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  دهيچك

 شگاه،يآزما در چغندرقند بذر اهچهيگ رشد وي زن جوانه اتيخصوصي رو يداخل شده سنتز مريپل ريتأث نييتع هدف با قيتحقاين 

 يها بلوك طرح قالب در شيآزما. شد انجام 1389-91 يها سالي ط ،كرجدر  چغندرقند قاتيتحق مؤسسهدر  مزرعه و گلخانه

 مريپلمقدار  هفت وي خارج مريپل با دار پوشش بذر ،)شاهد( بدون پوشش بذرشامل  ماريت و نه تكرار چهار دري تصادف كامل

 شگاه،يدرآزما چه ساقه و چه شهير خشكوزن ه،ينام قوه. شد اجرا) بذر گرم كصدي يازا  به گرم 5/3 تا 5/0 نيب(ي داخل(دز) 

ي پوشش احتمال ريتأث نييتع جهت. شدي ريگ اندازهمزرعه  در محصولي فيك وي كم عملكرد و سبزدرصد  و گلخانه دربذر  بنيه

، شدن دار پوشش ازپس روز 541 تا حداكثر نوبت ششدر  بذر بنيهتأثير در  وي، در هفت نوبت زن جوانه زانيمو  بذر زوال بر

 درصد بذر،ي زن جوانه زانيم ازنظر مارهايتميانگين  بين دار يمعن اختالفوجود  عدم از يحاك نتايج. ندي شدبررسي و بردار نمونه

 بر درصدكي احتمال درسطحي مريپل پوشش مختلفي مارهايت. بود درگلخانه بذر بنيه و شگاهيآزما در غيرعاديي ها جوانه

 ماريتمربوط به  گرم 306/4معادل  چه شهير خشكوزن نيشتريب .اشتندد يدار يمعن ريتأث چه ساقه و چه شهير خشكوزن

 به مربوط) گرم584/1-463/2( چه ساقه خشك وزن نيشتريب گرم و 741/3معادل  بدون پوشش بذر با همراه گرم5/0

 روند. داشت اختصاص بذر گرم 100 در گرمك تا ي 5/0ي ها نسبت با يداخل مريپل و يخارج مريپل بدون پوشش، بذر يمارهايت

افزايش  غيرعادي يها درصدجوانه و ي كاهشزن جوانه زانيم بذر، يفرآور از روز141 گذشت ازپسكه  داد نشان بذر زوال

 ذربتيمارهاي  يبرا ،گيري صفات مورد اندازه راتييتغ دار بودند.معني درصدكي احتمال سطح دريافت، اختالفات هر دو مورد 

 درصدكي احتمال سطح در مطالعه مورد يمارهايتدر  بذر، بنيه بر زمان ريتأث. ي مشابه بودمريپل پوشش با بذر و بدون پوشش

 يازا  به گرم 5/1 يك تا  زانيم به يمرداخليپل ماريت به) درصد 33/79- 36/81( بنيه نيشتريب و دادند نشان يدار يمعن اختالف

 نشان برداشت زمان در و تنك اتيعمل ازپس و شيپ بوته تراكم بر مارهايت دار يمعن ريتأث معد. داشت اختصاص بذر گرم100

آزمايش در  يا مزرعه به دست آمده از بخش جينتابا توجه به . ردندا مزرعه سطح در  بوته استقرار بر يريتأث بذر پوششكه  داد

توان از  خلي به جاي پليمر خارجي، ضمن حفظ عملكرد محصول، ميشود كه با استفاده از پليمر دا پيشنهاد مي مختلف، يمارهايت

  به يمرداخليپل ماريتباتوجه به نتايج اين مطالعه مشخص گرديد كه  خروج ارز جلوگيري كرده و هزينه كمتري نيز صرف نمود.

  .ردنتيجه مطلوب دا يفرآورپروسه  درافزايش بنيه بذر  جهت بذر، گرم100 يازا  هب گرم5/1يك تا  زانيم
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  مقدمه

در زراعت از اهميت زيادي مهم به عنوان نهاده بذر  

انجام نحو مطلوبي  برخوردار است. اگر كليه عمليات زراعي به

پذيرد اما بذر مورداستفاده از كيفيت و كاركرد مطلوبي برخوردار 

عملكرد نهايي به داليلي مانند عدم دستيابي به تراكم نباشد، 

شدت  دست دادن فصل رشد، به مناسب، كاهش سطح سبز و از

 تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 

دار  پوششهاي بهبود و افزايش كارآيي بذر،  يكي از روش

و  تنظيمتواند باعث  مياست كه كردن آن با تركيبات شيميايي 

 .)Copeland and McDonald 1995(زني شود  جوانهبهبود 

دار كردن بذر، به چند دهه گذشته  هاي مربوط به پوشش تكنولوژي

 ;Bishnoi and Wilhite 2005; Otey 1983) گردد بازمي

Woodhouse and Johnson 1991) .  

دار كردن بذر شامل كنترل  پوشش براي ترين داليل عمده

 زا ي بيماريها قارچكنترل  ،)Nault et al. 2006( حشرات

)Salter and Smith 1986(هاي مفيد  واورگانيزم، افزودن ميكر

زني و استقرار  ، بهبود جوانه)Rice et al. 2001( به تركيب بذر

 Peltonen- Sainio et al. 2006; Scott and Hay) گياهچه

شترين يدست آوردن ب كشاورزان براي بهاست. و غيره  (1974

ب دارند و هدف از پوشش بذر، دستيابي به بذر مناس نيازعملكرد، 

دار كردن بذر  . پوشش)Rosa et al. 2007(به اين پتانسيل است 

بذر است كه با اهداف مختلفي ازجمله   هاي تقويت يكي از روش

زني، جلوگيري از خسارت آفات و  افزايش سرعت و ميزان جوانه

ر سازي عمليات بذركاري، توزيع يكنواخت بذ ها، آسان بيماري

ويژه در بذرپاشي هوايي)، حفظ رطوبت در پيرامون بذر با  (به

الرطوبه، افزايش عملكرد، ايجاد تأخير در  استفاده از مواد جاذب

افزايش  ،زني، جلوگيري از خورده شدن بذر توسط جانوران جوانه

 ;Scott et al. 1997)  گيرد سرعت و توان استقرار گياه انجام مي

Zohorian-Mehr M. 2006; Jafarian V., and  A. 

Lahouti. 2006; Kephart et al. 2004) .    

پليمرها در زمينه كشاورزي كاربردهاي متنوعي پيدا 

هاي اخير، استفاده از انواع پليمر تحول بزرگي در  اند. در دهه كرده

 . (Hamdi 2012)ايجاد كرده است ييكشاورزي و صنايع غذا

بذر نمودن دار  از آن در پوشش ازجمله كاربردهاي پليمر، استفاده

زني  هبراي ممانعت از تأثير سوء پوشش پليمري روي جواناست. 

بذر، بايد پوشش پليمري قابليت انتقال اكسيژن را داشته باشد 

)Watts 1976( .كار رفته بايد داراي ماهيت  مواد بهبر اين،  عالوه

وند زني بذر نش ند تا مانع جوانهـدوست) باش ل (آبـدروفيـهي

)Duan and Burris 1997( ،دار  بررسي اثر پوشش. با اين وجود

زني و استقرار گياهان مختلف نشان داده  كردن بذر روي جوانه

زني  است كه در برخي موارد، پوشش پليمري باعث تأخير در جوانه

. در برخي مطالعات نيز استفاده از )Scott 1998( شود بذر مي

ي  تركيب پوشش بذر چند گونه الرطوبه در چسب و مواد جاذب

 استنشان داده ها  زني آن مرتعي، اثر منفي روي جوانه

(Farahpour 1992) اثر بازدارندگي برخي مواد موجود در .

هايي  تركيب شيميايي پليمرها (مانند پنتيورام) روي فعاليت آنزيم

چنين رشد گياهچه عمدتاً به  مانند كاتاالز و پراكسيداز و هم

يابد  تدريج اين اثرات كاهش مي يه رشد محدود بوده و بهمراحل اول

)Ruban et al. 1983(.    

با بررسي  )Mehrabi et al. 2010( محرابي و همكاران

دار كردن بذر گونه مرتعي توت روباهي  اثر پوشش

)Sanguisorba minor( هايي با پايه آلي،  با استفاده از پوشش

رايط مختلف تنش خشكي هيدروژل و معدني نشان دادند تحت ش

دار كردن بذر موجب افزايش  هاي متفاوت كاشت، پوشش و عمق

 .Gharineh et al) شد. قرينه و همكاران  ها آنزني  درصد جوانه

زني و كيفيت رشد  با بررسي اثرات نانوذرات نقره بر جوانه (2011
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هاي مختلف نسبت  واكنش رقم كه هاي گندم، نشان دادند گياهچه

چنين در اين مطالعه،  . هماستپوشش پليمري متفاوت  به ايجاد

زني  هاي باالي نانوذرات نقره باعث كاهش سرعت جوانه غلظت

گرم  20ميزان  زميني به شد. استفاده از پليمر در پوشش بذر بادام

خشك،  ازاي هر كيلوگرم بذر، موجب افزايش ميزان توليد ماده به

ملكرد دانه شد تعداد نيام در بوته، وزن صد دانه و ع

)Chikkanna et al. 2000() 24. در سويا، پوشش بذر با پليمر 

ازاي هر كيلوگرم بذر) موجب تنظيم جذب آب توسط بذر و  گرم به

زني و ظهور گياهچه در شرايط غرقابي شد  بهبود جوانه

)Chachalis and Smith 2001(. 

پليمر سوسپانسيون آبي هيدروكسي ـ   بررسي اثر پوشش

 هاي كلم بروكلي حاكي زني و قدرت گياهچه ـ سلولز بر جوانه اتيل

ر اين دتغيير فيزيولوژيك موجب  ايجاد پوشش روي بذركه است 

اشنايدر و همكاران  . )Almedia et al. 2005( نيستگياه 

)Schneider et al. 2007( هموپليمرهاي از گيري  نيز با بهره

 ،ريالت، ايتاكونيك اسيدآكريالت مانند آكريليك اسيد، متيل متاك

پوشش پليمري مناسبي براي بذر گياهاني مانند ذرت، آفتابگردان، 

  دست آوردند. چغندرقند، هويج و ... به

در رابطه با ايجاد پوشش پليمري پيرامون بذر اين مطالعه 

دليل امكان انجام عمليات دقيق كاشت و دستيابي به  چغندرقند به

انجام شد. در  اين بررسي  رعهتراكم بوته مطلوب در سطح مز

پليمر توليد داخل با پليمر خارجي از نظر تأثير بر صفات كيفي بذر 

مورد مقايسه داده شده چنين روند زوال بذر چغندرقند پوشش  و هم

  .قرار گرفت
  

  ها روش و مواد

داخل پليمر سنتز شده  اتاين تحقيق با هدف تعيين اثر

بذر مونوژرم گياهچه  زني و رشد روي خصوصيات جوانه كشور

هاي  طي سال و مقايسه با پليمر خارجي چغندرقند (رقم زرقان)

(تهيه پليمر)،  قندچغندرهاي تكنولوژي  در آزمايشگاه 91-1389

چغندرقند مطهري  تحقيقاتتكنولوژي بذر، گلخانه و مزرعه 

كرج انجام در مؤسسه تحقيقات چغندرقند وابسته به  )شهر كمال(

  شد. 

(استفاده از  پروتكل خاص، پليمر داخلي با 1389در سال 

موردنظر در آزمايشگاه تكنولوژي  كوپليمرهاي آكريالتي)

دار با استفاده از پليمر  چغندرقند تهيه شد. سپس، بذر پوشش

صد گرم بذر و مقادير  ازاي يك گرم پليمر به 5/1ميزان  خارجي به

 0/3، 5/2، 0/2، 5/1، 0/1، 5/0شده شامل  پليمر سنتز از مختلف

دهنده  صد گرم بذر با دستگاه پوشش ازاي يك گرم پليمر به 5/3و 

. جهت )Dehghanshoar 1986(بذر پوشش داده شدند 

 كربوكسين تيرام،كش  قارچبر پليمر از  دهي بذر عالوه پوشش

گائوچو، رنگ سبز و پودر تالك استفاده شد. در نهايت،  كش آفت

در داخل سپس  كردهق خشك در دماي اتا را دار پوشش بذرهاي

  داري شدند. نگهو خنك خشك  بندي و در محيط پاكت بسته
  

  يآزمايشگاههاي  بررسي

همراه با شاهد، هر  تيمارهاي بذريجهت تعيين قوه ناميه 

بذر با استفاده از دستگاه مقسم به چهار قسمت  عددي 100توده 

ي تصادف كامالً هاي كرت تقسيم و سپس در قالب طرح عددي 25

در كاغدهاي صافي  ISTA (2010)با چهار تكرار طبق قوانين 

گراد  درجه سانتي 20-25دماي با ي كشت و در ژرميناتور آكاردئون

و زني نهايي  . ميزان جوانهقرار داده شد صددر 85 نسبي و رطوبت

) در ISTA, 2010 استاندارد(بر اساس  غيرعاديهاي  درصد جوانه

زمان با شمارش  هم ارش و ثبت شد.هر تيمار پس از دو هفته، شم

كه با  چه چه و ساقه زده، وزن خشك ريشه جوانه بذرهايتعداد 

نيز با قرار دادن  استفاده از روش كاشت در لوله به دست آمدند،

شد.  ينعيساعت، ت 24مدت  گراد به درجه سانتي 70ها در آون  آن

روز  53 از گيري قوه ناميه منظور تعيين ميزان زوال بذر، اندازه به

شد  انجامهفت مرحله،  درروز  561پوشش تا اعمال تيمار پس از 

  ).1(جدول 
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   اعمالروز پس از  53 هاي موردمطالعهتيمار تعيين قوه ناميه و بنيه بذرزماني  جدول 1جدول 

 
 بنيه بذر قوه ناميه برداري نمونهشماره 

 كردن بذرتيمار پس از  تعداد روز برداري نمونه ختاري كردنتيمار پس از  تعداد روز برداري نمونه تاريخ

1 30/05/89 - 21/07/89 53 

2 09/08/89 71 29/10/89 151 

3 19/10/89 141 07/03/90 280 

4 05/02/90 247 31/05/90 366 

5 21/04/90 325 30/07/90 427 

6 19/07/90 416 14/12/90 561 

7 14/12/90 561 - - 

  

  اي گلخانههاي  بررسي

بدون و  شده پوشش بذرهاي بنيهگيري  جهت اندازه

اي حاوي سيليس در قالب  هاي جعبه در گلدان بذرها، اين پوشش

(با دماي  هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در گلخانه طرح بلوك

اولين ظهور گراد) كشت شدند. پس از  درجه سانتي 23 روز شبانه

انجام و در هر  هروز مههها  ها، شمارش گياهچه كوتيلدون و  جوانه

كنار هر گياهچه قرار داده شد. در  ك استيك چوبييبار شمارش، 

. ندروز پس از كاشت تعيين شد 21، بذرها بنيهميزان چنين  هم

شش مرحله از در استاندارد  هاي با روشبذر نيز  بنيهدوام  چنين هم

 شمارش شدآن روز پس از  561روز پس از تيمار كردن تا  53

  ).1 (جدول

  

  اي مزرعه هاي بررسي

، آزمايشي در قالب طرح 1390-91در سال زراعي 

هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات  بلوك

شد. هر كرت شامل يك خط  اجرا (كمالشهر) چغندرقند مطهري

متر بود. در هر كرت  سانتي 50 عرضطول پنج متر و  كاشت به

عدد بذر با فاصله پنج  100 مترمربع)، تعداد 5/2(با مساحت 

كاشته شد. پس از انجام به صورت دستي متر از همديگر  سانتي

، هفته اول خرداد درفارو)  -به روش سيفون (جويچهاولين آبياري 

سبز شده بار تعداد بذرهاي  مدت چهارده روز، هر دو روز يك به

شده پيش و سبز هاي  بر اين، تعداد بوته و عالوه گرديد شمارش

روز پس از كاشت) و  50و  34ترتيب  از عمليات تنك (به پس

چنين در زمان برداشت، شمارش شد. محصول هر كرت پس از  هم

هاي كاشت (در مساحت دو  حذف نيم متر از ابتدا و انتهاي رديف

محصول،  وزينبرداشت و پس از ت 1391مترمربع)، در آبان 

گاه كيفي به آزمايش تجزيهجهت هاي برداشت شده  ريشه

  تكنولوژي چغندرقند مؤسسه انتقال يافت.

انجام و  SASافزار  محاسبات آماري با استفاده از نرم

اي دانكن در  دامنه چندگيري از روش  ها با بهره مقايسه ميانگين

  .صورت پذيرفتسطح احتمال پنج درصد 

  

  بحث و جينتا

  بذر بنيه وي زن جوانه

نشان داد  شده،آوري  هاي جمع داده نتايج تجزيه واريانس

بذر و درصد  يزن زان جوانهيآزمايش از نظر م يمارهايكه بين ت

 ردوجود ندا يدار شگاه تفاوت معنييدر آزما غيرعاديهاي  جوانه

). اين بدان معني است كه پوشش پليمري بذر 3و  2(جدول 

هاي  زني يا افزايش تعداد جوانه موجب كاهش ميزان جوانه

درصد  00/81-25/84زني بين  جوانهنشده است. ميزان  غيرعادي

درصد متفاوت  00/2-25/4در دامنه  غيرعاديهاي  و درصد جوانه
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). تيمارهاي 3و  2(جدول  ندآماري قرار داشت گروهو در يك  هبود

مختلف پوشش پليمري بذر در سطح احتمال يك درصد بر وزن 

و  2داري گذاشتند (جدول  چه تأثير معني چه و ساقه خشك ريشه

گرم  5/0چه در تيمار پليمر داخلي ( بيشترين وزن خشك ريشه ).3

و ) صد عدد بذر در يك گرم 306/4(معادل گرم بذر)  100در پليمر 

) و صد عدد بذر در يك گرم 741/3( پوشش بدونبذر  تيمار

در  گرم 584/1-463/2( معادل چه بيشترين وزن خشك ساقه

، پليمر پوشش بدون) مربوط به تيمارهاي بذر صد عدد بذر يك

گرم  100گرم در  5/0-0/1هاي  خارجي و پليمر داخلي با نسبت

كه نتايج  از آنجايي). بنابراين، 3و  2بذر اختصاص داشت (جدول 

حاكي از وجود اثر  )Ruban et al. 1983(برخي از مطالعات 

بازدارندگي برخي مواد موجود در تركيب شيميايي پليمرها (مانند 

ل اوليه رشد است، نتايج اين مطالعه نشان داد پنتيورام) طي مراح

هاي چغندرقند با استفاده از پليمر در تركيب  كه رشد اوليه گياهچه

يابد، بلكه استفاده از پليمر موجب  تنها كاهش نمي ها نه پوشش آن

شود. بررسي اثر  مينيز ها  ارتقاي خصوصيات رشد اوليه بوته

ـ اتيل ـ سلولز بر  پليمر سوسپانسيون آبي هيدروكسي  پوشش

هاي كلم بروكلي نيز حاكي از عدم تغيير  گياهچه بنيهزني و  جوانه

فيزيولوژيك بذر اين گياه در نتيجه ايجاد پوشش روي بذر آن بود 

)Almedia et al. 2005(.  محرابي و اين درحالي است كه

دار كردن بذر گونه مرتعي  با بررسي اثر پوشش (2010) همكاران

هايي  با استفاده از پوشش )Sanguisorba minor( توت روباهي

با پايه آلي، هيدروژل و معدني نشان دادند تحت شرايط مختلف 

دار كردن بذر  هاي متفاوت كاشت، پوشش تنش خشكي و عمق

  زني بذر شد. موجب افزايش درصد جوانه

اختالف  بذر در گلخانه نيز مؤيد عدم بنيهگيري  اندازه

اي مختلف پوشش پليمري بذر با بذر دار بين تيماره معني

 بذرهاي بنيه). البته با وجود آنكه، ميزان 2بود (جدول  پوشش بدون

 67/82گرم بذر ( 100ازاي  با پوشش يك گرم پليمر داخلي به

خود اختصاص داد اما، اين  درصد) بيشترين مقدار عددي را به

اين، ). بنابر3و  2(جدول  بوددار ن تفاوت به لحاظ آماري معني

ها و كاشت  پوشش پليمري بذر كه شرايط را براي رشد اوليه بوته

 Scott and)سازد  هاي كارنده فراهم مي دقيق بذر توسط دستگاه

Hay 1974)آن  بنيهزني بذر و  ، تأثير نامطلوبي بر ميزان جوانه

با پليمر سويا ، پوشش بذر تحقيقي ديگردنبال نداشته است. در  به

زني و ظهور  توسط بذر و بهبود جوانه موجب تنظيم جذب آب

 Chachalis and Smith) گياهچه در شرايط غرقابي خاك شد

2001).

  
  زني بذر در آزمايشگاه و گلخانه تجزيه واريانس خصوصيات مربوط به جوانهميانگين مربعات  2جدول 

 
  درجه  منابع تغيير

 آزادي

 )MSميانگين مربعات (

 گلخانه آزمايشگاه

 بنيه وزن خشك هاي غيرعادي جوانه قوه ناميه

 چه ساقه چه ريشه

 ns 667/11 ns 241/0 ns 081/0 ns 003/0 ns 654/115 3 تكرار

 ns 882/4 ns 131/0 ** 411/2 ** 411/0 ns 205/162 8 تيمار

 127/84 052/0 348/0 224/0 438/19 24 اشتباه آزمايشي

 79/12 67/21 22/22 37/26 34/5 ضريب تغييرات (درصد)

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و يك درصد. دار و معني ترتيب غيرمعني به **و 
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  در آزمايشگاه و گلخانهدر تيمارهاي مختلف زني بذر  ميانگين خصوصيات مربوط به جوانهبندي  گروه 3جدول 

 
  قوه ناميه  (تيمار) سطوح موردمطالعه

  (درصد)

 غيرعاديهاي  جوانه

  صد)(در

زن خشك و

  چه ريشه

وزن خشك 

  چه ساقه

  بنيه

  (درصد)

 (گرم)

 a 00/83 a 25/2 ab 741/3 ab 704/1 a 33/76 (شاهد) بدون پوششبذر 

 گرم بذر) 100گرم/ 5/1( يمر خارجيپل
a 25/82 a 25/4 bcd 057/3 ab 584/1 a 67/71 

 a 50/83 a 25/3 a 306/4 a 463/2 a 00/62 گرم بذر) 100گرم/ 5/0پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 0/1پليمر داخلي (
a 00/83 a 75/3 bc 388/3 ab 841/1 a 67/82 

 a 50/83 a 75/2 de 360/2 d 388/0 a 00/71 گرم بذر) 100گرم/ 5/1پليمر داخلي (

 a 00/81 a 75/2 cde 647/2 cd 573/0 a 67/76 گرم بذر) 100گرم/ 0/2پليمر داخلي (

 a 50/81 a 50/2 cde 637/2 cd 658/0 a 00/72 گرم بذر) 100گرم/ 5/2ي (پليمر داخل

 a 25/84 a 75/2 e 994/1 bc 249/1 a 67/68 گرم بذر) 100گرم/ 0/3پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 5/3پليمر داخلي (
a 50/81 a 00/2 de 106/2 cd 682/0 a 33/64 

 ند. ارندآماري معني داري  مشترك اختالف با انديس ر هر ستون اعدادد

  

  زوال بذر

دار شدن و  با توجه به اهميت ماندگاري بذر پس از پوشش

زني  بررسي اثرات سوء احتمالي پوشش پليمري بر كاهش جوانه

انجام برداري  ، طي هفت مرحله نمونهماندگاريمدت زمان در  بذر

داري بر  تيمارهاي مختلف، تأثير معنيكه شد  مشخصو  هگرديد

). 5و  4بذر نداشتند (جدول  غيرعاديهاي  قوه ناميه و درصد جوانه

زني و  ميزان جوانهميانگين با گذشت زمان، اين درحالي بود كه 

در سطح احتمال يك درصد  غيرعاديهاي  درصد جوانهميانگين 

واسطه  . اما، به)5و  4(جدول  داشتندداري  معني كاهش

توان اين  برداري، نمي نمونه رد دار شدن اثرمتقابل تيمار معني عدم

). 5و  4(جدول  تعميم دادتيمارهاي مختلف،  بهتغييرات را 

 روز 141تمامي تيمارهاي موردمطالعه،  قوه ناميهعبارت ديگر،  به

است و درعين حال، درصد  از فرآوري بذر، كاسته شده پس

يافت كه درصد افزايش  78/10به حدود  غيرعاديهاي  جوانه

). اين تغييرات، 5و  4(جدول  دهد نشان ميداري را  معنيتفاوت 

و بذر با پوشش پليمري، به  بدون پوششبراي سطوح مختلف بذر 

داليل  احتماالصورت پذيرفته است و بنابراين، طور يكنواخت 

بر زوال بذر و  داريشرايط انبار ازجمله ديگري غير از پوشش بذر

  پير شدن آن تأثير گذاشته است. 

در سطح احتمال يك درصد بر  ختلفاي متيمارهاثر 

 بنيه). بيشترين 5و  4(جدول  بود دار بذر معني بنيهميزان 

-5/1ميزان  بهپليمر داخلي درصد) به تيمارهاي  36/81-33/79(

عبارت ديگر،  اختصاص داشت. به گرم بذر 100ازاي  به گرم 0/1

 نيهبداري موجب افزايش  صورت معني استفاده از تيمارهاي فوق به

بذر نسبت به ساير سطوح استفاده از پليمر داخلي در تركيب 

در سطح بذر  بنيهاز سوي ديگر، ). 5و  4پوشش بذر شد (جدول 

برداري  داري نسبت به زمان نمونه واكنش معنياحتمال يك درصد 

 شتاين تغييرات روند مشخصي ندا، گرچه). 5و  4داشت (جدول 

 در دارنشدن اثرمتقابل تيمار عنيدليل م ، بهدر نهايت). 5و 4(جدول 

 استنباطتوان چنين  )، مي5و  4بذر (جدول  بنيهبرداري بر  نمونه

بذر در  بنيه كرد كه تيمارهاي مختلف تأثيري بر كاهش يا افزايش

  طول زمان نداشت.
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  برداري نمونهدوره خانه طي در آزمايشگاه و گل تيمارهاي مختلف زني بذر جوانه ميانگين مربعات واريانس صفاتتجزيه  4جدول 

 
  درجه  منابع تغيير

 آزادي

  درجه  آزمايشگاه

 آزادي

 گلخانه

 بنيه غيرعاديهاي  جوانه قوه ناميه 

 ns 820/5 ns 437/1 3 ns 651/26 3 تكرار

 T( 8 ns 203/36 ns 612/0 8 ** 112/152مار (يت

 315/31 24 596/0 650/36 24 اشتباه آزمايشي

 S( 6 ** 053/627 ** 577/21 4 ** 394/837( يبردار نمونه

 T×S 40 ns 136/32 ns 485/0 40 ns 590/75اثرمتقابل 

 411/52 135 439/0 947/36 162 اشتباه آزمايشي

  36/9 - 00/29 65/7  ضريب تغييرات (درصد)
† ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و يك درصد. دار و معني ترتيب غيرمعني به **و 

  

  

  برداري نمونههاي  دورهدر آزمايشگاه و گلخانه طي تيمارهاي مختلف زني بذر  جوانه صفات مقايسه ميانگين 5ل جدو

 
  قوه ناميه  تيمارها

  (درصد)

  غيرعاديهاي  جوانه

  (درصد)

  بنيه  

 -  (درصد)

 a 14/81 a 18/3  bcd 14/77 بذر بدون پوشش (شاهد)

 گرم بذر) 100گرم/ 5/1( يمر خارجيپل
a 61/78 a 46/3  bc 28/78 

 a 29/79 a 18/4  e 00/73 گرم بذر) 100گرم/ 5/0پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 0/1پليمر داخلي (
a 43/80 a 18/4  a 36/81 

 a 00/79 a 32/5  ab 33/79 گرم بذر) 100گرم/ 5/1پليمر داخلي (

 a 71/80 a 11/3  bc 03/78 گرم بذر) 100گرم/ 0/2پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 5/2پليمر داخلي (
a 43/78 a 00/4  cd 17/76 

 a 82/77 a 11/4  bc 20/78 گرم بذر) 100گرم/ 0/3پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 5/3پليمر داخلي (
a 00/80 a 29/3  de 47/74 

  برداري نمونه زمان   برداري نمونه زمان

 b 70/71 روز پس از پوشش بذر a 61/82 c 42/3 53 پوشش بذر چند روز پس از 

 a 50/80 روز پس از پوشش بذر a 44/83 d 22/2 151 روز پس از پوشش بذر 71

 b 28/73 روز پس از پوشش بذر a 61/82 cd 61/2 280 روز پس از پوشش بذر 141

 a 50/83 روز پس از پوشش بذر c 11/73 a 78/10 366 روز پس از پوشش بذر 247

 a 67/80 روز پس از پوشش بذر bc 22/75 b 72/5 427 روز پس از پوشش بذر 325

 b 33/74 روز پس از پوشش بذر a 00/82 e 94/0 561 روز پس از پوشش بذر 416

 - - b 44/77 e 39/1 روز پس از پوشش بذر 561
 ند. اردرصد اختالف معني داري ندمشترك هستند، در سطح احتمال پنج  انديستون اعدادي كه حداقل داراي يك در هر س ††

  

  اي اجراي مزرعه

بر تراكم بوته  بررسي دار تيمارهاي مورد تأثير معني عدم

)، 7و  6پيش و پس از عمليات تنك و در زمان برداشت (جدول 

بر استقرار  منفي با مثبت دار معنينشان داد تيمار پوشش بذر تأثير 

نشدن  دار معني .است هاي چغندرقند در سطح مزرعه نداشته بوته

يشه و رعملكرد از نظرتيمارهاي موردمطالعه  تفاوت ميانگين
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دار  تغيير معني توان بدون ميدهد كه  نشان ميشكرخام و عيار قند 

عملكرد محصول، نسبت به جايگزيني پليمر سنتزشده داخلي با 

استفاده از پليمر در  كه توجه داشت دپليمر خارجي اقدام كرد. باي

موجب  )Chikkanna et al. 2000(زميني  ذر بادامپوشش ب

مطالعه حاضر، چنين  گرچهافزايش عملكرد محصول شده است 

  همراه نداشت. مزيت را براي پوشش پليمري بذر چغندرقند به

  

  واريانس خصوصيات مربوط به تراكم بوته و عملكرد محصول چغندرقند در مزرعهميانگين مربعات  6جدول 
 

 )MSميانگين مربعات ( درجه آزادي منبع تغييرات

 عملكرد  تراكم بوته

 ريشه

 عملكرد 

 شكرخام

 قند عيار

 زمان برداشت پس از تنك پيش از تنك

 ns 102/2 ns 770/4 ns 037/477 ns 909/7 ns 029/1 773/62 * 3 تكرار

 ns 504/13 ns 088/1 ns 840/1 ns 000/184 ns 312/2 ns 703/0 8 تيمار

 552/0 493/3 370/170 704/1 999/1 247/20 24 تباه آزمايشياش

 55/5 07/17 92/15 92/15 68/16 79/23 ضريب تغييرات (درصد)

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و يك درصد. دار و معني ترتيب غيرمعني به **و 

  
 

 
  

  در سطح مزرعه تيمارهاي مختلف ندرقندمقايسه ميانگين خصوصيات مربوط به تراكم بوته و عملكرد محصول چغ 7جدول 
 

 عيار قند شكرخام عملكرد ريشه عملكرد زمان برداشت پس از تنك پيش از تنك  تيمارها

 (تن در هكتار) (بوته در مترمربع) (درصد)

 a 80/18 a 50/7 a 60/7 a 00/76 a 42/10 a 71/13 (شاهد) بدون پوششبذر 

 )گرم بذر 100گرم/ 5/1( يمر خارجيپل
a 80/17 a 00/8 a 40/7 a 00/74 a 92/9 a 41/13 

 a 80/18 a 30/8 a 90/7 a 00/79 a 43/10 a 20/13 گرم بذر) 100گرم/ 5/0پليمر داخلي (

 a 90/16 a 60/8 a 40/8 a 00/84 a 11/11 a 23/13 گرم بذر) 100گرم/ 0/1پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 5/1پليمر داخلي (
a 60/20 a 20/9 a 60/8 a 00/86 a 77/11 a 69/13 

 a 20/22 a 00/9 a 20/9 a 00/92 a 46/11 a 46/12 گرم بذر) 100گرم/ 0/2پليمر داخلي (

 گرم بذر) 100گرم/ 5/2پليمر داخلي (
a 70/17 a 60/8 a 30/7 a 00/73 a 12/10 a 86/13 

 a 90/16 a 80/8 a 90/8 a 00/89 a 11/12 a 61/13 گرم بذر) 100گرم/ 0/3پليمر داخلي (

 a 50/20 a 30/8 a 50/8 a 00/85 a 27/11 a 26/13 گرم بذر) 100گرم/ 5/3پليمر داخلي (

 ند.ارمشترك هستند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معني داري ند انديس در هر ستون اعدادي كه حداقل داراي يك 

  
  

  يقدردان و تشكر

ز همكاران موسسه ادانند  بر خود وظيفه مي مؤلفين

 يمرحوم مهندس مطهر يقاتيستگاه تحقيقات چغندرقند و ايتحق

 ،و مساعدت نمودند يق همكارين تحقيا يشهر كه در اجرا كمال

  داشته باشند.كمال تشكر را 
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