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 چکیده

فاکتوریو    به صوورت  زنی، سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقندبر جوانه مصرفبا ترکیبات مختلف عناصرکم نمودن بذردار پوشش تأثیرتاثیر  رسیبه منظور براین تحقیق 

)شوكوفا و پوار ( و   شد. هیبرید موسسه اصالح و تهیه بذر چغندرقند تحت شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام در  1335در سال تكرار  سهبا  تصادفی کامالدر قالب طرح 

، سورعت  درصود دار کردن( فاکتورهای این آزمایش بودند. نتایج نشان داد تیمار به همراه یک تیمار شاهد )بدون پوشش 14که شام   مصرفمختلف عناصرکمترکیبات 

به طور کلی نتایج نشان داد کوه هیبریود   قرار گرفت.  (Seed coating)بذر هیبرید و تیمارهای پوشش تاثیر تحت داریزنی و سبزشدن، رشد گیاهچه به طور معنیجوانه

درصود بوود و درصود     11/31زنوی در تیموار شواهد    درصود جوانوه  زنی و سبزشدن و رشد اولیه گیاهچه نسبت به هیبرید شكوفا برتری داشت. های جوانهپار  از نظر مولفه

بور، گرم  183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )ا نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود و تیمار دار کردن با بور، در دیگر تیمارهزنی به غیر از تیمار پوششجوانه

در بین تیمارهای مختلف پوشش بذر، تیمارهوای پوشوش بوذر بوا روی بوا      زنی را به خود اختصاص داد. زنی، بیشترین درصد جوانهدرصد جوانه 39با  (در هر کیلوگرم بذر

نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار وزن خشک ریشه برخوردار بودند. وزن  529/4گرم در کیلوگرم بذر و تیمار پوشش بذر با منگنز با مقدار  319/1و  312/2مقادیر 

 ان داد. درصد کاهش نش 91/18و  15/11نسبت به شاهد به ترتیب به مقدار   518/1و  393/4خشک ریشه در تیمارهای پوشش بذر با بور با مقادیر  

 عناصر ریزمغذی-چغندرقند -بذر پوشش: کلمات کلیدی
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Abstract 

This study aimed to evaluate the effect of sugar beet (Beta vulgaris) seed coating with micronutrients on the germination, 

plant establishment and seedling growth characteristics was conducted as factorial in a completely randomized design 

with three replications in 2015 at the sugar beet seed Institute under laboratory and greenhouse conditions. Hybrids 

(Shkofa-Pars) and seed coating with various combinations of micronutrients, which contains 14 treatments and a control 

(no cover-up) were the experimental factors. The results showed that percentage, rate, emergency and seedling growth 

characteristics significantly affected by the hybrid and also the treatment of the Seed coating. The results showed that the 

hybrid of PARS in terms of germination and emergence and early seedling growth was better than hybrid of SHKOFA. 

Germination percentage in control was equivalent to 91.16 percent and percentage of germination except for treatment 

coated with boron, was greater than control, was greater. Seed coating treatment with Zn+ Mn+ B (0.456 Zn +1.502 Mn 

+ 2.189 B g kg-1 seed) with 97% germination had the highest percentage of germination. Among the different treatments 

of seed coating, seed treatments with Zn 0.912 and 1.367 g per kg of seed and seed treatment with Mn 4.507 per kg of 

seed than other treatments had the highest amount of root dry weight. Root dry weight in the seed coating with B 4.379 

and 6.568 g per kg of seed, compared to control treatments was reduced by 11.15 and 18.76 percent respectively 
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 مقدمه

الزمووه توسووعه مكانیزاسوویون در زراعووت چغندرقنوود، بووه   

کاربردن بوذر مرغووو و بوا کیفیوت اسوت و کیفیوت بوذر در        

 )غوده(  چغندرقند مهمترین عام  تعیین کننوده عملكورد ریشوه   

موده در  است. ظهور کند و ناهمگن جوانه یكی از مشكالت ع

باشود. بنوابراین روشوهای مختلفوی بورای      زراعت چغندرقند می

گیرنود و  اطمینان از کارکرد باالی بذر مورد استفاده قورار موی  

(. Farzaneh, 2012) اکثوور آنهووا کوواربرد تجوواری دارنوود    

( یكوی از  seed coatingدارکردن بوذر ) تكنولوژی پوشش

 دارهووای بهبووود بووذر اسووت. واژه پوشووش مفیوودترین روش

کردن به استعمال مواد مفید در بوذر بودون اینكوه انودازه و     

. در بهبود بذر از موواد  شك  آن تغییر پیدا کند داللت دارد

شوود و  مختلفی به صورت پودرهوای خشوک اسوتفاده موی    

ممكن است به طور وسیع به صورت تیمارهای مختلف در 

های کارنده ریخته شود و این مواد به خوبی به سوح   جعبه

چسبد و در نتیجوه باعوم مشوكالتی در اسوتعمال،     نمیبذر 

شود و موواد مووثره   عدم یكنواختی و ایجاد گرد و غبار می

بنوابراین   .ممكن است پراکنده شده یا بصورت معلق بمانند

یكنواختی در مصرف مواد موثره را  ، کردن بذردار پوشش

بهبود داده و در فائق آمدن بر مشوكالت ناشوی از مصورف    

دار در روکوش همچنوین  کنود  ی خشک کمک میپودرها

که به طوور کلوی   شود هایی استفاده میکردن بذر از چسب

( گفتوه  Bindersها )زنو بند (Stickersها چسباننده )به آن

د کوه بورای نگهوداری و حفوا موواد در روی بوذر       شوو می

هایی که برای این منظور بوه کوار   چسبگردد. استعمال می

عربووی سولولز، دکسووتران، صوم   ز متیو  رونود عبارتنوود ا موی 

برخوووی از  هوووای گیووواهی یوووا پوووارافین. )ارژن( و روغووون

کننود ولوی   دار عرضه میروکش بذرهای ،های بذرکمپانی

 دارنود ترکیب و روش مصرف را در انحصار خود نگه موی 

(Taylor and Harman, 1990; Halmer, 1988) 

مصوووورف و پرمصوووورف در عناصوووور غووووذایی کووووم 

رونود و گوزارش شوده کوه     ن بذر به کار میدارکردپوشش

دهود، بوا ایون وجوود در     رشد اولیه گیاهچه را افزایش موی 

مقادیر مصورف عناصور غوذایی محودودیت وجوود دارد و      

رسواند  زنی آسویب نموی  الزم است از مقادیری که به جوانه

 بابووووااوا و همكوووواران (. Scott, 1989اسووووتفاده شووووود )

(Babaeva et al, 1999)  و فووووارو  و رحمووووان 

(Rehman and Farooq, 2016))     گوزارش کردنود تیموار

سبزشودن، اسوتقرار و در نتیجوه رشود و     تواند می Znبذر با 

پرایمینو  بوذر     عملكرد در گیاهان زراعی را بهبوود دهود.  

( بوا محلوول   .Echinacea purpurea Lگیواه سورخارگ  )  

به  زنی و سبزشدن در مزرعه راجوانه 4ZnSOدرصد  25/2

در جوو   .اسوت افوزایش داده درصد  41تا  38حدود  بترتی

(Hordeum vulgare L. پرایمین  بذر با )Zn  موجب بهترشدن

 .(Ajouri et al, 2004اسوت ) توسعه گیاهچوه شوده  زنی و جوانه

( دریافتند که Ozturk et al, 2006اوزتورک و همكاران )

چوه و کلیوپتیو  در طوول    در ابتدای توسعه ریشه Znمقدار 

گرم در میلی 222زنی خیلی زیاد بوده است )بیشتر از انهجو

در فراینوودهای فیزیولوووژیكی در   Zn(. بنووابراین کیلوووگرم

طووول اوایوو  توسووعه گیاهچووه، احتموواالپ در سوونتز پووروت ین، 

های افزایش طول سلول غشاء نقش دارد و مقاومت به تنش

عوالوه بور   (. Cakmak, 2000دهد )غیر زنده را افزایش می

هوای  موجب افزایش مقاومت به پاتوژن Zn، مقادیر باالتر آن

شود و توسعه گیاهچه می زنیزی در طول دوره جوانهخاک

رسویدن بوه محصوول    استقرار بهتر گیاهوان زراعوی و   بنابراین 

 (.Marschner, 1995) کندخوو را تضمین می

 در و اسوت ی مغوذ  زیو ر گانوه  هفوت  عناصر ازی كی منگنز

 در منگنوز  مصورف   دارد دخالت مختلف یمیآنزی هاواکنش

 کوه  رود بكوار ی ادیو ز کوود  نكهیا مگر بوده دیمف کمتر خاک

 موار یت شیپ بنابراین ستین صرفه به رونقم و بودهی اقتصاد ریغ

 منگنووز کمبووود هنگووام زود عالئووم بووروز از از منگنووز بووا بووذر

ی بوورا موووثر وی اقتصوواد روش نیووا و دیوونمایمووی ریجلوووگ

ی هاخاک. (Farley, 1980) باشدیم قندچغندری هااهچهیگ

 منگنوز  کواهش  موجوب  کوه  وردآمی فراهم رای حیشرایی ایقل

 منگنوز  کمبوود  هوا خواک  نیو ا در و دهیگرد اهیگ دستر  قاب 

 وی فوارل . (Farley, 1980) دیو آموی  شیپو ی زراعو  اهیگی برا
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 دادنود  نشوان  (Farley, and Draycott, 1978) كووت یدرا

 چغندرقنود  بوذر  ماندن زنده رتقدی رو ،منگنز دیاکس که

 را آو بوه  بوذر ی دسترسو  تیقابل منگنز دیاکسو  نبوده موثر

. دیو نمایمو   یتسوه  رای زنجوانه سرعت تنها و کرده ادتریز

اظهار  (Farley, and Draycott, 1978) كوتیدرا وی فارل

 موجوود  منگنوز  دیاکس آن لهیبوس کهی سمیمكان هر داشتند

 مزرعوه  دری زنو جوانوه  عیتسور  باعم بذر، روکش ماده  در

 .بود خواهد سودمند نرود نیب از و تداوم مزرعه در و گردد

دار کووردن بووذر در مووورد اسووتفاده از بووور در پوشووش 

گزارشات متفواوتی وجوود دارد بوه طووری کوه مسووتی و       

( گوزارش کردنود کوه    Masuthi et al, 2009همكواران ) 

 122)لوبیووا چشووم بلبلووی بووا بووور    دار کووردن بووذرپوشووش

(، موجب افوزایش وزن غوالف،   گرم در کیلوگرم بذرمیلی

نسبت بذر به غالف و نسبت وزن غوالف بوه وزن گیواه در    

هوی  وجوه منوابع بوور     گردید. در بورنج بوه    %25/39حدود 

بووه کووار  (بوووراک ، بوریووک اسووید و تترابووورات سوودیم )

گورم در   2تا  5/2نسبت  .(Farooq et al, 2012) دنرونمی

 را بهتر کورد  سویا زنیبذر بور به وزن بذر، جوانهگیلوگرم 

(Farooq et al, 2012).    با این وجود تحقیقوات زیوادی در

زمینه مشخص کردن دامنه نسبت بور به بذر در بذر گیاهان 

 زراعی باید انجام شود.

بوا عناصور ریوز مغوذی شواید      دار کردن پوششبنابراین 

ر چغندرقنود  های امیدبخش برای بهبود بوذ یكی از تكنیک

زنی بذر چغندر قند این موضوع برای افزایش جوانه باشد و

در ایوون تحقیووق لووذا از اهمیووت زیووادی برخوووردار اسووت  

عناصور ریوز مغوذی    بذر با  دار کردنپوششهای تاثیر جنبه

 )منگنز، روی، بور(، مورد بررسی قرار گرفته است.

 هامواد و روش

و تهیوه بوذر    موسسه تحقیقات اصوالح در  این آزمایش

توواثیر   بووه منظووور بررسووی  ، 1334در سووال چغندرقنوود و 

زنوی،  مصرف، بور جوانوه  با عناصرکم دار کردن بذرپوشش

تحت شرایط آزمایشگاه  سبزشدن و استقرار بوته چغندرقند

فاکتوریو  در   شد. این تحقیوق بوه صوورت   و گلخانه انجام 

اجوورا گردیوود.  تكوورار سووهبووا  تصووادفی کووامالٌقالووب طوورح 

و  هیبریودهای شوكوفا  تورهای آزمایش شام  دو رقوم ) فاک

دار کووردن بووذر بووا ترکیبووات  تیمووار پوشووش 15پووار ( و 

 .باشند( می1)جدول مصرف مختلف عناصرکم

 CMCدار کووردن بووذر، از موواده  بوورای تیمووار پوشووش 

(Carboxymethyl Cellulose)  و چسوووباننده یوووا باینووودر

(Binder ) .کلیه تیمارهای ذکر شوده در دو  استفاده گردید

آزمایش جداگانه در آزمایشگاه و گلخانوه بوه شورح ذیو      

 :مورد بررسی قرار گرفتند

بررسففی تففاثیر روکففش بففذر بففر روی   الفف (

 زنی در آزمایشگاه:های جوانهمولفه

 زنوی، د، سورعت و یكنوواختی جوانوه   برای تعیین درصو 

 شومارش عدد بذر تیمارشده  52در هر تكرار برای هر رقم 

و در داخو   دار کشت شودند  کاغذ صافی چیندر داخ   و

هوا در  سوپ  نمونوه  ظروف مخصوص دربسته قرار گرفت. 

قورار   گوراد درجه سانتی 22±1در دمای  رشد داخ  اتاقک

مارش بوذرهای  شو . (Hermann et al, 2007) داده شودند 

هنگووام شوومارش،  بووار در روز انجووام گرفووت. 3زده جوانووه

 2چوه آنهوا   زده تلقی شدند که طوول ریشوه  بذرهایی جوانه

شمارش توا هنگوامی   (. 2221)ایستا، متر یا بیشتر بودند میلی

زده مشاهده نشود و بوه   که افزایش در تعداد بذرهای جوانه

ه در هر نمونه زدمدت سه روز متوالی تعداد بذرهای جوانه

سوورعت  ،بوورای محاسووبه درصوودثابووت مانوود ادامووه یافووت. 

از  بذرها زنی درصد جوانه 32و  52، 12، زمان تا زنیجوانه

 .شد استفاده (1332سلحانی و مداح، )  Germinبرنامه 

دار کفردن بفذر بفر    بررسی تاثیر پوشفش  (ب

 رشد گیاهچه در گلخانه استقرار و

درصود، سورعت و   بزشدن )های سدر این مرحله مولفه

روز بعود   28، قدرت استقرار بوتوه در  (یكنواختی سبزشدن

، وزن (، تعداد برگ، سح  برگ Farley, 1980از کشت )

بورای هور    گیواه  هووایی  خشک ریشه و وزن خشک بخش

مورد ارزیابی قرار گرفت. در ایون قسومت   کدام از تیمارها 
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صووادفی تووایی نمونووه ت 52تكوورار  3آزمووایش از هوور تیمووار 

و متور  سوانتی  42*12هایی به ابعاد برداشت شده و در جعبه

. در طوول اجورای آزموایش    نددر داخ  خاک کاشوته شود  

هووای تعووداد بووذرهای سبزشووده )جهووت ارزیووابی مولفووه    

روز  28در زموان  ( به طور روزانه یادداشت شدند سبزشدن

( Farley, 1980پ  از کاشت صفت درصد استقرار بوته )

صفات  روز بعد از کاشت( 45ایان آزمایش )همچنین در پ

 تعووداد بوورگ، سووح  بوورگ، وزن خشووک ریشووه و بخووش 

  شدند.گیری اندازه هوایی گیاه

 دار کردن بذرتیمارهای مورد بررسی پوشش -1جدول 

Table 1- treatments of evaluated of seed coating 

 تیمارها

Treatments 
 توضی 

Description 
 (1)روی 

Zn (1) 

 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  

(2)روی   

Zn (2) 

 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 312/2روی  )

(seed 1-0.912 g kg )Zn  

(3)روی   

Zn (3) 

 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1روی )

(seed 1-1.367 g kg)Zn  

 (1)منگنز 
Mn (1) 

 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1منگنز  )

(seed 1-1.502 g kg )Mn  

(2)منگنز   

Mn (2) 

 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 225/3منگنز  )

(seed 1-3.005 g kg)Mn  

(3)منگنز   

Mn (3) 

 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

(seed 1-7 g kg4.50 )Mn  

 (1)بور  

B (1) 

 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 183/2بور  )

B (2.189 g kg-1 seed) 

(2)بور    

B (2) 

 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 393/4بور  )

B (4.379 g kg-1 seed) 
(3)بور    

B (3) 

 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1بور  )

B (6.568 g kg-1 seed) 

 (2(+ منگنز 2روی )

Zn  (2) +Mn (2) 

 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

(seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg)Zn +Mn 

(2(+ بور 2روی )  

Zn (2) + B (2) 

 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

(seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg)Zn  +B  

(2(+ بور 2منگنز )  

Mn (2) + B (2) 

 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4منگنز و  225/3منگنز+بور )

(seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg )B+Mn  

 (1(+ بور )1(+ منگنز )1روی )

Zn  (1) +Mn (1) + B (1) 

 (هر کیلوگرم بذربور گرم در  183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

(seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg )Zn +B+Mn  

 چسب

Sticker 

 متی  سلولز + بایندرکربوکسی

Carboxy methyl Cellulose + Binder 

 شاهد

Control 

 بذر بدون مصرف چسب و عناصر ریزمغذی

Control (no cover-up) 
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و ریشه، در هر خشک برگ های گیری وزنبرای اندازه

ها، ریشوه و بورگ از هوم جودا     نمونه ابتدا از محله طوقه بوته

بعود از   و ریشوه بوه طوور جداگانوه     وزن خشک بورگ شدند 

 92سواعت در دموای    48در آون بمدت  ،گذاشتن در پاکت

گذاشوته   (Ahmadamini, et al, 2010) گوراد درجه سانتی

وزن خشک برگ و ریشه بور حسوب گورم در     شد و سپ 

گیوری  انودازه  221/2با ترازوی دقیق دیجیتالی با دقت  بوته

های گیری مساحت برگ در بوته برگجهت اندازه .ندشد

بووه طووور تصووادفی انتخوواو و پوو  از  بوتووه از هوور جعبووه 4

دسوتگاه   توسوط ، مساحت برگ در بوته هاجداسازی برگ

Leaf Area Meter  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر در

 .گیری شدندچغندرقند اندازه

 SASافزار به کمک نرم از این تحقیق های حاص داده

در  LSDهوا بوا آزموون    تجزیه واریوان  و سوپ  میوانگین   

درصد مقایسه شد و رسم اشكال توسط نورم افوزار    5سح  

Excel .انجام گرفت 

 نتایج و بحث

( نشووان داد کووه بووین 2نتووایج تجزیووه واریووان  )جوودول

دارکووردن بووذر از نظوور درصوود تیمارهووای مختلووف پوشووش

درصد  32و  52، 12زنی، زمان تا زنی، سرعت جوانهجوانه

 بووین وجووود دارد.دار معنوویزنووی اخووتالف آموواری  جوانووه

زنوی در سوح    از نظر درصود جوانوه   هیبریدهای چغندرقند

درصد  52زنی و زمان تا یک درصد و از نظر سرعت جوانه

دار آمواری  زنی در سح  پنج درصود اخوتالف معنوی   جوانه

تیموووار اثووورات متقابووو  بوووین هیبریووود و  وجوووود داشوووت.

 52و زمان تا  12زمان تا  تابرای صفدارکردن بذر پوشش

مقایسوه  نتوایج  . (2)جودول   دار بوود معنی زنیدرصد جوانه

 32زنی و زمان توا  ، سرعت جوانهزنیمیانگین درصد جوانه

میانگین نشانگر این است که  3جدول  در زنیدرصد جوانه

درصود اسوت و    11/31زنوی در تیموار شواهد    درصد جوانه

 دار کوردن بوا بوور،   به غیر از تیمار پوششزنی درصد جوانه

نسبت به تیمار شواهد بیشوتر بوود و تیموار     ا در دیگر تیماره

 183/2منگنوووز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بوووور )

زنوی،  درصود جوانوه   39بوا   (بور، گرم در هر کیلوگرم بوذر 

. زنووی را بووه خووود اختصوواص داد بیشووترین درصوود جوانووه 

نشووان  3همووانحور کووه نتووایج مقایسووه میووانگین در جوودول  

گنز و روی هستند به طوور  دهد، تیمارهایی که دارای منمی

زنووی برخوووردار بودنوود و نسووبی از بیشووترین درصوود جوانووه

زنی نسبت بوه بقیوه   برعك  در تیمارهای بور درصد جوانه

زنی در تیمارهوای روی +  سرعت جوانه تیمارها کمتر بود. 

منگنز گرم در هور کیلووگرم    225/3روی و  312/2منگنز )

منگنوز و   522/1، روی 451/2( و روی + منگنز +بوور ) بذر

 2248/2( به ترتیب با بور، گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2

و  در ساعت از باالترین مقدار برخووردار بودنود   2249/2و 

زنی در تیمارهای بور نه تنهوا نسوبت بوه بقیوه     سرعت جوانه

دار کردن بذر بلكه نسوبت بوه شواهد هوم     تیمارهای پوشش

حوواکی از آن  3اطالعووات  منوودرج در جوودول  .ر بووودتووکم

زنوی  درصود جوانوه   32زمان الزم برای رسیدن به است که 

منگنوز   225/3روی و  312/2در تیمارهای روی + منگنوز ) 

 451/2( و روی + منگنوز +بوور )  گرم در هر کیلوگرم بوذر 

بوور، گورم در هور کیلووگرم      183/2منگنز و  522/1روی، 

سواعت نسوبت بوه دیگور      21/59و  92/59( به ترتیب با بذر

یمارها کمتر بود ایون در حالیسوت کوه زموان الزم جهوت      ت

نسوبت بوه   زنی در تیمارهای بور درصد جوانه 32رسیدن به 

 183/2 بیشتر بود به طوری که در تیمارهوای  دیگر تیمارها 

، زمان در کیلوگرم بذر گرم بور خالص 518/1و   393/4، 

زنی نسبت به شواهد  درصد جوانه 32الزم جهت رسیدن به 

بوا   .بودنود  بیشوتر   سواعت  85/21و 18/12، 11/8 تیوب به تر

توجه به جدول مقایسه میانگین اثرات متقاب  بین هیبریود و  

و زموان   12دارکردن بذر برای صفات زمان تا تیمار پوشش

نتایج نشانگر این اسوت   ( 4زنی )جدول درصد جوانه 52تا 

گورم بوور    518/1بوه مقودار   هیبرید شكوفا با تیمار بوور  که 

 52و  12جهوت رسویدن بوه     لص در هور کیلووگرم بوذر   خا

زنی بیشوترین زموان را الزم داشوت و هیبریود     درصد جوانه

روی و  312/2پار  بوا پوشوش  روی + منگنوز بوه مقودار      

نسوبت بوه دیگور     منگنز گرم در هور کیلووگرم بوذر    225/3
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زنی نهایی درصد جوانه 52و  12تیمارها با کمترین زمان به 

 3حوری که نتایج مقایسه میانگین جدول رسیده است. همان

زنی هیبریدهای منوژرم نگین درصد جوانهادهد مینشان می

درصوود بووود  11/83و  14/35پووار  و شووكوفا بووه ترتیووب  

زنوی نهوایی بوا    بنابراین هیبرید پار  از نظور درصود جوانوه   

 .برتری داشتهیبرید شكوفا نسبت به  درصد  38/5

مراحو  رشودی گیواه اسوت     زنی از مهمترین مرحله جوانه

بحوریكووه ایوون مرحلووه، دوام، اسووتقرار گیوواه و عملكوورد نهووائی 

. (Farzaneh et al, 2008) کندگیاهان زراعی را تضمین می

ای در تعیوین  العادهاهمیت فو  در چغندرقند زنی بذرجوانه

تراکم نهایی بوته در واحد سح  دارد و تراکم کافی بوتوه  

آیود کوه بوذرهای کاشوته     میدر واحد سح  زمانی بدست 

 زننوود  جوانووه ب شووده بحووور کاموو  و بووا سوورعت کووافی      

(Farzaneh et al, 2008 .)تووایج ایوون تحقیووق نشووان داد ن 

هوای  بور مولفوه   ریزمغوذی  عناصور  بوا  دار کوردن بوذر  پوشوش 

عناصور ریزمغوذی    اثرات محلوبی داشت. زنی چغندرقندجوانه

 کنود عم  میبه عنوان کوفاکتور های آنزیمی اغلب در سیستم

کننود و  هوای اکسیداسویون و احیواء شورکت موی     و در واکنش

 عالوه بر آن دارای چنودین نقوش حیواطی در گیاهوان هسوتند     

(Marschner, 1995).       گزارشوات متعوددی در موورد تیموار

بذر با روی وجود دارد که نشانگر و نویدبخش بهبود گیاهوان  

. (Masuthi et al, 2009; Singh, 2007) باشود زراعوی موی  

( Kaur et al, 2009کووائور و همكوواران ) بوورای مثووال،  

  گیوووواهبووووذر زنووووی گووووزارش دادنوووود کووووه جوانووووه   

L.Chlorophytum borivilianum   تیمار با Zn (4ZnSO )

 اسوت  معتقود ( Cakmak, 2008چخماک ) .یافتافزایش 

 افوزایش  موجوب  میتوانود  در دانه روی غلظت افزایش که

 کمبود با نواحی در بخصوص بذر استقرار و بذر نامیه قوه

بهوره و  شوش )جلیو   جلی  شش بهره و دهنووی  .شود روی

روی و منگنوز  اعوالم کردنود کوه     (1331دهنووی،  موحدی

های کربوهیدرات در بذر و سوبب  باعم افزایش متابولیسم

و در شوود  موی افزایش میزان کربوهیدرات محلول در بوذر  

آهون اثورات    روی و .دادخواهود   بودبهرا زنی نتیجه جوانه

و باعوم افوزایش کیفیوت بوذر     مثبت بر بنیوه بوذر گذاشوته    

 .(Farooq et al, 2012) گرددمی

 بذرپوشش مختلفزنی هیبریدهای چغندرقند در تیمارهای های جوانهنتایج تجزیه واریان  )میانگین مربعات( مولفه -2جدول 

Table 2- Results of the analyses of variance (means of squares) Germination parameters for sugar beet hybrid 

seeds as affected by seed coating treatments 

 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه

 آزادی

Df 

 درصد

 زنیجوانه

Germination 

 سرعت

 زنیجوانه

Germination 

rate 

 12زمان تا 

 نیزدرصد جوانه

Tim to 10 % 

of germination 

 52زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 50 % 

of 

germination 

 32زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 90 % 

of 

germination 
 (H) رقم

Hybrid seed 
1 804.01** 0.0000102* 70.06 ns 71.41* 15.70ns 

 (C) بذر پوششتیمار 

Seed coating 
14 33.82* 0.000056** 573.41** 372.78** 463.35** 

H×C 14 21.43 ns 0.0000036ns 50.57* 44.83** 98.19 ns 

  خحا

Error 
60 23.87 0.0000027 21.65 15.91 57.43 

C.V (%)  5.27 8.47 11.78 7.55 11.38 
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 بذرپوشش مختلفتیمارهای   چغندرقند و هیبریدهای در زنیدرصد جوانه 32زنی و زمان تا زنی، سرعت جوانهمقادیر درصد جوانه -3جدول 

Table 3- Germination percentage, germination rate and time to 90% of germination in sugar    beet hybrid 

seed and seed coating treatments 

 

درصد  32زمان تا 

 زنیجوانه

Tim to 90 % of 

germination 

 زنیهسرعت جوان

Germination rate 

(1/h) 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

(%) 

 بذر پوششتیمار 

Seed coating Treatments 

63.83  def 0.0188 cd 92.66 abc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  

62.16 ef 0.0186 cd 93.00 abc 
 (در هر کیلوگرم بذرگرم روی خالص  312/2روی  )

(seed 1-0.912 g kg) Zn  

72.02 bcd 0.0175 cde 92.33 abc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1روی )

(seed 1-1.367 g kg)Zn  

65.12 cdef 0.0184 cd 94.00 ab 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1منگنز  )

(seed 1-1.502 g kg) Mn  

62.13 ef 0.0184 cd 94.66 ab 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 225/3منگنز  )

(seed 1-3.005 g kg)Mn  

63.84 def 0.0184 cd 93.66 ab 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

(seed 1-4.507 g kg) Mn  

72.67 bc 0.0171 de 90.33 bc 
 (م بذرگرم بور خالص در هر کیلوگر 183/2بور  )

B (2.189 g kg-1 seed) 

77.19 b 0.0162 ef 90.00 bc 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 393/4بور  )

B (4.379 g kg-1 seed) 

91.36 a 0.0148 f 87.66 c 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1بور  )

B (6.568 g kg-1 seed) 

57.72 f 0.0248 a 95.33 ab 
 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

(seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg)Zn +Mn 

61.44 ef 0.0225 b 91.33bc 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

(seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg)Zn  +B  

60.99 ef 0.0238 ab 92.33 abc 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4ز و منگن 225/3منگنز+بور )

(seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg) B+Mn  

57.06 f 0.0247a 97.00 a 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

(seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg) Zn +B+Mn  

66.38 cde 0.0192 c 94.66 ab 
 چسب

Sticker 

64.51 cdef 0.0186 cd 91.16 bc 
 شاهد

Control 

8.75 0.0019 5.64 LSD (0.05%) 

 Hybrid seed بذر هیبرید منوژرم   

66.14 a 0.0198 a 95.64 a  پار Pars 

66.14 a 0.0191 a 89.66 b شكوفا Shkofa 

3.19 0.0007 2.06 LSD (0.05%) 
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 زنی بذردرصد جوانه 52زنی و زمان تا درصد جوانه 52بر زمان تا  دارکردن بذرتیمار پوشش× رید اثرات متقاب  هیب -4جدول 

Table 4- Interaction of sugar beet hybrid seed and seed coating treatments on time to 10 and 50 % of germination 

 52زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 50 % of 

germination 

 12زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 10 % of 

germination 

 تیمار پوشش بذر

Seed coating treatments 

بذر هیبرید 

 منوژرم

Hybrid seed 

52.59 fg 33.55 ef 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  
 parsپار  

53.55 efg 43.41 bcd 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 312/2روی  )

(seed 1-0.912 g kg )Zn  
 parsپار  

60.47 bcd 44.03 bc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1روی )

(seed 1-1.367 g kg)Zn  
 parsپار  

54.64 cdef 44.46 bc 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1منگنز  )

(seed 1-1.502 g kg )Mn  
 parsپار  

54.20 def 48.71 b 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 225/3منگنز  )

(seed 1-3.005 g kg)Mn  
 parsپار  

54.30 def 43.59 bcd 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

(seed 1-4.507 g kg )Mn  
 parsپار  

59.53 bcde 49.58 b 
 (خالص در هر کیلوگرم بذر گرم بور 183/2بور  )

B (2.189 g kg-1 seed) 
 parsپار  

63.27 b 49.66 b 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 393/4بور  )

B (4.379 g kg-1 seed) 
 parsپار  

60.10 bcd 48.80 b 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1بور  )

B (6.568 g kg-1 seed) 
 parsپار  

38.45 i 25.34 gh 
 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

(seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg)Zn +Mn 
 parsپار  

43.15 hi 26.62 fgh 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

(seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg)Zn  +B  
 parsپار  

40.78 hi 26.37 fgh 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4منگنز و  225/3منگنز+بور )

(seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg )B+Mn  
 parsپار  

38.41 i 26.73 fgh 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

(seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg )Zn +B+Mn  
 parsار  پ

52.47 fg 31.66 efg 
 چسب

Sticker 
 parsپار  

53.09 efg 36.21 de 
 شاهد

Control 
 parsپار  
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 بذرزنی  درصد جوانه 52زنی و زمان تا درصد جوانه 52بر زمان تا  دارکردن بذرتیمار پوشش× اثرات متقاب  هیبرید  -4ادامه جدول 

Continued Table 4- Interaction of sugar beet hybrid seed and seed coating treatments on time to 10 and 50 % 

of germination 

 

 52زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 50 % of 

germination 

 12زمان تا 

 زنیدرصد جوانه

Tim to 10 % of 

germination 

 تیمار کوتین  بذر

Seed coating treatments 

 ذر هیبرید منوژرمب

Hybrid seed 

53.53 efg 38.48 cde 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  
 shkofaشكوفا  

54.19 def 46.44 b 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 312/2روی  )

(seed 1-0.912 g kg )Zn  
 shkofaشكوفا  

54.23 def 43.67 bcd 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1) روی

(seed 1-1.367 g kg)Zn  
 shkofaشكوفا  

53.97 def 46.95 b 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1منگنز  )

(seed 1-1.502 g kg )Mn  
 shkofaشكوفا  

54.46 cdef 48.73 b 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 225/3منگنز  )

(seed 1-g kg 3.005)Mn  
 shkofaشكوفا  

54.42 def 44.16 bc 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

(seed 1-4.507 g kg )Mn  
 shkofaشكوفا  

57.44 bcdef 46.51 b 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 183/2بور  )

B (2.189 g kg-1 seed) 
 shkofaشكوفا  

60.97 bc 47.04 b 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 393/4بور  )

B (4.379 g kg-1 seed) 
 shkofaشكوفا  

78.47 a 61.22 a 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1بور  )

B (6.568 g kg-1 seed) 
 shkofaشكوفا  

42.79 hi 26.27 fgh 
 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

(seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg)Zn +Mn 
 shkofaشكوفا  

47.23 gh 26.62 fgh 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

(seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg)Zn  +B  
 shkofaشكوفا  

44.28 hi 28.12 fgh 
 (هر کیلوگرم بذر بور گرم در 393/4منگنز و  225/3منگنز+بور )

(seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg )B+Mn  
 shkofaشكوفا  

43.78 hi 26.72 fgh 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

(seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg )Zn +B+Mn  
 shkofaشكوفا  

51.73 fg 31.13 fgh 
 چسب

Sticker 
 shkofaشكوفا  

54.21 def 46.80 b 
 شاهد

Control 
 shkofaشكوفا  
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بوور باعوم شود     دار کردن بذر بوا  در این تحقیق پوشش

، در کواهش یابود  مقوداری  زنی نسبت به شواهد  درصد جوانه

بوورای مثووال در  ات متعووددی وجووود داردایوون زمینووه گزارشوو

های اسید بوریک در محلول ر بذرتیماپیش روسیه، آزمایش

دارای تواثیر  بوه ترتیوب   هر دو نشان داد که   لیترمیلی 22تا  2

در چنودین گونوه گیواه     زنوی کننده جوانوه متوقفو تحریک 

(، گلرن  .Brassica rapa L) زراعی مانند منداو یا شلغم

(Helianthus annuus L.  سوووووویا، چغندرقنووووود ،) 

(Beta vulgaris L.( یونجووه ،)Medicago sativa L. ،)

ی گیاهوان  بوذرها  (،Shorrocks, 1997) بودنود  گندم و جوو 

. نبودنود  زنوی جوانه( قادر به %5/2زیادتر )های در غلظت مذکور

جوانوه نزدنود    % 5/2شده در غلظت  تیمارهمچنین بذرهای برنج 

(، در حووالی کووه پرایمینوو  در    2212)رحمووان و همكوواران،  

بوور اسوتقرار در بورنج را افوزایش      % 1/2و  % 221/2های محلول

دار کوردن  در پوشوش  (.Rehman et al, 2016) داده اسوت 

زنوی  یلوگرم بوذر، جوانوه  کگرم در  2تا  5/2برنج با بور به نسبت 

نتووایج نشووان داد  .(Farooq et al, 2009) افووزایش دادرا 

دار کوردن بوذر نوه تنهوا     مورد استفاده جهت پوشش چسب

ذر نداشوت بلكوه در برخوی مووارد     اثرات منفی بور روی بو  

زنی شده است با این وجوود تحقیقوات   جوانهموجب بهبود 

 خص کردن دالی  آن باید انجام شود.در زمینه مش

تیمارهای  تاثیر تحت داریسبزشدن به طور معنی درصد

بووذر قوورار گرفووت ولووی اخووتالف بووین   دار کووردن پوشووش

 تیمارهوووایهیبریووودهای مختلوووف همچنوووین اثووور متقابووو    

دار نبودنود  هیبریودهای چغندرقنود معنوی   × دارکوردن پوشش

 تیموار حاصو  از  سبزشودن   درصدبه طور کلی،  . (5جدول )

و با توجه به نتوایج مقایسوه میوانگین     درصد بود 91/99 شاهد

تیمارهای منگنز به مقدار درصد سبزشدن بذر در  (1)جدول 

تیموووار گووورم در کیلووووگرم بوووذر،  529/4و  225/3، 522/1

داری نسبت بوه  روی+منگنز+بور و تیمار چسب به طور معنی

بیشتر بود و در بین تیمارهای موذکور تیموار منگنوز بوه      شاهد

گرم در کیلوگرم نسوبت بوه تموامی تیمارهوا از      522/1مقدار 

نظر درصد سبزشدن برتوری داشوت و ایون در حالیسوت کوه      

دارکردن با بور به مقدار درصد سبزشدن درتیمارهای پوشش

گووووورم در کیلووووووگرم و تیموووووار  518/1و  393/4، 529/2

 دار کواهش نشوان داد.  به شاهد به طور معنی نسبت روی+بور

دار سرعت سبزشودن معنوی   بذر بر دارکردنپوششتیمار  اثر

طوووری کووه تیمارهووای روی+منگنووز    بووه (5بووود )جوودول  

 22838/2درسووووواعت( و روی+منگنز+بووووووور )  22588/2)

درساعت( از نظر سرعت سرعت سبزشدن بواالتر از شواهد و   

 518/1و  393/4مقودار    دارکردن با بور بوه پوششتیمارهای 

تور از شواهد   پوایین از نظر سرعت سبزشدن  گرم در کیلوگرم

طووول کووه  موودت زمووانینتووایج نشووان داد . (5قرارگرفووت )

، 12زمان کاشت بوه  از  بذر هیبریدهای چغندرقندکشد تا می

در بوین تیمارهوای   خوود برسود،    سوبز شودن  درصد  32و  52

هور چوه   . (5ل دار متفاوت است )جودو مختلف به طور معنی

 سبزشودن دهنوده  مقدار ایون مودت زموان کمتور باشود نشوان      

تجزیه واریان  این مؤلفه در جودول  . باشدمی بذرها سریعتر

اثرات متقاب  بوین  و  هیبریدهاحاکی از آن است که اثرات  5

سوت و مقایسوه   نیدار معنوی  و هیبریود  بوذر  پوشوش تیمارهای 

 12زم بورای  زموان ال دهود کوه   ت نشان موی امیانگین این صف

دار کوردن بوا روی بوه    پوشوش  هایدر تیماردرصد سبزشدن 

، منگنوز  گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1مقدار 

گرم منگنز خوالص در هور کیلووگرم بوذر و      522/1به مقدار 

 34/48و  12/52، 35/45به ترتیب با  تیمار روی+منگنز+بور 

مووار در کمتوورین زمووان اتفووا  افتوواده اسووت و درتی   سوواعت

گرم بور خوالص در   518/1به مقدار دار کردن با بور پوشش

درصود سبزشودن نسوبت بوه      32زموان توا     هر کیلوگرم بوذر 

سواعت در بیشوترین زموان اتفوا       29/322تیمارهای دیگر با 

 (.1است )جدول افتاده

سبزکردن بوه تعوداد کوافی و توزیوع یكنواخوت آن از      

شوود و در بامووی چغندرقنوودهووای مهووم در عملكوورد  عاموو 

 گوردد حقیقت پیش نیاز یک زراعت موفوق محسووو موی   

(Farzaneh, 2008)    نتووایج ایوون تحقیووق نشووان داد کووه .

دارکردن بوذر چغندرقنود بوا منگنوز و روی  باعوم      پوشش

هووای و آزموووناسووت هووای سبزشوودن شوودهبهبووود شوواخص

ای نشوووان داد کوووه  زنوووی و آزمایشوووات گلخانوووه جوانوووه

ا موادی که محتوی منگنز دارکردن بذر چغندرقند بپوشش
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در ایون   باشود. و روی است برای اسوتقرار گیواه مضور نموی    

زمینه گزارش شده است که در بیشتر مواقع منگنوز اکسوید   

دار کردن بذر، حتی زموانی کوه در   موجود در مواد پوشش

زنوی و سبزشودن   خاک کمبود منگنز وجود نودارد، جوانوه  

د منگنز با پوشش و با این وجود کمبو دهدبذر را بهبود می

  شوووووودنمووووویجبوووووران بوووووذر بوووووه طوووووور کامووووو    

(Farley and Draycott, 1978).   رحموووان و فوووارو

(Rehman and Farooq, 2016 )  گووزارش کردنوود کووه

گورم روی خوالص در    25/1دار کردن بذر گندم با پوشش

کیلوگرم بذر گندم، درصد سبزشدن بذر را افوزایش داد و  

نهوایی سبزشودن را    زمان الزم جهوت رسویدن بوه حوداکثر    

دارکوردن بوذر بوا بوور     پوشوش در این تحقیوق  کاهش داد. 

داری نسوبت  طور معنوی درصد و سرعت سبزشدن بذر را به

کوه  در این زمینه گوزارش شوده   . به تیمار شاهد کاهش داد

(، تیمار بذر با بوور تواثیر   .Avena sativa Lدر جو دو سر )

 اسووتتهزنووی بووذر نداشووی بوور روی جوانووهاقابوو  مالحظووه

(Farooq et al, 2012.) 

ی اارزنوده  و دیو مف نقش ن یکوت دری مغذ زیر عناصر

مصورف و پرمصورف در   و عناصر غذایی کم ندینمایم فایا

روند و گزارش شوده کوه   دار کردن بذر به کار میروکش

دهود، بوا ایون وجوود در     رشد اولیه گیاهچه را افزایش موی 

جوود دارد و  مقادیر مصورف عناصور غوذایی محودودیت و    

رسواند  زنی آسویب نموی  الزم است از مقادیری که به جوانه

موفقیوت در تواثیر   ( و Pedrini et al, 2017استفاده شوود ) 

دارکردن بذر با عناصور ریوز مغوذی بوه نووع عنصور       پوشش

غووذایی، مووواد کوتینوو ، نوووع خوواک، رطوبووت و سووح    

دارد بسوووتگی حاصووولخیزی و نسوووبت بذر/عنصووورغذایی  

(Halmer, 2008) .اسووتفاده از عناصوور غووذایی در   مزیووت

 طیمحوو کیوو جووادیا از عبارتنوود شووده دارپوشووش بووذرهای

 کوه  چورا . باشدیم شده مستقر اهچهیگ اطراف دری اهیتغذ

 نموو  شیافوزا  بوه  منجر پوشش قیطر از بذر گوریو شیافزا

 بوذر  گوور یو شیافوزا .  گوردد یم اهیگ شتریب توسعه و زودتر

 باشوودمووی مهووم اریبسوو هچووهایگ نمووو و هیوواول توسووعهی بوورا

(Taylor and Harman, 1990  .)و  آبادیووان دولووت

تیموار بوذر بوا فسوفر ،     گزارش شده کوه   .(1381) همكاران

،  42،  21،  45روی ، آهن ، منگنز و م  به ترتیب میوزان  

درصد اسوتقرار بوذر و سوبز شودن بوذر را در جوو        32،  31

 (.Farooq et al, 2012بهبود بخشید )

اریان   تعوداد بورگ، وزن   نتایج تجزیه و 9جدول  در

سوح  بورگ در یوک     وریشوه  وزن خشک ، خشک برگ

اخووتالف  هوواهیبریوود بوتوه، نشووان داده شووده اسووت. در بوین  

و تواثیر تیمارهوای مختلوف    دار آماری وجوود داشوت   معنی

بور روی وزن   تعوداد بورگ   به غیر از دار کردن بذرپوشش

خشک برگ و ریشه و سح  برگ در سح  یوک درصود   

دار و پوشوش  هیبریود  اثورات متقابو  بوین    بود ولیدار معنی

 .نبوددار آماری معنیاز نظر  کردن بذر

 بذرپوشش مختلفهای هیبریدهای چغندرقند در تیمارهای سبزشدن گیاهچههای نتایج تجزیه واریان  )میانگین مربعات( مولفه -5جدول 

Table 5- Results of the analyses of variance (means of squares) Seedling emergence parameters for sugar 

beet hybrid seeds as affected by seed coating treatments 

 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه

 آزادی

Df 

 درصد

 سبزشدن

Emergence 

Percentage 

 سرعت

 سبزشدن

Emergence 
Rate 

 12زمان تا 

 شدندرصد سبز

Tim to 10 % of 

Emergence 

 52زمان تا 

 شدندرصد سبز

Tim to 50 % of 

Emergence 

 32زمان تا 

 شدندرصد سبز

Tim to 90 % of 

Emergence 
 (H) رقم

Hybrid seed 
1 44.52 ns 0.0000022ns 453.24 ns 940.18ns 937.54ns 

 (C) دارکردن بذرپوشش

Seed coating 
14 370.50* 0.0000081** 4752.24** 5124.71** 1659.34** 

H×C 14 258.07 ns 0.0000035ns 611.17ns 2756.68ns 564.37 ns 

 Error 60 211.81 0.00000196 1757.20 1557.45 618.61 خحا

C.V (%)  18. 7 16.55 17.70 9.32 8.31 
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 بذرپوشش مختلفتیمارهای   چغندرقند در هیبریدهایدرصد سبزشدن  32و  52، 12مقادیر درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن، و زمان تا  -1جدول 

Table 6- Emergence percentage, emergence rate and time to 10, 50 and 90% of emergence in sugar beet 

hybrid seed and seed coating treatments 
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 تیمارهای پوشش بذر 

Seed coating treatments 

303.51  ab 203.80 abc 80.53 abcd 0.00512 bc 78.31 abc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  

309.17 ab 232.00 ab 55.13 cd 0.00435 bc 79.98 abc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 312/2روی  )

(seed 1-0.912 g kg )Zn  

311.93 ab 196.00 bc 45.95 d 0.00560 bc 75.00 abc 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1روی )

(seed 1-1.367 g kg)Zn  

290.30 bc 197.00 bc 52.62 d 0.00527 bc 90.00 a 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1گنز  )من

(seed 1-1.502 g kg )Mn  

298.52 abc 194.50 bc 91.10 abcd 0.00555 bc 87.20 ab 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 225/3منگنز  )

(seed 1-3.005 g kg)Mn  

307.80 ab 208.00 abc 114.42 a 0.00497 bc 86.66 ab 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

(seed 1-4.507 g kg )Mn  

308.07 ab 230.17 ab 124.10 a 0.00447 bc 65.56 c 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 183/2بور  )

B (2.189 g kg-1 seed) 

315.40 ab 231.33 ab 128.15 a 0.00436 c 67.21 c 
 (یلوگرم بذرگرم بور خالص در هر ک 393/4بور  )

B (4.379 g kg-1 seed) 

322.07 a 244.00 a 117.20 a 0.00436 c 66.12 c 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1 بور  )

B (6.568 g kg-1 seed) 

274.53 dc 189.67 bc 81.40 abcd 0.00588 b 74.46 abc 
 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

(seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg)Zn +Mn 

305.37 ab 226.33 abc 111.00 a 0.00452 bc 71.67 bc 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

(seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg)Zn  +B  

292.90 bc 183.00 c 76.53 cd 0.00572 bc 77.23 abc 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4نز و منگ 225/3منگنز+بور )

(seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg )B+Mn  

256.20 d 122.39 d 48.34 d 0.00898 a 84.45 ab 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

(seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg )Zn +B+Mn  

300.00 bc 195.00 bc 101.20 ac 0.00518 bc 84.46 ab چسب Sticker 

293.00 bc 210.00 abc 90.40 abcd 0.00477 bc 77.76 abc شاهد Control 

28.72 45.57 48.41 0.0016 16.80 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2به مقدار روی  )

(seed 1-0.456 g kg)Zn  
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نتایج تجزیه واریان  )میانگین مربعات( تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه و سح  برگ  در هیبریدهای چغندرقند و  -9جدول 

 بذرتیمارهای مختلف پوشش

Table 7- Results of the analyses of variance (means of squares) Number of leaves, Leaf dry weight, Root dry 

weight and Leaf area for sugar beet hybrid seeds as affected by seed coating treatments 

 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه

 آزادی

Df 

 تعداد برگ
Number of leaves 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

 خشک ریشهوزن 
Root dry weight 

 سح  برگ
leaf area 

 (H) رقم

Hybrid seed 
1 23.51** 0.866** 0.095** 76445.87** 

 (C) بذر پوششتیمار 

Seed coating 
14 1.011ns 0.379** 0.009** 16834.34* 

H×C 14 1.011ns 0.124ns 0.0035ns 4171.21ns 

 خحا

Error 
60 2.84 0.115 0.0041 7027.63 

C.V (%)  19.80 12.35 13.50 11.32 

 

هیبریود   میانگین ک  برای تعداد برگ در یوک بوتوه در  

عودد بوود بنوابراین     8عدد و در هیبریود شوكوفا    22/3پار  

تعداد برگ تولید شوده در طوول دوره آزموایش در هیبریود     

 8نحوری کوه در جودول   . هموا (8بیشوتر بوود )جودول     پار 

وزن خشوک بورگ در بوتوه    شود در تیمار شاهد مشاهده می

دار گرم در بوته بوود و بوه غیور از تیمارهوای پوشوش      821/2

در بقیوه   518/1و  393/4، 183/2کردن بذر با بور بوا مقوادیر   

تیمارها مقدار وزن خشک برگ نسبت به شاهد بیشتر بوود و  

گرم در کیلووگرم   319/1ار در بین تیمارها تیمار روی با مقد

نسبت به دیگور تیمارهوا از    529/4بذر و تیمار منگنز با مقدار 

بیشووترین وزن خشووک بوورگ برخوووردار بودنوود. مقوودار وزن 

درصود   11/19خشک برگ تولیود شوده در هیبریود پوار      

نتووایج حاصوو  از  نسووبت بووه هیبریوود شووكوفا بیشووتر بووود.     

تلووف در تیمارهووای مخگیووری وزن خشووک ریشووه   انوودازه

 8مقایسوه میوانگین   ها در جودول  هیبریود دار کردن و پوشش

هیبریودها، مقودار وزن خشوک ریشوه در     آمده است. در بین 

هیبرید پار  به مقدار قاب  توجهی بیشوتر از هیبریود شوكوفا    

و در بوین تیمارهووای مختلوف پوشووش بوذر، تیمارهووای    . بوود 

گوورم در  319/1و  312/2پوشووش بووذر بووا روی بووا مقووادیر   

 529/4گرم بذر و تیمار پوشش بذر بوا منگنوز بوا مقودار     کیلو

نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار وزن خشوک ریشوه   

برخوردار بودند و وزن خشک ریشوه در تیمارهوای پوشوش    

نسوبت بوه شواهد بوه       518/1و  393/4بذر با بوور بوا مقوادیر     

 درصد کاهش نشان داد. 91/18و  15/11ترتیب به مقدار 

دار کوردن بوذر بوا عناصور روی و     تحقیق پوشش در این

که با نتایج تحقیقات سایر گیاهچه شد بهترمنگنز باعم رشد 

 ;Rehman and Farooq, 2016دارد ) محققوین محابقوت  

Babaeva et al, 1999; Marcar and Graham, 1986 .) 

گزارش کرده کوه در بیشوتر مواقوع     (Farley, 1980فارلی )

ر پوشش بوذر در چغندرقنود، رشود    منگنز اکسید موجود د

گیاهچه را، حتی زمانی که در خاک کمبود منگنوز وجوود   

. با این وجود کمبود منگنز با پوشوش  دهدندارد، بهبود می

( Farley, 1980فوارلی )  شود.نمیجبران بذر به طور کام  

در تحقیق خود مشخص کرد که افزودن و ترکیوب کوردن   

ان استارتر جهت کمک منگنز اکسید در پوشش بذر به عنو

به کنترل کمبود منگنز در اوای  دوره رشد در چغندرقنود،  

کوچوک اسوت کوه     ایبویژه زمانی که گیاهچوه بوه انودازه   

محلول پاشی کارایی ندارد، بسیار مفید است اما در مراح  

بعوودی فصوو  رشوود گیاهووان چغندرقنوود ممكوون اسووت بووه   

حلوول نیواز   اندازه به محلول پاشی با سولفات منگنوز م همان

   باشد.داشته
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Table 8- Amounts of Number of leaves, Leaf dry weight, Root dry weight and Leaf area for sugar beet hybrid 

as affected by seed coating treatments 
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 تیمارهای پوشش بذر

Seed coating treatments 

249.17 c 0.1625 bcd 1.004 bcde 8.33 a 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 451/2روی  )

Zn (seed 1-0.456 g kg) 

275.33 bc 0.1915 abc 1.174 abcd 8.66 a 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 312/2روی  )

Zn (seed 1-0.912 g kg) 

364.17 ab 0.2596 a 1.465 a 8.66a 
 (گرم روی خالص در هر کیلوگرم بذر 319/1روی )

Zn (seed 1-1.367 g kg) 

237.50 c 0.1721 bcd 1.026 bcde 8.66 a 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 522/1منگنز  )

Mn (seed 1-1.502 g kg) 

269.50 bc 0.1466 cd 1.234 abc 8.66 a 
 (گرم بذرگرم منگنز خالص در هر کیلو 225/3منگنز  )

Mn (seed 1-3.005 g kg) 

421.00 a 0.2286 ab 1.473 a 8.66 a 
 (گرم منگنز خالص در هر کیلوگرم بذر 529/4منگنز  )

Mn (seed 1-4.507 g kg) 

274.67 bc 0.1430 cd 0.970 bcdef 8.16 a 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 183/2بور  )

B )seed 1-2.189 g kg( 

236.00 c 0.1155 d 0.773 ef 7.66 a 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 393/4بور  )

B )seed 1-4.379 g kg( 

214.67 c 0.1056 d 0.597 f 8.33 a 
 (گرم بور خالص در هر کیلوگرم بذر 518/1بور  )

B )seed 1-6.568 g kg( 

256.17 c 0.1395 cd 0.845 cdef 9.16 a 
 (منگنز گرم در هر کیلوگرم بذر 225/3روی و  312/2روی+منگنز )

Zn+Mn (seed 1-0.912 Zn + 3.005 Mn g kg) 

258.67 c 0.1421 cd 1.138 abcde 8.83 a 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4روی و  312/2روی+بور )

Zn+B (seed 1-0.912 Zn + 4.379 B g kg) 

243.17 c 0.1618 bcd 0.910 cdef 8.00 a 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 393/4منگنز و  225/3منگنز+بور )

B+Mn (seed 1-3.005 Mn + 4.379 B g kg) 

305.17 bc 0.1766 bcd 1.307 ab 9.16 a 
 (بور گرم در هر کیلوگرم بذر 183/2منگنز و  522/1روی،  451/2روی+منگنز+بور )

Zn+B+Mn  (seed 1-0.456 Zn +1.502 Mn + 2.189 B g kg) 

276.50 bc 0.1495 cd 0.972 bcdef 8.50 a 
 چسب

Sticker 

260.17 c 0.1300 cd 0.821 def 8.16 a 
 شاهد

Control 

96.81 0.073 0.391 1.95 LSD (0.05%) 

 Hybrid seed بذر هیبرید منوژرم    

305.27 a 0.194 a 1.145 a 9.02 a  پار Pars 

246.98 b 0.129 b 0.949 b 8.00 b شكوفا Shkofa 

35.35 0.026 0.142 0.711 LSD (0.05%) 
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( اظهار داشت در مورد افوزایش  Farley, 1980فارلی )

وزن خشک گیاه در اثر استفاده از اکسید منگنز در پوشش 

رفع کمبوود منگنوز در    -1 رسدبذر، دو مكانیسم به نظر می

 هووا کمبووود منگنووز دارنوود هووا زمووانی کووه گیاهچووهگیاهچووه

ها و به موجب هزنی بذر و سبزشدن گیاهچتسریع جوانه -2

آن تووا حوودودی دوره رشوود گیوواه توسووعه یافتووه اسووت.      

وجوود    رویگزارشات متعددی در مورد پوشوش بوذر بوا    

باشود  داردکه نشانگر و نویدبخش بهبود گیاهان زراعی می

(Masuthi et al, 2009; Singh, 2007) ،بوورای مثووال .

پوشش بذر  با روی عملكرد بذر و اجوزای عملكورد را در   

( بهبوود داد.  .Vigna unguiculata Lبلبلوی ) چشوم  لوبیوای 

( گرم در کیلوگرم بذرمیلی 252) ZnSO4کوتین  بذر با 

 باعوووم افوووزایش قابووو  توجوووه در وزن هزاردانوووه شووود     

(Masuthi et al, 2009 .) ،در یووک سووری از آزمایشووات

  پوشوووش بوووذر بوووا فرموالسووویون تجووواری در دسوووتر     

'Teprosyn-Zn رشد  و اصالح ثربه طور مو روی ، کمبود

بوادام   و سوویا  گندم، ، ذرت،در آفتابگردان دانه عملكرد و

(، با این وجود تحقیقات Singh, 2007بهیود یافت )زمینی 

 .زیادی باید در این زمینه انجام شود

 صورتدر گیاهان زراعی، عناصر ریزمغذی ممكن است به

ی و یا بصورت تیمار بذر مصرف شوند. پاشخاکی، محلول

چه مقادیر عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه بوا هرکودام   اگر

شووود، ولووی مصوورف بووه هووای مووذکور تووامین موویاز روش

  سوووووازی بوووووذرو غنووووویپاشوووووی صوووووورت محلوووووول

(Seed coating)   در بهبووود عملكوورد از کووارایی بوواالتری

خصووص  ی بهپاشا هزینه باالی محلولام ،برخوردار هستند

را محودود سواخته   توسوعه ایون روش   برای کشاورزان فقیر 

، عالوه برآن، کاربرد برگی (Johnson et al, 2005) است

پاشی در مراح  بعدی رشد و زمانی کوه گیاهوان   یا محلول

شوود. تیموار   انود، انجوام موی   رشد کرده قوبالپ اسوتقرار یافتوه   

باشد چرا که در گزینه می تربذر بهترین و اقتصادیپوشش 

شووود، ده موویایوون روش حووداق  عناصوور ریزمغووذی اسووتفا 

یابوود کوواربرد آن آسووان اسووت و رشوود گیاهچووه بهبووود مووی

(Singh et al, 2003). 
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