity 

24=3.723A 26=89.33A 21=100.0A 

36=3.710A 4=88.00AB 23=100.0A 

32=3.677A 27=88.00AB 28=100.0A 

19=3.377AB 3=86.67ABC 25=100.0A 

42=3.347ABC 6=85.33ABCD 40=100.0A 

25=3.277ABCD 20=85.33ABCD 12=100.0A 

37=3.177ABCD 1=85.00ABCD 26=99.28AB 

13=3.157ABCD 12=84.67ABCDE 27=99.22AB 

7=3.143ABCD 5=84.67BCDE 11=99.19AB 

41=3.117ABCD 9=84.00ABCDE 20=99.19AB 

30=3.060ABCD 7=82.67BCDEF 42=99.17AB 

21=2.977ABCDE 33=81.33CDEFG 41=99.05AB 

39=2.790ABCDE 2=80.67CDEFGH 10=99.05AB 

2=2.683ABCDE 24=80.00EFGHI 38=99.05AB 

35=2.677ABCDE 39=80.00EFGHI 8=99.02AB 

31=2.660ABCDE 42=80.00DEFGHI 9=98.45AB 

16=2.657ABCDE 23=80.00DEFGHI 39=98.31AB 

38=2.647 ABCDE 11=78.67EFGHI 36=98.12AB 

28=2.600 ABCDE 14=76.67FGHIJ 22=97.37ABC 

18=2.590 ABCDE 17=76.67FGHIJ 18=96.47ABCD 

33=2.580 ABCDE 15=75.33GHIJ 13=96.18ABCD 

11=2.540 ABCDE 18=75.33GHIJ 3=96.18ABCD 

26=2.537 ABCDE 22=74.67HIJ 35=96.08ABCD 

23=2.503 ABCDE 37=74.67HIJ 7=95.98ABCD 

5=2.490 ABCDE 38=74.00IJK 17=95.66ABCD 

40=2.440 ABCDE 10=72.00JKL 1=94.14ABCD 

14=2.423 ABCDE 40=72.00JKL 19=93.60ABCDE 

12=2.417 ABCDE 41=71.33JKL 24=93.29ABCDE 

29=2.413 ABCDE 36=70.67JKL 6=92.99ABCDE 

8=2.403 ABCDE 29=68.67KLM 29=92.15BCDE 

22=2.387 ABCDE 32=67.33LMN 2=91.78BCDE 

27=2.360 ABCDE 35=66.67LMN 31=91.78BCDE 

1=2.357 ABCDE 8=64.67MN 34=90.51CDEF 

34=2.250 ABCDE 34=62.67N 30=90.26CDEF 

15=2.227 ABCDE 30=62.67N 33=90.24CDEF 

9=1.917 BCDE 16=62.00N 16=89.15DEF 

17=1.910 BCDE 21=56.00O 37=86.74EF 

10=1.880 BCDE 28=55.33O 15=84.16F 

6=1.870 CDE 13=53.33 OP 5=84.12F 

20=1.857 CDE 31=48.67P 32=77.17G 

3=1.800DE 25=48.00P 14=66.10H 

4=1.560E 19=32.00 4=53.08 
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