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 چكیده

چه و کاهش استقرار سبب مرگ گیاه ،نمایندطغیان می بذرزاد و خاکزاد و آفاتی که در اوایل فصل رشد زاي قارچیعوامل بیماري

سموم قارچ شوند.بوته می ستفاده از  صل و آفات اوایل زاي عوامل بیماريدهی بذر براي کنترل کش در پوششکش و حشرها ف

سموم  سوءثیر أت عدماز و اطمینان لیكن آگاهی  باشد.و ضروري می ثرؤبسیار مچه و استقرار بوته، رشد در افزایش ظهور گیاه

قابل چه چغندرقند در متضییمین پتانسیییل ظهور گیاهبراي لذا  .بسیییار مها اسیی  چغندرقند، زنیبر کارکرد طبیعی بذر در جوانه

سارت  شدزاي بیماري عواملخ صل ر ستفاده  ، بذرزاد و خاکزاد و آفات اوایل ف کش سموم مختلف قارچترکیب از تحقیقی با ا

شامل کروزر کش، الماردور و ماکسیا ایكس ال و حشرهویتاواکس :شامل لف هاي مختدر فرمول گائوچوو  600، کروزر 350ها 

شد. این تحقیق با  بذردهی پوشش ستفاده  سموم مختلف قارچ 11چغندرقند ا  درکش کش و حشرهتیمار براي ارزیابی کارکرد 

 راعیز در سالزنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه به لحاظ صفات مختلف جوانه)شاهد( دهی مقایسه با تیمار بذر بدون پوشش

شد.  98-97 شان داد، انجام  ششنتایج ن زنی جوانیات صفات متفاوتی بر ریثتأهاي مختلف کشدهی بذر چغندرقند با قارچپو

 برتري تیمار شاهدبه نسب   350کروزر  +ماکسیا ایكس ال و 600ویتاواکس+ کروزر زنی در تیمارهاي سرع  جوانه. ندداشت

ش معنی سرع   گائوچو +ویتاواکس اما. داري دا شیجوانهبر  باعث و الماردور ویتاواکس  هايکشقارچ. ش دا زنی اثر کاه

کش و ترکیبات قارچطورکلی، هب. ندال شییدکش ماکسیییا ایكسنسییب  به قارچافزایش بذر جوانه نزده و زنی جوانه خیرأت

ی چه دارند، منتج به افزایش رشد رویشچه و کاهش میانگین زمان ظهور گیاهکه اثر افزایشی بر سرع  ظهور گیاه یکشحشره

ش اسیا  ارزیابی سیرع  جوانهبر بنابراین،  .شیدندچه و در نهای  افزایش وزن گیاه  زنی در آزمایشیگاه، گلخانه و وزن خ

شش  600کروزر  همراههب ویتاواکس تیمار، چهگیاه سب  به تیمار بذر بدون پو ششدهی بهن ذر دهی بعنوان بهترین فرمول پو

 د. وشمی توصیه معرفی و چغندرقند 
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 مقدمه

زراعت چغندرقند در اوايل فصللل مهم هاي يکي از چالش

هاي زنده چه در مقابل تنشرشلللد، تنلللميث حداکرر یهور گياه

شد. مي سبزبا مطلوب بذر و تراکم  شدنزيرا در زراعت چغندرقند، 

ست.  سيار مهم ا سطح مزرعه، ب سب در  با توجه به دماي پاييث منا

زمان کاشلللت بذر چغندرقند و در نتيسه سلللرعت پاييث فرآيند در 

، مواجهه بذر (Casals et al. 2004) زني تا اسلللقرار بوتهجوانه

شرات ميچغندرقند با قارچ سبز، ها و ح صد  تواند باعث کاهش در

منفي بر تراکم بوته در مراحل اوليه  ريثتأاستقرار بوته و متعاقب آن 

از مرگ گياهچه، رشلللد و در نهايت باعث کاهش عملکرد شلللود. 

کاهش درصلللد  مل  ياه یهورعوا تهچه گ بر اثر  و اسلللتقرار بو

شودزادزاد و خاکهاي قارچي بذربيماري . همچنيث ، محسوب مي 

آفات اوايل فصللل رشللد نيز منسر به کاهش درصللد اسللتقرار بوته 

سموم مختلف . (Chegini 2003) شودمي ساس ارزيابي  بر ايث ا

فات، قارچکش و حشلللره هاي قارچي و آ کش براي کنترل بيماري

چه، تواند نقش مهمي در جلوگيري از کاهش درصللد یهور گياهمي

ضعيف،  ستقرار  شد و  ريثتأا منفي بر تراکم بوته در مراحل اوليه ر

يث توجه به بذر و بنابراداشللته باشللد.  ،متعاقب آن کاهش عملکرد

ست. سيار مهم ا صلي تالش براي افزايش کارکرد آن ب در  هدف ا

افزايش بيشلللتر کارکرد بذر در هاي بهبود کيفيت بذر، تکنولوژي

ست.  شششرايط مختلف محيطي ا دهي بذر، امکان تکنولوژي پو

تواند به که مي در اطراف بذررا  قارچکشايساد يک اليه از سلللم 

يا خاکزي را کنترل  بذرزادهاي شلللده و پاتوژن داخل بذر منتقل

هاي اصلللي افزايش يکي از روشطور کلي کند، فراهم مي کند. به

و  کشقارچسللموم هاي زنده، افزودن کارکرد بذر در شللرايط تنش

براي محافظت از بذر در مقابل دهي به مواد پوشللش کشحشللره

از  کشقارچ. برخي سموم رشد است ات اوايل فصلها و آفپاتوژن

ستم آوندي به بخش سي ها نفوذ، منتقل چههاي هوايي گياهطريق 

 .Pedrini et al)نمايدها محافظت ميو آن را در مقابل بيماري

دهي بذر ، تکنيک پوشلللشمهمبراي دسلللتيابي به ايث  .(2017

(Seed coating) قارچ له  ماده از جم نديث  کش و که در آن چ

کش به بذرها توسللط مواد چسللبنده افزوده شللده و باعث حشللره

 ، توصلليه شللده اسللتشللودزني ميافزايش کارکرد بذر و جوانه

(Kaufman 1991)هاي يکي از تکنولوژي ،دار کردن بذر. پوشش

روز جهت بهبود کيفيت بذر گياهان زراعي اسلللت. در ايث روش 

شيميايي روي کيفيت بذر از طريق تغيير شکل يا افزودن  ترکيبات 

دار کردن بذر، يک کند. در واقع پوشللشپوسللته آن بهبود پيدا مي

تکنولوژي پيشللرفته تيمار کردن بذر اسللت که دانش موردنياز روز 

المللي فعال در فرآوري بذر گياهان زراعي هاي تساري بيثشلرکت

پوشللش بذر، منسربه افزايش مزاياي . (Kaufman 1991)اسللت 

توانند از تمام توان ژنتيکي خود شود، زيرا بذرها ميصنعت بذر مي

سياري از گياهان باغي،  ستفاده کنند. ايث تکنيک براي بذرهاي ب ا

)مانند ذرت، آفتابگردان، کلزا، يونسه، ...( و  محصلللوالت با ارزش

شلللود. يک اليه نازک و نفوذپذير از سلللاير گياهان اسلللتفاده مي

سطح بذر را فرا ميکشقارچ سيب پاتوژنها روي  هاي گيرد و از آ

خاک جلوگيري مي بذر و  ندحاصللللل از   Ehsanfar and)ک

Modarres-Sanavy 2005) .دار کردن بنابرايث تکنيک پوشللش

پاشي اوايل فصل رشد و هاي سمجويي در هزينهبذر موجب صرفه

گردد. از طرفي گير در مقدار سللم مصللرفي، مينيز کاهش چشللم

انسان و جانوران را که  دهي بذر، خطر مسموميتاستفاده از پوشش

طور قابل هاي زيست محيطي است، بهناشي از سمپاشي و آلودگي

اما اسلللتفاده از (. Pedrini et al. 2017دهد )توجهي کاهش مي

کش، اثرات متفاوتي بر صللفات کش و حشللرهسللموم مختلف قارچ

ها بر کشاثر سلللوص مصلللرف قارچدارد. چه گياهزني و یهور جوانه

ستروي گياهان  شده ا  Johnston and Grey)مختلف گزارش 

عه .(2002 طال قارچدر م فاده از  که اسلللت کش اي گزارش شلللد 

تاواکس هاي مختلف  گائوچوکش به همراه حشلللره وي در پليمر

شش صد جوانهأدهي بذر چغندرقند، تپو سوص بر در زني و قدرت ثير 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehsanfar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16637182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modarres-Sanavy%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16637182
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شت  شان داد که  (.Hamdi et al. 2016)بذر ندا نتايج تحقيقي ن

شره کش ستفاده از ح شش هاا  ها راشته ،دهي بذر چغندرقنددر پو

یهور . (Olsson 2012) نمودهفته پس از کشت کنترل  14تا  10

ياه يه پس از چه گ ،  Gauchoهايکشدر حشلللرهشلللت، کاول

Cruiser Force و Cruiser از  کمتر (%50)طور قابل توجهي به

 Mundus هايکشليکث در تيمار با حشلللره .بود تيمار شلللاهد

Forte   وForce Magna کش تفاوت چنداني با تيمار بدون حشره

ند.  ما اختالف نداشلللت ياهیهور ا هايي چه گ مار  پنجبه  مربوطن تي

 Olsson)نبوددار معني با بذر شللاهد، دهي بذر چغندرقندپوشللش

خير در رشد و استقرار أت ،نشان داد اينتايج آزمايش مزرعه .2012)

شره کشچه گياه  کشيا کروزر با قارچ گائوچوهاي براي ترکيب ح

دهي بذر چغندرقند، در پوشلللش (Propamocarb)پروپاموکارب 

بذر  پوشللش( نسللبت به برگي 8مرحله کمتر )چه گياهوزن باعث 

 هايماکسللازول کشقارچبه همراه ها و يا کشبا هميث حشللرهتنها 

(Hymexazol) شللللد (Kennedy and Connery 2006). 

در مقايسلله با بذر تيمار شللده با  گائوچو کشحشللرهاسللتفاده از 

شره خير کمي در یهور أباعث ت ،(Methiocarbکش متيوکارپ )ح

 Kennedy and Connery)شلللودمي بوته و اسلللتقرارچه گياه

بذر چغندرقند پوشللش داده چه گياهکاهش سللرعت یهور  .(2006

( Ecclestone 1997)در انگلسللتان  گائوچوکش شللده با حشللره

شره سبت به ح ستقرار بوته  کش متيوکارپن شده بود. اما ا گزارش 

 Kennedy and Connery)دار نبودکش معنيايث دو حشلللره

2006) . 

و  گائوچوبذر تيمار شلللده با چه گياهاروپا، تأخير یهور  در

 .Hermann et al)کروزر در شللرايط فقدان آفات، گزارش شللد

از بر همکنش نللاشلللي (Phytotoxic). فيتو توکسلللي (2001

با سلللم علف گائوچوهاي کشحشلللره يل و کروزر  ناسللل کش ل

(Lenacilدر انگلسللتان گزارش شللده اسللت )(Dewar et al. 

اي در مزارع چغندرقند را با تأخير یهور و توسللعه گياهچه .(2003

قارچ بهجايگزيني  ماکسلللازول  هاي کارب در کش  پامو جاي پرو

مود برطرفتوان مي ،دهي بللذرپوشلللش  Kennedy and)ن

Connery 2006). نگ کاران  وا ( Wang et al. 1999)و هم

موجب افزايش  ،کشقارچبا چغندرقند اند که تيمار بذر گزارش کرده

  د.شودرصد مي 94-99استقرار تا حدود 

شتند که  (Bene and Eori 1992)اوري بللللث و بيان دا

سبت به  سم ويتاواکس همراه با مانکوزب قادر به کنترل بهتري ن

طور مؤثري از بروز بيماري هبوده و ب آنها سللموم و ترکيبات سللاير

مل مي به ع نيز اعالم نمود ( Eori 1992)اوري  .آوردجلوگيري 

طور مؤثرتري در کنترل بيماري نقش داشته و هکه سم ويتاواکس ب

ماري به کنترل بي ياههاي قادر  ند ميمرگ گ ندرق باشلللد. چه چغ

سي شخص کرد که مخلوط ( Eori 1994)هاي بعدي اوري برر م

در کنترل بيماري مؤثرتر  FF 200 ،45 Dithone Mسم ويتاواکس 

هاي حشلللره کش ريثتأاي گزارش شلللد که . در مطالعهباشلللدمي

هللاي کشدر مخلوط بللا قللارچ گللائوچوتيوديکللارب )الرويث( و 

زني و رشللد کاربندازيم و ترياديمنول بر صللفات جوانه، ويتاواکس

، کاربندازيم ويتاواکس)ها کشدار بود. تلفيق قارچپنبه معنيچه گياه

ياديمنول( کاربا حشلللره و تر کاهش ميزان  بکش تيودي عث  با

شهجوانه شد طولي ري سيدگي بذر و زني و ر صد پو چه، افزايش در

ي که کاهش و يا افزايش طوربه .غيرنرمال در پنبه شلللدچه گياه

شره شينه ح شهودکش و قارچصفات مذکور در مقادير بي تر کش م

را نسلللبت به عوامل پنبه چه گياه، حسلللاسللليت بود. ايث عوارض

چه گياهافزايش داد و باعث کاهش اسلللتقرار چه گياهبيماري مرگ 

شره ستفاده از ح شد. اما ا شرايط مزرعه  صورت به گائوچوکش در 

اثر سلللوص کمتري بر صلللفات  ،تلفيقي بذر با يک قارچکشتيمار 

 در مزرعلله داردچلله گيللاهزني بللذر، رويش و اسلللتقرار جوانلله

(Hoshiarfard and Darvish Mojni 2007) . مصللللرف

صورت ضدعفوني بذر هاي ايميداکلوپرايد و فيبرونيل بهکشحشره

بذر سلللرخرطومي لت  کاهش داد يا همراه پ ند را  ندرق هاي چغ
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(Ghadiri and Arjmand 2000.) سرعت سرعت جوانه زني يا 

صهيکي از چه گياهیهور  شخ سوب مي هايم شود. قدرت بذر مح

قدرت بذر يک ويژگي فيزيولوژيکي پيچيده است که براي اطمينان 

 از یهور سلللريع و يکنواخت گياهان در مزرعه ضلللروري اسلللت

(ventura et al. 2012). زني بذر جوانهزني و سرعت بهبود جوانه

ند  در مزرعه، چه گياهو همچنيث افزايش سلللرعت یهور چغندرق

شد گياه و افزايش عملکرد محصول مي  شودتواند موجب تقويت ر

(Krawiec et al. 2018; Podlaski 1987).  

دهي بذر، ضلللرورت دارد که با توجه به مزاياي پوشلللش

شرهکشعملکرد قارچ ششکشها و ح دهي بذر هاي جديد را در پو

ستقرار بوته مورد ارزيابي قرار داد. چغندرقند از مرحله جوانه زني تا ا

کشي استفاده شود کش و حشرهبايستي از ترکيب سموم قارچالبته 

بررسي شد. بنابرايث با زني بذر اثر سوص نداشته باکه بر فرآيند جوانه

و خصللوصلليات بذري چه گياهزني و رشللد تغييرات صللفات جوانه

قارچبه آن، مي مرتبط يب  خاب بهتريث ترک ند در انت کش و توا

 کش، رهگشاص باشد.حشره
 

 هاروش مواد و

در آزمايشگاه  1397-1398 زراعي ايث تحقيق در سال

سسه تحقيقات اصالح وتهيه بذر ؤمهاي و گلخانهتکنولوژي بذر 

تيمارهاي ايث تحقيق شامل کرج انسام شد. واقع در چغندرقند 

 دهي بذرکش در پوششکش و سه سم حشرهقارچترکيب سه سم 

، (Vitavax) ويتاواکسشامل کش سموم قارچبود. چغندرقند 

 (Maxim XL 035FS)ال و ماکسيم ايکس (Lamardor)الماردور 

 600، کروزر (Cruiser FS350) 350هاي کروزر کشو حشره

(Cruiser FS 600 ) گائوچوو (Gaucho) هاي مختلف در فرمول

( 1396)بذر توليدي سال چغندرقند شريف بذر رقم از دهي پوشش

 Rotary Seedدهي بذر با استفاده از دستگاه پوششاستفاده شد. 

Coater  .دستگاه روکش ساخت شرکت اطلس بذرپوشان انسام شد

کش و پليمر که با آب کش، حشرهنازک از مخلوط سموم قارچ

بذر در محفظه  کند.در زمان کوتاهي ايساد ميرا محلول شده 

شود. گردش صفحه بر روي صفحه دوراني ريخته ميمذکور دستگاه 

د پوشش وامسپس  .گردددوراني سبب چرخش دوراني توده بذر مي

مواد روکش بر روي ديسک چرخان از طريق ريزش دستي  دهنده

اليه شود. پس از اتمام زمان کوتاه دهنده بر روي بذر پاشيده مي

يک تيمار بذر بدون هيچ شود. روي بذر ايساد مينازکي از مواد بر 

کش دهي فقط با قارچيک تيمار پوششو )شاهد( دهي تيمار پوشش

در ( 1)جدول تيمار  11منظور شد. در مسموع ال ماکسيم ايکس

هاي لوکب تصادفي در آزمايشگاه و چهار تکرار در قالب طرح کامالً

مشخصات سموم برخي  کامل تصادفي در شرايط گلخانه اجرا شد.

بيان شد.  2ر جدول هاي مورد استفاده دکشها و حشرهکشقارچ

کش در کش و حشرهکارکرد سموم مختلف قارچدر ايث مطالعه 

زني و یهور دهي )شاهد( بر صفات جوانهمقايسه با بذر بدون پوشش

 شد. ارزيابي، چغندرقند و استقرار بوتهچه گياه
 

کش همراه ترکيبات سموم قارچکش و حشرهکد تيمارها به  1جدول 
 دهي بذر چغندرقندبراي استفاده در پوشش

 
 تيمار کد تيمار

T1 Maxim XL 035 FS+Cruiser FS 350 

T2 Maxim XL 035 FS+Cruiser FS 600 

T3 Maxim XL 035 FS+Gaucho 

T4 Lamardor +Cruiser FS 350 

T5 Lamardor +Cruiser FS 600 

T6 Lamardor +Gaucho 

T7 Vitavax +Cruiser FS 350 

T8 Vitavax +Cruiser FS 600 

T9 Vitavax +Gaucho 

T10 Maxim XL 035 FS 

T11  دهيپوششبدون  
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کش و قارچبرخي اطالعات فني و مشخصات سموم  2جدول 
  کشحشره
 

 نام عمومي سم نام تساري

ميزان مصرف 
کيلوگرم  10در 

 بذر

نوع 
 فرموالسيون

 )درصد(

سموم مساز 
 سازمان 

 حفظ نباتات

Maxim 

XL 035FS 

فلوئيدوکسونيل
 + مفنوکسام 

ليترميلي 30  
FS 35 

بررسي تحت  

Lamardor 
پروتيوکونازول+ 

 تبوکونازول 
ليترميلي 3  

FS 40 
بررسي تحت  

Vitavax تيرامکربوکسيث گرم 20   WP 75 مساز 

Cruiser 

FS350 
ليترميلي 75 تيامتوکسام  

FS 35 
 مساز

Cruiser 

FS600 
ليترميلي 2/29 تيامتوکسام  

FS 60 
 تحت بررسي

Gaucho گرم 140 ايميداکلوپرايد  WS 70 مساز 

 

 زنی چغندرقند در آزمایشگاهآزمون جوانه

زني )حداکرر هاي جوانهناميه و مؤلفهبراي ارزيابي قوه

 400زني(، براي هر تيمار تعداد جوانه زني، سرعت و يکنواختيجوانه

از نمونه استاندارد با دستگاه  (تايي100در چهار دسته )بذر عدد 

عدد بذر در داخل کاغذ صافي  100مقسم انتخاب و شمارش شد. 

هاي پالستيکي ه و کاغذ در داخل جعبهگذاشت (آکاردئوني) دارچيث

مقطر  ليتر آبميلي 30شد و سپس  همتر( قرار دادسانتي 6×16×12)

 20روز در داخل ژرميناتور در دماي  14ها به مدت . جعبهپاشيده شد

 .(ISTA 2013)شدند داريهنگ گرادسانتيدرجه 

شمارش اول در روز سوم از آغاز آزمون انسام شد. معيار 

تر( و متر يا بيشميلي 2اندازه چه بهخروج ريشه)زني جوانهدرصد 

زني بر اساس هاي در پايان دوره آزمون جوانهدرصد گياهچه

 (ISTA 2013)المللي آزمون بذر هاي انسمث بيثاستاندارد

 .(2و  1 هاي)شکل شمارش شد

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

چغندرقند بدون پوششزني بذر جوانه 2شكل  دارزني بذر چغندرقند پوششجوانه 1شكل    

هاي کاغذي در طول آزمايش در صورت نياز آب به حوله

حاوي بذر اضافه شد. براي محاسبه درصد، سرعت و يکنواختي 

زني در مقابل زمان زني بذر هر نمونه، منحني پيشرفت جوانهجوانه

درصد  90و  50، (G10) 10)ساعت( ترسيم و زمان الزم براي 

زني گرديد. سرعت جوانهيابي خطي برآورد زني از طريق درونجوانه

 محاسبه شد.  3و 2،1زني از معادله هاي و يکنواختي جوانه

(1) T50 = ∑NiTi/∑Ni   

(2) GR50=1/D50 

(3) =T90 _ T10 

Uniformity of germination زني()يکنواختي جوانه 

زني، درصد جوانه 50زمان رسيدن به  T50 (:3در معادله )

Ni  تعداد بذر جوانه زده در هر شمارش وTi  تعداد روزها از شروع

براي محاسبه درصد، سرعت و يکنواختي هر يک  باشد.مي آزمايش

از طريق  (Germin) هاي بذري با استفاده از برنامه جرمايثاز تيمار

 زني در مقابل زمان محاسبه شد.يابي، منحني افزايش جوانهدرون

پس از  (Mean Germination Time) زنيميانگيث زمان جوانه
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 Ranal and Santana)دست آمدهب 4معادله روز بر اساس  14

2006). 
(4) MGT=∑FX/∑X 

MGT =  )ميانگيث زمان سبز شدن )روز 
F =  شماره روز شمارش 
X = تعداد بذر جديد جوانه زده در هر روز 

 

 مون قدرت بذر چغندرقند در گلخانهآز

براي  متر که قبالًسانتي 10يک اليه از سيليس به ارتفاع 

هيچ آزمايشي استفاده نشده بود را در يک جعبه پالستيکي ريخته 

جانبي با يکديگر، در دو رديف در عمق بذر بدون تماس 100و تعداد 

.(3شکل متر کشت شد )يک سانتي
  

 

درجه  25روزي حدود دماي شبانه روز در 14مدت ها بهجعبه

 هاي یهورلفهؤداري شد. براي ارزيابي مدر گلخانه نگهگراد سانتي

گذاري طور روزانه نشانها به)درصد، سرعت و يکنواختي( گياهچه

هاي هر صورت تسمعي ثبت گرديد. در روز پانزدهم گياهچهو به

براي  جعبه از سطح خاک قطع و وزن تر و خشک آنها تعييث شد.

از  اشکال نمودارو براي رسم  SASها از برنامه آماري آناليز داده

 استفاده شد. (Excel) افزار اکسلنرم
 

 نتایج و بحث

کش کش و حشرهنتايج نشان داد ترکيبات مختلف سم قارچ

هاي زني و بذردهي بذر چغندرقند، بر صفات سرعت جوانهدر پوشش

 يکو  پنجدار جوانه نزده )بذر غيرپوک( در سطح احتمال خطاي مغز

بذر  دهاي درصصفتدرخصوص ) (3)جدول  دار بوددرصد معني

  .جوانه نزده و جوانه غيرنرمال تبديل داده انسام شد(
( با گائوچو +الماکسيم ايکس) T3تفاوت بيث تيمار 

دار زني معنياز لحاظ درصد جوانه T10و  T1 ،T4 ،T5تيمارهاي 

کش دهي بذر چغندرقند با ترکيبات مختلف سموم قارچبود. پوشش

کش در مقايسه با تيمار شاهد )بدون پوشش( به لحاظ درصد و حشره

(.4زني در يک گروه آماري قرار گرفتند )جدول جوانه
 

دهي بذر چغندرقندها مختلف در پوششکشها و حشرهکشرچزني با استفاده از قانتايج تسزيه واريانس صفات جوانه 3جدول  

 

 منابع تغيير
درجه 
 آزادي

زنيدرصد جوانه زنيسرعت جوانه   
ميانگيث زمان 

زنيجوانه  
-يکنواختي جوانه

 زني
 جوانه 

 غيرنرمال
 بذر مغزدار 
 جوانه نزده

 **ns 0/0000078** 0/0256 ns 50/08 ns 0/5273 ns 1/48 25/98 10 ترکيبات سم 
17/17 33 خطا  0000013/0  0133/0  60/60  3911/0  3674/0  

63/4  ضريب تغيير )درصد(  53/5  38/3  40/9  73/27  08/28  

 .داردرصد و غيرمعني پنجدرصد و  يکدار درسطح احتمال ترتيب معنيبه nsو  *,**               

 
 

نحوه تعييث بنيه بذر چغندرقند در شرايط گلخانه 3شكل   
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نه تريثتريث و کمبيش عت جوا بهسلللر به زني  يب  ترت

مار تاواکسهاي تي تاواکسو  (T8) 600کروزر  +وي  گائوچو +وي

(T9)  مار فاوت بيث تي ته ت تاواکسمربوط بود. الب و  گائوچو +وي

دار نبوده و در يک گروه آماري زني معنيشاهد از نظر سرعت جوانه

ماکسللليم و  (T8) 600کروزر  +ويتاواکس هايقرار گرفتند. تيمار

زني نسلبت به لحاظ سلرعت جوانه (T1) 350کروزر  + ايکس ال

شاهد  سرعت برتري معني (T11)به تيمار  شتند. افزايش  داري دا

تيمارهاي ديگر  نسبت بهبر تيمار شاهد، عالوه T8زني تيمار جوانه

داري داشلللت. چنانچه برتري معني ،(T1)به غير از دهي پوشلللش

تريث دهي بذر بيث بيششللود تفاوت ترکيب پوشللشمالحظه مي

(T8) تريث و کم(T9) نه ( تنها 4زني )جدول تيمار سلللرعت جوا

 رسللد اسللتفاده ازبه نظر ميباشللد. کش مينوع حشللره ناشللي از

کش در ترکيب با قارچ 600به کروزر  نسللبت گائوچوکش حشللره

دهد. زني را کاهش ميسرعت جوانه طور قابل توجهيبه ويتاواکس

نه خيرأت کش حشلللرهدر اسلللتفاده از چه گياهزني يا یهور در جوا

شش گائوچو سطدر پو ست دهي تو شده ا  محققان ديگر گزارش 

(Olsson 2012; Kennedy and Connery 2006).  تيمارT9 

زني را تريث جوانهغيريکنواخت پاييث،زني سلللرعت جوانه برعالوه

هاي تيمار (.4نسللبت به شللاهد و تيمارهاي ديگر داشللت )جدول 

سبز زني مطلوب از مزيت جوانهدهي با سرعت جوانهپوشش زني و 

زني باالتريث درصلللد جوانه T3يکنواخت نيز برخودار بودند. تيمار 

( نسبت به درصد بذر مغزدار جوانه نزده )صفر( و کمتريث 38/94%)

هاي از نظر درصلللد بذر مغزدار اما تيمار هاي ديگر داشلللت.تيمار

سبت به تيمجوانه شمگيري T3ار نزده ن شتند افزايش چ ) جدول  دا

ممانعت ها باعث کشکش ها با قارچاغلب ترکيب هاي حشللره(. 4

نه نهو منتج به افزايش درصلللد عدمزني از جوا زني بذر مغزدار جوا

ست. شرهالبته  شده ا شي از برهمکنش ح سي نا هاي کشفيتو توک

با سلللم علف گائوچو ناسللليل گزارش شلللده بود و کروزر  کش ل

(Dewar et al. 2003).  تيماردرT10   که بذر چغندرقند تنها با

اثر سوص مصرف ال پوشش داده شده بود، قارچکش ماکسيم ايکس

ي نسلللبت دارطور معنيهزني بذر چغندرقند برا در ممانعت از جوانه

شاهد شان داد ،به  شده بودن ضوع در تحقيق ديگري بيان   . ايث مو

(Johnston and Grey 2002).

 
 در آزمايشگاه دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشها و حشرهکشزني با استفاده از قارچمقايسه ميانگيث صفات جوانه 4جدول

 
بذر مغزدار 
 جوانه نزده

جوانه 
 غيرنرمال

يکنواختي 
 زنيجوانه

ميانگيث زمان 
 زنيجوانه

 زنيجوانه زنيسرعت جوانه
 کد تيمار

 درصد ساعتدرصد/  روز ساعت درصد

ab50/4 50/7 56/77 30/3 ab0223/0 70/87 Maxim XL 035FS+Cruiser FS350 T1 

b3 5 96/87 45/3 cde0197/0 80/91 Maxim XL 035FS+Cruiser FS600 T2 

c0 50/5 65/79 31/3 bc0211/0 38/94 Maxim XL 035FS+Gaucho T3 

a50/6 50/5 88/82 38/3 cde0202/0 85/87 Lamardor +Cruiser FS350 T4 

ab6 50/5 60/83 49/3 de0192/0 35/88 Lamardor +Cruiser FS600 T5 

a50/7 50/3 49/80 41/3 bcd0207/0 65/88 Lamardor +Gaucho T6 

a50/6 3 35/83 45/3 cde0197/0 25/90 Vitavax +Cruiser FS 350 T7 

ab50/5 50/3 08/80 40/3 a0234/0 98/90 Vitavax +Cruiser FS 600 T8 

ab4 50/6 67/89 59/3 e0187/0 30/89 Vitavax +Gaucho T9 

a50/6 50/8 75/82 41/3 de0192/0 60/84 Maxim XL 035 FS T10 

b50/2 50/6 32/83 41/3 cde0200/0 55/90  پوششبدون T11 

872/0 39/4 20/11 17/0 0016/0 96/5  LSD 5% 

 .درصد اختالف معني داري ندارند پنج در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترک در هرستون بر اساس آزمون ميانگيث
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تايج تسزيه واريانس داده صلللورت هب ي آزمايشلللگاههان

سه قارچ ساس  سه آزمايش فاکتوريل )تسزيه واريانس بر ا کش و 

کش بر ميانگيث زمان شللان داد که عامل سللم قارچکش( نحشللره

و  پنجدر سللطح احتمال خطاي  دار جوانه نزده،بذر مغزو زني جوانه

صد معني يک شرهدار بوددر ستفاده از ح شش. اما ا دهي کش در پو

ثر ؤزني در آزمايشللگاه مبذر چغندرقند بر هيچ يک از صللفات جوانه

شره× کش بر همکنش بيث قارچنبود. ليکث  صفت فقط کش ح بر 

دار بود معنيدرصد  يکدر سطح احتمال خطاي زني سرعت جوانه

جدول  نهبيش(. 5) مان جوا يانگيث ز قارچتريث م به   کشزني 

نابرايث .(6)جدول  مربوط بود الماردور ويتاواکس و سلللپس به  ،ب

قارچ عث مصلللرف  با تاواکس  کاهش جواني خيرأتکش وي يا  زني 

ال کش ماکسليم ايکسنسلبت به قارچ زنيضلريب سلرعت جوانه

گزارش شلللده اسلللت ها کشقارچ مصلللرفاثر سلللوص  شلللود.مي

(Johnston and Grey 2002.)  تايج  3تسزيه واريانس جدول ن

در  کشکش با قارچهاي حشرهاز ترکيبکه استفاده  دهدنشان مي

شش صد عدم دهي بذر چغندرقند،پو زني بذر جوانهباعث افزايش در

 کشقارچناشي از زني ليکث عامل ممانعت از جوانه. شودمي مغزدار

اما  باشللد، مسهول بود.عامل  واثر متقابل هردکش و يا حشللرهيا 

اسلللتفاده از برخي  نشلللان داد که 5 جدول جدول تسزيه واريانس

و  زنيممانعت از جوانهاصلي در عامل دهي، ها در پوششکشقارچ

افزايش درصد  باشد.چغندرقند ميافزايش بذر مغزدار جوانه نزده در 

فاده از  با اسلللت نه نزده  ماردور و کشقارچبذر مغزدار جوا هاي ال

اثر سوص  بسيار چشمگير بود. ،الويتاواکس نسبت به ماکسيم ايکس

قارچ نهها کشبرخي از  فات جوا يان بر صللل شلللده اسلللت زني ب

(Johnston and Grey 2002.) ها چنيث تسزيه واريانس دادههم

کش صورت آزمايش فاکتوريل نشان داد که، اثر به تنهايي حشرههب

دار نبود. ليکث برهمکنش زني معنيکش بر سلللرعت جوانهو قارچ

داري ثير معنيأتزني کش بر سللرعت جوانهحشللره× کش بيث قارچ

داشت.

 
در آزمايشگاه دهي بذر چغندرقندمختلف در پوششها کشها و حشرهکشزني با استفاده از قارچنتايج تسزيه واريانس صفات جوانه 5جدول  

 

 زنيسرعت جوانه زنيدرصد جوانه درجه آزادي منابع تغيير
 ميانگيث زمان

 زنيجوانه 
 يکنواختي 

 زنيجوانه
 بذر مغزدار 
 جوانه نزده

 **ns 0/0000028 ns 0/0503* 23/06 ns 3/78 27/75 2 قارچکش
 ns 0/0000013 ns 0/0180 ns 22/55 ns 1/11 ns 16/08 2 حشره کش

 ns 0/0000158** 0/0296 ns 102/16 ns 0/7571 ns 16/36 4 کشحشره× کش قارچ

65/13 35 خطا  0000012/0  0137/0  94/65  3958/0  

11/4  )درصد( اتضريب تغيير  38/5  43/3  81/9  08/29  

 دارغيرمعنيدار درسطح احتمال يک درصد و پنج درصد و به ترتيب معني nsو  *,**

 

دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشزني با استفاده از قارچمقايسه ميانگيث صفات جوانه 6جدول   

 
 زنيجوانه زنيسرعت جوانه زنيميانگيث زمان جوانه زنييکنواختي جوانه دار جوانه نزدهبذر مغز

 قارچکش
 (درصد) (درصد/ ساعت) (روز) (ساعت) (درصد)

b84/1 a72/81 b35/3 a0210/0 a29/91 Maxim XL 035 

FS 

a09/5 a37/84 a48/3 ab0206/0 a18/90 VITAVAX 

a24/6 a32/82 ab43/3 b0200/0 a28/88 Lamardor 

 .ندارندداري درصد اختالف معني پنج در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترک در هرستون بر اساس آزمون ميانگيث                     
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نه عت جوا بهبيشلللتريث و کمتريث سلللر به زني  يب  ترت

 مربوط بود گائوچو +ويتاواکس و 600کروزر +ويتاواکس هايتيمار

زني به لحاظ سرعت جوانه 600کروزر  +ويتاواکس. تيمار (4)شکل 

کروزر  + الماکسلليم ايکسنسللبت به تيمارهاي ديگر )به غير از 

. (4 شللکلداري داشللت )برتري معنيپوشللش و بذر بدون( 350

در دو ترکيب کش کش و حشلللرهقارچدو برهمکنش بيث بنابرايث 

باعث  350کروزر  +الماکسللليم ايکسو  600کروزر  +ويتاواکس

نهو بهبود دار معنيافزايش  بدون زني سلللرعت جوا بذر  بت  نسللل

شش شپو موريت أبر متواند عالوهمي ،اخير نقطه قوتايث  د.دهي 

ها و آفات اوايل بيماري لکش در کنترکش و حشللرهسللموم قارچ

در بهبود صللنعت فرآوري بذر بسلليار حائز فصللل رشللد چغندرقند، 

شداهميت  سرعت یهور سرعت جوانهزيرا  .با يکي چه گياهزني يا 

شللود. قدرت بذر يک هاي قدرت بذر محسللوب مياز مشللخصلله

پيچيده است که براي اطمينان از یهور سريع ويژگي فيزيولوژيکي 

 .Ventura et al)و يکنواخت گياهان در مزرعه ضللروري اسللت

نه(2012 نه. بهبود جوا عت جوا ند و زني و سلللر ندرق بذر چغ زني 

تواند موجب در مزرعه، ميچه گياهچنيث افزايش سللرعت یهور هم

شود صول  شد گياه و افزايش عملکرد مح  Krawiec et)تقويت ر

al. 2018; Podlaski 1987).

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشها و حشرهکشزني با استفاده از قارچجوانه سرعتمقايسه ميانگيث  4 شكل

تايج نه ن خا بات مختلف سلللموم  گل نشلللان داد بيث ترکي

بذر چغندرقند از نظر سرعت دهي کش در پوششقارچکش و حشره

چه گياهو وزن خشللک چه گياهیهور ميانگيث زمان چه، یهور گياه

سطح احتمال  صد معني يکو پنج در  (. برخي 7دار بود. )جدول در

سم قارچ شرهترکيبات مختلف  ششکش و ح دهي بذر کش در پو

شگاه )جدول  صد ( 4چغندرقند همانند نتايج آزماي باعث کاهش در

.شده استچه گياهو یهور  زنيجوانه

 
 دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشکش و حشرهبا تيمار قارچچه گياهنتايج تسزيه واريانس صفات یهور  7جدول

 

 چهسرعت یهورگياه چهدرصد یهورگياه درجه آزادي منابع تغيير
ميانگيث زمان 
 یهورگياهچه

يکنواختي 
 چهیهورگياه

 چهوزن خشک گياه

 **0/000060 **4111/86 **2/68 *0/0000011 **254/76 3 تکرار

 **ns 0/00000063* 0/82* 331/20 ns 0/0000037 71/93 10 ترکيبات سم

57/41 30 خطا  0000003/0  35/0  67/154  00000072/0  

67/10  )درصد(ضريب تغييرات   06/6  04/9  01/22  62/10  

 .داراحتمال يک درصد و پنج درصد و غيرمعنيدار درسطح به ترتيب معني nsو  *,**
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ست که،  صد جوانهکمنتيسه قابل توجه ايث ا زني تريث در

شگاه  شش به تيمار در گلخانه،چه گياهو یهور در آزماي دهي بذر پو

 (T10) الماکسلليم ايکسکش چغندرقند فقط با اسللتفاده از قارچ

(. 8و 4هاي درصللد مربوط بود )جدول 68/51و  60/84با  ترتيببه

به تنهايي بنابرايث نتيسه آزمايشللگاه و گلخانه، اثر سللوص مصللرف 

ت الماکسللليم ايکسکش قارچ يد ميأرا  ندي  Johnston and)ک

Grey 2002).  نتايج در شرايط گلخانه نيز همانند نتايج آزمايشگاه

دهي ها در پوششکشحشره ها وکشکه استفاده از قارچ نشان داد

 .شللتدا ريثتأچه گياهزني و یهور بذر چغندرقند بر سللرعت جوانه

کش در کش و حشلللرهاسلللتفاده از برخي ترکيبات سلللموم قارچ

عث پوشلللش با ند  ندرق بذر چغ نهافزايش دهي   زنيسلللرعت جوا

نسللبت به )گلخانه( چه گياهسللرعت یهور کاهش و  )آزمايشللگاه(

دهي شللد. همانند نتايج آزمايشللگاه، مقايسلله تيمار بدون پوشللش

سرعت یهور  شان داد که نيز تيمارها در گلخانه چه گياهميانگيث  ن

دهي بذر در پوشللش( T9) گائوچو +ويتاواکسترکيب اسللتفاده از 

و  4هاي )جدول شتدازني جوانه سرعتاثر کاهشي بر  ،چغندرقند

هميث تيمار و برخي مربوط به نهايي چه گياهاختالف یهور اما (. 8

چه گياهخير در رشللد و اسللتقرار أتدار نبود. ايث ترکيبات ديگر معني

گزارش شده است  کش پروپاموکارببا قارچنيز  گائوچو کشحشره

(Olsson 2012; Kennedy and Connery 2006.)  بللرخللي

قارچ بات  يکنواختي یهور  اثر منفي برکش کش و حشلللرهترکي

نداشللتند و در يک گروه  دهيبدون پوشللشنسللبت به بذر چه گياه

آماري قرار گرفتند.

  
 دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشها و حشرهکشبا تيمار قارچچه گياهمقايسه ميانگيث صفات یهور  8جدول

 
وزن خشک 

 چهگياه
 (گرمميلي)

يکنواختي 
 چهیهورگياه

ميانگيث زمان 
 چهیهورگياه

سرعت 
 چهیهورگياه

 (درصد/ ساعت)

 چهیهورگياه
 (درصد)

 کد تيمار
 (روز) (ساعت)

cd5/7 ab48/69 b62/6 abc0090/0 ab50/57 Maxim XL 035 FS+Cruiser FS350 T1 

bc3/8 c99/46 b17/6 a0092/0 ab28/56 Maxim XL 035 FS+Cruiser FS600 T2 

ab1/9 c57/44 b20/6 abc0089/0 a23/61 Maxim XL 035FS+Gaucho T3 

bcd1/8 c86/49 ab86/6 a-d0085/0 a75/63 Lamardor +Cruiser FS350 T4 

bcd9/7 bc46/53 b50/6 abc0088/0 ab15/69 Lamardor +Cruiser FS 600 T5 

e1/6 abc39/60 ab95/6 bcd0083/0 a43/65 Lamardor +Gaucho T6 

abc5/8 abc25/57 b21/6 ab0091/0 a50/62 Vitavax +Cruiser FS350 T7 

a7/9 abc95/61 b14/6 ab0091/0 ab73/58 Vitavax +Cruiser FS600 T8 

de0/7 a18/72 a57/7 d0079/0 a00/65 Vitavax +Gaucho T9 

bcd9/7 abc83/57 ab97/6 cd0083/0 b68/51 Maxim XL 035FS T10 

bcd0/8 c53/47 b24/6 abc0088/0 a75/63  پوششبدون T11 

 

باعث  ،کشکش و حشللرهقارچديگر برخي ترکيبات ليکث 

نه ند جوا سه غيريکنواختي در یهور اخالل در فرآي زني و در نتي

تايج نشلللان داد که 8)جدول را ايساد کردند چه گياه نابرايث ن (. ب

نه فاده از برخي ترکيبات سلللم کيفيت جوا با اسلللت زني چغندرقند 

ته اسلللت. در پوشلللشکش کش و حشلللرهقارچ ياف دهي، بهبود 

 ترتيب به ترکيباتبهچه گياهوزن خشلللک تريث تريث و کمبيش

تاواکس مربوط ( T6) گائوچو+ و الماردور( T8) 600کروزر  +وي

با شلللاهد در يک چه گياهاز نظر وزن خشلللک  مابقي تيمارها .بود

خير )مرال أترسلللد نظر مي(. به8)جدول گروه آماري قرار گرفتند 

 600کروزر  +ويتاواکسيا تسريع )مرال  ((T6) گائوچو + الماردور

(T8) ) در رشلللد و اسلللتقرار گياهچه، در اثر برهمکنش متفاوت

تر تر يا بيشکمچه گياهها، باعث وزن کشها با قارچکشحشلللره

خير در رشللد و اسللتقرار أت شللود.نسللبت به بذر بدون پوشللش مي

هاي کشچه، در ترکيب حشرهو در نهايت کاهش وزن گياهچه گياه
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سيل سم علفکش پروپاموکارب يا و کروزر با قارچ گائوچو کش لنا

 Kennedy and)دهي بذر چغندرقند، بيان شللده اسللتدر پوشللش

Connery 2006; Dewar et al. 2003).  در مسموع براسللاس

و چه گياهو وزن خشلللک چه گياهارزيابي برخي صلللفات یهور 

نسللبت به تيمار  (T8) 600کروزر  + ويتاواکس تيمارآزمايشللگاه، 

و برخي تيمارهاي ديگر به عنوان )شللاهد( دهي بذر بدون پوشللش

يه هاي پوشلللشبهتريث فرمول بل توصللل قا ند  ندرق بذر چغ دهي 

 باشد.مي

صللورت آزمايش هب ي گلخانههانتايج تسزيه واريانس داده

کش( کش و سه حشرهسه قارچ فاکتوريل )تسزيه واريانس براساس

سم قارچ شان داد که عامل  شک کش ن در چه گياهفقط بر وزن خ

صد معني يکاحتمال  سطح شرهدار بود. در ستفاده از ح کش در ا

شش سرعت یهور گياهدهي بذر چغندرقند پو ميانگيث زمان  ،چهبر 

درصللد  يکو  پنجدر سللطح چه گياهوزن خشللک  وچه گياهیهور 

شره× کشبرهمکنش قارچ بود.دار معني کش به لحاظ يکنواختي ح

 پنجدر سطح احتمال چه گياهو ميانگيث وزن خشک چه گياهیهور 

 (.9دار بود )جدول درصد معني يکو 
 

  دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشها و حشرهکشبا استفاده از قارچچه گياهنتايج تسزيه واريانس صفات یهور 9جدول

 شرايط گلخانهدر 
 

 چهسرعت یهور گياه درصد یهور گياهچه درجه آزادي منابع تغيير
ميانگيث زمان 

 چهیهور گياه
يکنواختي یهور 

 چهگياه
ميانگيث وزن خشک 

 چهگياه

 **ns 1/70** 3364/52** 0/000046 0/00000065 **228/13 3 تکرار
 **ns 0/00000075 ns 0/598 ns 376/21 ns 0/0000037 68/44 2 قارچکش

 **ns 0/0000012* 1/18* 92/98 ns 0/0000048 102/40 2 حشره کش
 **ns 0/0000004 ns 0/896 ns 504/66* /0000050 3/16 4 کشحشره× کش قارچ

75/45 24 خطا  00000026/0  325/0  40/161  00000053/0  

08/11  ضريب تغيير )درصد(  82/5  66/8  15/22  11/9  

 دارسطح احتمال يک درصد و پنج درصد و غيرمعني دار درترتيب معنيبه  nsو   *,**

 

در چه گياهدار بودن سرعت یهور نتايج نشان داد که معني

کش نوع حشللره ريثتأها، تحت کشها و حشللرهکشترکيب قارچ

دهي بذر در پوشش 600کروزر کش استفاده از سم حشرهباشد. مي

نسللبت به دو سللم چه گياهچغندرقند، باعث افزايش سللرعت یهور 

کروزر کش استفاده از سم حشره (.10کش ديگر شد )جدول حشره

باعث افزايش سلللرعت یهور  نيز دهي بذر ذرتدر پوشلللش 600

شللد  گائوچوو  350کروزر کش نسللبت به دو سللم حشللرهچه گياه

(Mirzaei 2020.)  تايج نشلللان نابرايث ن که سلللم ميب هد  د

بذر چه گياهاثر يکسللاني بر سللرعت یهور  600کروزر  کشحشللره

ند دا ندرق مان تريث و بيشکم .شلللتذرت و چغ يانگيث ز تريث م

شرهزني بهجوانه مربوط  گائوچوو  600کروزر هاي کشترتيب به ح

باعث  600کروزر  کشبنابرايث، مصلللرف حشلللره (.10بود )جدول

سريع در سرعت یهور چه گياهیهور  ت ضريب  چه گياهيا افزايش 

رسللد ترکيبات به نظر ميشللود. مي گائوچوکش نسللبت به حشللره

شرهقارچ سرعت یهور کش و ح شي بر  و چه گياهکش که اثر افزاي

دارند، منتج به افزايش رشلللد چه گياهکاهش ميانگيث زمان یهور 

 (.10)جدول  شللوندميچه گياهرويشللي و در نهايت افزايش وزن 

در مزرعه، موجب تقويت چه گياهافزايش سلللرعت یهور انچه چن

گزارش شلللده اسلللت  ،رشلللد گياه و افزايش عملکرد محصلللول

(Krawiec et al. 2018; Podlaski 1987). 

ترتيب به بهچه گياهتريث سلللرعت یهور تريث و کمبيش

 +ويتاواکس و( T2) 600کروزر  + الماکسللليم ايکسهاي تيمار

(.11مربوط بود )جدول  (T9) گائوچو
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 دهي بذر چغندرقندهاي مختلف در پوششکشبا استفاده از حشرهچه گياهمقايسه ميانگيث صفات یهور  10جدول 
 

 چهميانگيث وزن خشک گياه
 گرم(ميلي)

يکنواختي یهور 
 چهگياه

 )ساعت(

ميانگيث زمان یهور 
 چهگياه

 )روز(

 چهسرعت یهور گياه
 )درصد/ ساعت(

 چهیهور گياه
 درصد

 کشحشره

a0/8 a86/58 ab57/6 ab0088/0 ab25/61 Cruiser FS 350 

a6/8 a14/54 b27/6 a0090/0 b05/58 Cruiser FS 600 

b4/7 a05/59 a90/6 b0084/0 a88/63 Gaucho 

 .داري ندارنددرصد اختالف معني پنج در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترک در هرستون بر اساس آزمون ميانگيث               

 
 دهي بذر چغندرقند هاي مختلف در پوششکشها و حشرهکشبا استفاده از قارچچه گياهمقايسه ميانگيث صفات یهور  11جدول

 
ميانگيث وزن خشک 

 چهگياه
يکنواختي یهور 

 چهگياه
ميانگيث زمان 

 چهیهور گياه
 )روز(

 چهگياهسرعت یهور 
 )درصد/ ساعت(

 چهیهور گياه
 )درصد(

 کشقارچ کشحشره
 )ساعت( گرم()ميلي

1/8 86/49 86/6 0085/0 75/63 Cruiser FS350 

Lamardor  9/7 46/53 5/6 0088/0 15/59 Cruiser FS600 

1/6 39/60 95/6 0083/0 43/65 Gaucho 

5/7 48/69 62/6 0090/0 5/57 Cruiser FS350 
Maxim XL 035 

FS 
3/8 99/46 17/6 0092/0 28/56 Cruiser FS600 

1/9 57/44 2/6 0089/0 23/61 Gaucho 

5/8 25/57 21/6 0091/0 5/62 Cruiser FS350 

Vitavax 7/9 95/61 14/6 0091/0 73/58 Cruiser FS600 

7 18/72 54/7 0080/0 65 Gaucho 

1/1 54/18 83/0 00074/0 87/9  5%LSD  

 .داري ندارنددرصد اختالف معنيپنج  در سطح احتمال LSDهاي داراي حروف مشترک در هرستون بر اساس آزمون ميانگيث           

 

 گیري کلینتیجه

ها و کشاستفاده از ترکيب قارچايث تحقيق که  در

، اثرات چغندرقنددهي بذر پوششهاي مختلف در کشحشره

لذا بايستي آگاهي و دانش کافي  .داردزني جوانيصفات بر  متفاوتي

ها و برهمکنش آنها، کشها، حشرهکشنسبت به اثرات مستقل قارچ

شد، مشخص ، داشت. بر هميث اساس زني بذربر کارکرد جوانه

دهي بذر پوششدر  الماکسيم ايکسکش فقط از قارچ استفاده

سرعت  .شتداچه گياهزني و یهور جوانهبر  سوص اثر، چغندرقند

کش و قارچ برهمکنش ريثتأتحت  بذر چغندرقند زنيجوانه

در ( T9) گائوچو +ويتاواکسترکيب  .گرفتکش قرار حشره

. شتدازني جوانه سرعتاثر کاهشي بر  ،دهي بذر چغندرقندپوشش

در دو ترکيب کش کش و حشرهقارچدو برهمکنش بيث اما 

 350کروزر +الماکسيم ايکسو ( T8) 600کروزر  +ويتاواکس

(T1 ) بذر بدون به نسبت زني سرعت جوانهباعث افزايش

تواند ميکه بسيار حائز اهميت است، ايث مزيت  د.دهي شپوشش

ها بيماري لکش در کنترکش و حشرهبر استفاده سموم قارچعالوه

و و آفات اوايل فصل رشد چغندرقند، در بهبود صنعت فرآوري 

افزايش درصد بذر مغزدار  .مورد استفاده قرار گيرد ،بذردهي پوشش

هاي الماردور و ويتاواکس نسبت کشجوانه نزده با استفاده از قارچ

کش مصرف قارچچنيث هم گير بود.بسيار چشم ال،به ماکسيم ايکس

زني زني يا کاهش ضريب سرعت جوانهجواني خيرأتويتاواکس باعث 

توان بنابرايث مي نسبت به قارچکش ماکسيم ايکس ال مي شود.

بذر  دهيها در پوششکشبرخي قارچمصرف نتيسه گرفت که، 

کش ترکيبات قارچ ،رسدنظر ميبهبه همراه دارد. اثر سوص ، چغندرقند
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و کاهش چه گياهکش که اثر افزايشي بر سرعت یهور و حشره

دارند، منتج به افزايش رشد رويشي و چه گياهميانگيث زمان یهور 

شايد، اگر ايث افزايش رشد  .شوندميچه گياهدر نهايت افزايش وزن 

بر اثر عوامل ديگري در طول دوره رشد تا چه گياهرويشي و وزن 

بنابرايث  د.وبرداشت خنري نشود، باعث افزايش عملکرد چغندرقند ش

و وزن چه گياهیهور زني، جوانهر اساس ارزيابي برخي صفات ب

( T8) 600کش کروزر با حشره تيمار ويتاواکسچه، خشک گياه

و برخي تيمارهاي )شاهد( دهي نسبت به تيمار بذر بدون پوشش

 چغندرقنددهي بذر هاي پوششعنوان بهتريث فرمولديگر به

تواند قابل توصيه باشد .مي
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