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  چکیده
استقرار بذر با استفاده  صیات جوانه زنی ووخصبر ( رقم رسول) تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بذر منوژرم چغندرقند

تصادفی در  کامالًزمایش به صورت طرح آچغندرقندانجام گرفت.  در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر 1392از چهار پلیمر مختلف در سال 
) هر یک در HPS) و هموپلیمر نرم (HPH)، هموپلیمر سخت (CP)، کوپلیمر (MPمنوپلیمر (پلیمرهاي مختلف از قبیل تکرار انجام شد.  چهار

قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه  درصد به همراه تیمار شاهد (بدون پوشش) مورد مقایسه 10و  5/7، 5، 1، 5/0غلظت  پنج
، طول ساقه چه، طول گیاهچه وزن خشک و بعد از پوشش، وزن ترو سه ماه ، جوانه زنی یک ماه دار کردن بذر زنی  بالفاصله بعد از پوشش

. بر اساس شتختالف معنی داري وجود دادر مزرعه بودند.  نتایج نشان داد که بین تیمارها در کلیه صفات ا درصد استقرار بوتهریشه چه و 
نتایج به دست آمده، در اکثر صفات مورد بررسی هموپلیمرهاي نرم و سخت داراي برتري نسبی بودند. البته در صفت درصد جوانه زنی در 

درصد) از  5تا  5/0درصد به همراه هموپلیمرهاي سخت و نرم در غلظت پائین ( 10مزرعه که از اهمیت زیادي برخوردار است، منوپلیمر 
  راندمان خوبی برخوردار بودند.

  
  .چغندرقند، بذر منوژرم، پوشش بذر، پلیمر: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

چغندرقند گیاهی دگرگشن بوده و از ریشه 
اي چغندرقند ساکارز مخروطی شکل و ذخیره

استحصال می شود که نقش مهمی در تغذیه ي انسان و 
هزار هکتار از 100 در ایران حدود حتی دام دارد.

اراضی کشاورزي به زراعت چغندرقند اختصاص 
فاصله ردیف ها در مزرعه در کشت چغندرقند . دارددا

سانتی متر و فاصله بین بوته ها بر روي خطوط کشت  50
باشد. با این وضعیت، باید در هر هکتار سانتی متر می 20

یکصد هزار بوته وجود داشته باشد که اگر به طور 
 90گرم در نظر گرفته شود 900وزن هر ریشه  متوسط

  .تن در هکتار عملکرد ریشه خواهد بود
ن بودن ییکی از علل عملکرد پایین در چغندرقند پای

جوانه زنی، سرعت و قدرت جوانه زنی در بذر این گیاه 
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قطور بودن پوسته بذر و عدم نفوذپذیري نسبت به آب 
نده و کامل، باشد. بذر چغندرقندي که داراي جنین زمی

توان پوسته نازك و نفوذ پذیر نسبت به آب باشد را می
بذر مناسب و با کیفیت دانست. بزرگی بذر ممکن است 
ناشی از قطور بودن پوسته بذر باشد، در این صورت بذر 
دیر جوانه زده، جوانه زنی پایینی داشته و بطور کلی از 

 ضخیم بودنباشد. صفات کیفیت پایینی برخوردار می
پوسته بذر، سختی پوسته و اندازه بذر تحت تاثیر ریخته 

رار ـذر قـد بـی تولیـارثی گیاه مادري وشرایط محیط
گیرند که همگی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه می

دهند. بذر منوژرم زنی را تحت تاثیر خود قرار می
اي شکل بوده و داراي پنج زائده چغندرقند ستاره

ل ـت آن را مشکـذر کشـائد بباشد. زو(پریانت) می
سازد. از طرف دیگر در توده بذر چغندرقند، بذر می

نارس و یا بذوري با پوسته کلفت از قدرت جوانه زنی 
کمتري برخوردار بوده که موجب کاهش جوانه زنی 

گردد. لذا با پولیش مناسب بذر پوسته بذرهاي  بذر می
کلفت نازك شده، بذرهاي نارس و زوائد بذر حذف 
شده و موجب افزایش جوانه زنی و سرعت جوانه زنی 

شود.از طرف دیگر  ضدعفونی و پوشش دار نمودن می
هاي  شود. بذربذر چغندرقندروز به روز رایج تر می

پوشش دار بذرهایی هستند که با ماده اي چسبنده و بی 
 Flangan et( فالنگان و همکاران (اندضرر پوشیده شده

al,2002(.  
ردن بذور مونوژرم چغندرقند و بذور پوشش دار ک

سبزیجات کاربرد وسیعی داشته و معموال به صورت 
هاي تولید کننده بذر می انحصاري در اختیار شرکت

باشد. به دلیل امکان انجام مراحل تکمیلی بوجاري 
(حذف بذور پوك، با جنین ناقص و بذوري با پوسته 

 Seedهاي ضخیم )در تکنولوژي پوشش دار بذر (

coating قدرت و سرعت جوانه زنی و قدرت استقرار (

)Stability گیاه در زمین اصلی افزایش یافته و دستیابی (
  به تراکم بوته مطلوب در مزرعه را مقدور می سازد.

همچنین ویگور بذر به وسیله مواد مغذي و هورمون 
هاي باال برنده رشد می تواند افزایش یابد.گاهی اوقات 

جهت بهتر شدن اندازه و شکل بذر به ها این افزودنی
رود. در این راستا استفاده از تولیدات کار می

 فالنگان و همکاران،بیولوژیکی فعال نیز مد نظراست(
Flangan etal,2002 مطالعه پوشش بذرها از نظر .(

  .اقتصادي و کارایی نیز بسیار مورد توجه می باشد
طی  )Flanagan et al.,2002فالنگان و همکاران (

لیتر از صمغ  یمیل10ف آزمایشی دریافتند که مصر
کش و رنگ می تواند کش و قارچجالن به همراه آفت

گرم بذرهایی مانند سویا و ذرت را به دلیل  100حدود 
صاف و یکنواخت بودن به راحتی پوشش دهد. به دلیل 

چسبنده  يزبري بذر چغندرقند پوشش دادن آن با ماده ا
ییر شکل ظاهري بذر آن ها را به و بی ضرر که ضمن تغ

صورت یکنواخت در می آورد مهم است. پوشش دار 
جات کاربرد یکردن بذور منوژرم چغندرقند و بذور سبز

وسیعی دارند. پوشش پلیمري معموال براي ایجاد یک 
الیه یکنواخت و نازك دور بذر بدون افزایش قابل 
توجهی در اندازه و وزن بذر به کار می رود. 

کوتینگ (ایجاد پوشش نازك )هیدروفیل در فیلم
بنابراین مانع جوانه زنی بذر نمی و  محلول آب بوده

  .)X and Burris ،Duan، 1997،(دوآن و باریسشود
)پوشش Kirkland et al., 1985کریکلند وهمکاران (

بذري که قبل از کاشت انجام می شودرا توصیه نموده 
اال رفتن جوانه زنی نها معتقدند که این امر باعث بآاند. 

بذر می شود. در این راستا باید از پر کننده هایی استفاده 
کرد که رطوبت را جذب می کنند تا جوانه زنی تسریع 

  شده و در نتیجه عملکرد محصول افزایش یابد.
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اثر  ),.2005Almedia et alالمدیا و همکارانش (
پوشش هاي پلیمري را در جوانه زدن و قدرت بذرهاي 

روکلی مورد بررسی قرار دادند. در روش هاي کم ب
تولید سبزیجات به بذور بادرجه خلوص باال و قدرت 
جوانه زنی خوب نیاز است، چرا که کیفیت بذرها در 
تولید موفق محصول موثر است. در این تحقیق بذور 
کلم بروکلی در بستر لوله ایی با سوسپانسیون آبی 

.اثرات سلولز پوشانده شدند -اتیل-هیدروکسی
متغیرهایی مانند، فشار هواي ایجاد شده در داخل 
محلول و سرعت جریان سوسپانسیون پوششی بر روي 
متغییرهاي وابسته نظیر جوانه زنی بذرها در آزمایشگاه و 
در خاك مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین زمان 

دقیقه بود. در این ازمایش قدرت  120ند مذکور یفرآ
شش داده شده و بذرهاي بدون جوانه زنی بذرهاي پو

پوشش مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شد که 
بذرهاي پوشش داده شده از وضعیت بهتري برخوردار 

  بودند.
افتند که ی) در آزمایشی در2009حمدي و همکاران (

پوشش پلیمري تهیه شده نه تنها قدرت جوانه زنی را 
-کش و قارچبلکه قدرت نگهداري آفت کاهش نداده

ش بذرهاي پوشش دار در مقایسه با بذرهاي بدون ک
کنواختی بیشتري نیز در یپوشش باالتر بوده  بنابراین 

  جوانه زدن دارند.
) طی آزمایشی بیان داشت، براي  ,1976Wattsواتس(

باید پوشش پلیمري  افزایش یابداینکه جوانه زنی بذر 
قابلیت انتقال اکسیژن را داشته باشد. او در آزمایشات 

ود از پلی وینیل الکل با درصد وزن هاي مختلف خ
استفاده کرد و به این نتیجه رسید که مقدار بهینه پلی 

  باشد.تا نیم درصد وزنی می 5وینیل الکل 
) در ,.2007Schneideret alاشنایدر وهمکاران (

آزمایشات خود از کوپلیمرهایی استفاده کردند که 

ها از آکریالت بود. آن   5تا  Tg 4التکس  آن داراي 
استفاده نموده و پوشش پلیمري به دست آمده را براي 
بذرهایی مثل ذرت،آفتابگردان،چغندرقند و هویج 

  مناسب دانستند.
) در تحقیقی بیان ,.2007Rosa et alروسا و همکاران(

داشتند که کشاورزان براي به دست آوردن باالترین 
مناسب عملکرد در هر هکتار احتیاج به بذرپوشش دار  

)  اذعان ,1997Duan and Burrisدوآن و باریس ( دارند.
داشتند که پوشش پلیمري معموال براي ایجاد یک الیه 
یکنواخت ونازك از پلیمر دور بذر بدون افزایش قابل 

  توجهی در اندازه و وزن بذر به کار می رود.
  اهداف این تحقیق عبارت بودند از:

هزنیواستقبررسیاثرنوعپلیمرپوششیبردرصدجوان .١
راربذرچغندرقند (پلیمرهاي تولید داخل 

 کشور)

 هايزمان در بذر زنی جوانه کیفیت مطالعه .٢
پلیمردر آزمایشگاه  پوشش از پس مختلف

ومزرعه (در شرایط مزرعه ویگور بذر نماینده 
  واقعی کیفیت آن می باشد.)

  
  ها مواد و روش

به صورت مشترك  1392تحقیق حاضر در سال 
اد اسالمی واحد کرج وموسسه تحقیقات بیندانشگاه از

 اصالح و تهیه بذر چغندرقند انجام گرفت.

این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در چهار 
به صورت زیر اجرا شد.در این در آزمایشگاه تکرار

مونوپلیمر ، مختلف ازقبیل نوع پلیمر  چهارتحقیق از 
یک هموپلیمر نرم،  هموپلیمرسخت، کوپلیمر، به همراه 

 10و  5/7،  5، 1، 5/0، در سطوح (بدون پلیمر) شاهد
الزم به ذکر است که واحدهاي   درصد استفاده شد.

از یک مونومر : سازنده هر پلیمر مونومر است. مونوپلیمر
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تشکیل شده. هموپلیمر: همه از یک نوع مونوپلیمر 
تشکیل شده اند. کوپلیمر: از دو یا چند مونوپلیمر 

  تشکیل شده اند. 
تیمار صفات مورد آزمایش کیفیت جوانه زنی بذور 

ماه بعد از   3بالفاصله پس از فرآوري، یک ماه و  شده
پوشش دار نمودن آن مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات 
مورد بررسی شامل: سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و 

بودند.آزمایش گیاهچه ریشه چه ووزن تر وزن خشک 
 3هاي کامل تصادفی با لوكمزرعه اي در قالب طرح  ب
عدد بذر بود در مزرعه  100تکرار که هر تکرار شامل 

 هفته اجرا شد. در پایان نتایج ویگور بذر 3به صورت 
  قرار گرفت. مطالعهمورد   واستقرار بوته

کیلوگرم بذر  15زمایش از فراوري بذر در این آدر 
که توسط موسسه تحقیقات چغندرقند در  رقم رسول

استفاده گردید.بذور  محققین قرار داده شده بوداختیار 
بعد از پولیش از دو نوع غربال عبور داده شدند: غربال 
دراز و غربال گرد.ابتدا توده حاصله از غربال (دراز) 

عبور داده شد(کار غربال دراز جدا کردن  2/2-2/3
مولتی ژرم و بذور بسیار ریزي هستند که توانایی جوانه 

بعد از این عملیات از غربال گرد  زنی را ندارند).
عبور داده  4- 75/4استفاده شد و توده حاصله از غربال 

شد تا بذر استاندارد حاصل گردد. بذر حاصل سپس 
بخش تقسیم  5مقسم بذر) به  Seed divider (توسط

گردید. هر بخش تقسیم شده با فرمول مخصوص رنگ 
 آمیزي گردید.

ح مختلف پلیمر بذر ها پس از رنگ آمیزي با سطو
آغشته شده و بالفاصله کشت گردید. پس از خشک 
شدن، بذور به وسیله یک تقسیم کننده بذر یک زیر 

گرم بود آماده کشت  100نمونه که هر نمونه نماینده 
).در روش ایستا براي کشت بذر ISTA, 2011شد(

از کاغذهاي کشت که به  1960چغندر قند از سال 

)  Pleated filter paper( صورت چین هاي آکاردئونی 
  باشد استفاده می گردد.می
سانتی متر و عمق چین 5/16×  82ابعاد کاغذ کشت  
عدد شیار،  25سانتی متر بود. هر کاغذ  حاوي  5/2ها 

سانتی متر بود  10میلی متر و طول آن  18ارتفاع شیارها 
عدد بذر قرار گرفت. براي آزمون  2که در هر شیار 
 4عدد بذر در قالب  400ستا یقوانین اجوانه زنی طبق 

تایی کشت شد. جهت مرطوب نگه داشتن  50تکرار 
اضافه شده و در جعبه اي  مقطر بستر بذر به آن آب

مرطوب قرار داده  شد. سپس روي آن  به وسیله دریچه 
اي پوشانده  شده و در دستگاه ژرمیناتور  قرار داده شد. 

درجه  30/20ا دماي روز ب 14فرایند جوانه زنی به مدت 
درصد انجام شد. جوانه  80- 85سانتی گراد و رطوبت 

  .روز یک بار شمارش گردید 2ها هر 
براي محاسبه درصد جوانه زنی نهایی تعداد بذر 

) در هر تکرار mm 5جوانه زده (ریشه چه سالم به طول 
  شمارش  شده و سپس به صورت زیر محاسبه شد:

GP =  n 

  
N می باشد.ک از شمارش ها یبذر جوانه زده سالم در هرتعداد  

طول ریشه چه و ساقه چه به روش زیر اندازه گیري 
  شد:

بذر با فاصله حدود یک و نیم  عدد 25در هر تکرار 
سانتی  58×  5/14تا دو سانتی متر بر روي کاغذهاي 

) قرار داده شده و یک کاغذ دیگر Bogensheetsمتر (
با آب مقطر ذور قرار گرفته و با همان ابعاد روي ب

. سپس کاغذ ها به آرامی رول شده و مرطوب شدند
سانتی متر قرار داده شد  13داخل لوله پولیکا به ارتفاع 

تا از هم باز نشوند. سپس این لوله ها به همراه کاغذ ها 
درون ظرف پالستیکی درب دار چهار لیتري گذاشته 

ف ریخته شد. داخل ظر آب مقطرمیلی لیتر  300شده و 
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درجه  20-22ظروف در ژرمیناتور با درجه حرارت 
درصد قرار گرفت..بعد از  85سانتی گراد در رطوبت 

جوانه ها از داخل لوله پولیکا خارج و توسط  دو هفته
 1خط کش طول ریشه چه و ساقه چه هر بذر با دقت 

میلی متر اندازه گیري شد. در انتها وزن خشک و وزن 
توزین  ± 001/0ترازوي دقیق با دقت  تر هر تکرار با

هر ، گردید. براي اندازه گیري وزن خشک جوانه ها
ساعت در  24تکرار به صورت جداگانه به مدت 

  درجه قرار گرفت. 70دستگاه آون با دماي 
در  یبراي تعیین قدرت جوانه زنی در مزرعه آزمایش

در ایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج  93بهار سال 
فت. آزمایش مزرعه اي در قالب طرح بلوك انجام گر

تکرار اجرا شد. براي اجراي  3هاي کامل تصادفی در 
عدد بذر در هر تکرار که طول هر  100 تعدادازمایش 
بود کشت گردید. تعداد جوانه ها بطور  m 2خط ان 

هفته  3روز یک بار ثبت شده و پس از  3دقیق و هر 
ه یقدرت نام تعداد کل جوانه ها شمارش و در نهایت

بذر محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل آماري دادهاي 
 ها داده نمودن حاصل از نمونه برداري پس از نرمال

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل 
و براي رسم نمودارها از  SASهاي آماري از نرم افزار 

EXCEL  استفاده شد. براي مقایسه میانگین داده ها
  مون چند دامنه اي دانکن استفاده شد.ازروش از

  

  نتایج و بحث
بالفاصله بعد از  جوانه زنیتاثیر پوشش بذر بر 

  پوشش
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس کـه در جـدول   

آورده شده است، اثر پوشش هاي مختلـف بـذر   1شماره
ــد از پوشــش در ســطح یــک    ــه زنیبالفاصــله بع در جوان

سـاس نتـایج مقایسـه    درصد معنـی دار شـده اسـت.  بـر ا    
داده ها پوشش دهـی بـذر تـاثیر    2میانگین جدول شماره 

منفـی بــر جوانـه زنیــآن بالفاصـله پــس از پوشـش دهــی     
نداشته است.  در بین تیمارهاي مـورد اسـتفاده دو تیمـار    

HPS5% وHPS10%   ــانگین ــا می ــب ب ــه ترتی  5/89و  90ب
درصد داراي درصد جوانه زنی بهتـري از سـایر تیمارهـا    

.اغلب تیمارهــاي پوشــش دهــی بــذر کــه در ایــن بودنــد
تحقیق مورد استفاده قرار گرفتنـد، تـاثیر معنـی داري بـر     

بالفاصله پس از پوشش دهی نداشـته   جوانه زنی صفت 
قرار گرفتنـد.   aو به همراه تیمار شاهد در کالس آماري 

بنابراین پوشش دهی بذر غالباً تاثیر منفی بر میزان جوانـه  
ــته    ــی بــذر نداش ــا نتــایج حمــدي و     زن و ایــن نتــایج ب

) مبنی بر عدم بروز تاثیرات زیان بـار در  2009همکاران(
پوشش دهی بـذور مطابقـت دارد. در خصـوص صـفت     
جوانه زنیبالفاصله پس از پوشش دهی مشخص می شود 

) بهتـر از سـایر   CP) و کـوپلیمر ( HPSکه هموپلیمر نرم (
سـخت  تیمارها بوده اند. دراین مورد پوشـش همـوپلیمر   

)HPH      تاثیر منفی بر جوانـه زنیـدر کوتـاه مـدت داشـته (
  وقابل توصیه نمی باشد.

  
  تاثیر پوشش بذر بر جوانه زنییک ماه بعد از پوشش

نشـان مـی    1نتایج تجزیه واریانس در جـدول شـماره   
دهد که نوع پوشش دهی بـر جوانـه زنیبـذرها در مـدت     
یک ماه پـس از پوشـش دهـی تـاثیر معنـی داري داشـته       

 3بین تیمارهاي مورد بررسـی   3ت. در جدول شماره اس
ــار  بــه ترتیــب بــا    HPH.5%و  MP10% ،HPH10%تیم

درصـد برتـر از سـایر     5/88و  5/88، 5/90میانگین هـاي  
تیمارها بوده اند. تیمـار شـاهد (بـدون پوشـش) علیـرغم      
اینکه با این تیمارها اختالف معنی داري به لحاظ آماري 

درصد در زمان  25/79ور شاهد به ندارد، اما جوانه زنیبذ
یک ماه پس از پوشش دهی کاهش یافته اسـت.بنابراین  
نتایج نشان می دهد که پوشش دهی بـذور باعـث حفـظ    
جوانه زنی تا زمان یک ماه پس از پوشش دهی در طـی  
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فاصـله   بـا دوران نگهداري بذر گردیـده اسـت.جوانه زنی  
 یک ماه پس از پوشش دهی نشـان دهنـده رونـد کـامالً    

متفاوتی با همان صفت در فاصله زمانی بالفاصله بعـد از  
ــاً تیمارهــاي بــه طوریکــه غ پوشــش دهــی مــی باشــد  الب

) نسبت به سایر MP) و منوپلیمر (HPHهموپلیمر سخت (
تیمارها از عملکرد بهتري برخوردار هستند. بـه نظـر مـی    
رسد، ایـن پلیمرهـا هرچنـد کـه در ابتـدا باعـث کـاهش        

اما در ادامه و با گذشت زمان تا حـد  جوانه زنیمی شوند 
یک ماه، نقش حفـاظتی بهتـري بـراي بـذر آن ایفـا مـی       
نمایند. میزان جوانه زنیدر تیمـار شـاهد نسـبت بـه اغلـب      
تیمارهــاي پوشــش دهــی حــاوي هموپلیمرهــاي ســخت  

)HPH) ــوپلیمر ) داراي کــاهش شــدیدتري در MP) و من
جوانه زنیمی باشد. نقش حفاظتی و حمایتی پوشش بـذر  
ــاران    ــدیا و همکــ ــط المــ ــز توســ ــن نیــ ــیش از ایــ  پــ

)2005Almediaet al., در بررسی پوشش دهی بذر کلم (
  بروکلی مورد تائید قرار گرفته بود. 

  

  تاثیر پوشش بذر بر جوانه زنیسه ماه بعد از پوشش
سـه میـانگین در جـدول شــماره    بـر اسـاس نتـایج مقای    

هرچند که برخـی از تیمارهـا بـا تیمـار شـاهد اخـتالف       4
بــه CP.5%و  MP1%معنــی داري نداشــتند امــا دو تیمــار 

درصد داراي جوانه  5/94و  5/95ترتیب با میانگین هاي 
زنی بیش از سایر تیمارها بودنـد. بنـابراین پوشـش دهـی     

تا بعـد سـه   جوانه زنیآنها قدرت بذور باعث می شود که 
ماه حفظ شود. پوشش هاي همو پلیمـري و همـوپلیمري   
ــرم و برخــی از تیمارهــاي کــوپلیمري داراي عملکــرد    ن
بهتري براي حفظ جوانه زنیتا سه ماه پس از پوشش دهی 
هستند. بنابراین اگر قرار است بذور براي مـدت طـوالنی   
نگهداري شوند و یا بـه بازارهـاي دورتـر ارسـال شـوند،      

از ایـن پلیمرهـا بـراي پوشـش دهـی اسـتفاده       بهتر اسـت  
گردد. بهترین تیمار هاي پوشش دهی براي حفظ جوانـه  

درصـد   1زنیتا زمان سه ماه پس از پوشش دهی منوپلیمر 

درصد می باشد. پیش از این نیز اشـنایدر   5/0و کوپلیمر 
) در آزمایشـات خـود    Schneideret al2007وهمکاران (

ــوپلیمر   ــاي ک ــش ه ــف  در م ياز پوش ــوالت مختل حص
استفاده کردند و پوششهاي کوپلیمري را براي بـذرهایی  

ــابگردان، ماننــد ذرت، ــد و هــویج مناســب   آفت چغندرقن
  دانستند.

 
  گیاهچهتاثیر پوشش بذر بر وزن تر 

نشـان مـی   5نتایج مقایسـه میـانگین در جـدول شـماره     
دهــد کــه مقــدار وزن تــر جوانــه هــا در تیمــار شــاهد بــا  

در رتبـه هـاي پـائینی جـدول قـرار       گـرم  382/0میانگین 
به ترتیـب بـا    HPS7.5%و  HPH10%گرفته و  تیمارهاي 

گرم باالتر از سایر تیمارها  622/0و  627/0میانگین هاي 
تیمار پوشـش داده شـده داراي    12بودند. در این صفت 
  و باالتر از شاهد قرار گرفتند. هبیشترین میانگین بود

وپلیمري باعـث حفـظ   اغلب تیمارهاي همـوپلیمري و منـ  
بذر شده و بذور داراي ایـن نـوع پوشـش هـا از      رطوبت

وزن تر بیشـتري برخـوردار هسـتند. بهتـرین تیمـار بـراي       
درصد می باشد. نقـش   10وزن تر  بذر هموپلیمر سخت 

بذر بسیار حائز اهمیت بـوده و بـدین    زنی آب در جوانه
) Kirkland et al., 1985جهـت کریکلنـد وهمکـاران (   

کردند که براي پوشش دهی بذر بایـد از مـوادي    توصیه
تـا   نماینـد  استفاده نمود که رطوبت را جـذب یـا حفـظ    

. به افزایش یابددر نتیجه عملکرد  شدهجوانه زنی تسریع 
نظـر مـی رسـد پوشــش هـاي همـوپلیمري و منــوپلیمري      
داراي خاصیت حفظ آب مناسبی بـوده و از ایـن حیـث    

  .قابل توصیه هستند

  
  گیاهچهبذر بر وزن خشک  تاثیر پوشش

ــانگین در جــدول شــماره    ــانگر  5نتــایج مقایســه می بی
اختالف معنی دار بین تیمارها از این نظر می باشند. نکته 
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جالب در جدول مقایسه میـانگین  ایـن اسـت کـه تیمـار      
گـرم در گـروه    0137/0شاهد بـا میـانگین وزن خشـک    

ــاي       ــفت تیماره ــن ص ــت.در ای ــه اس ــرار گرفت ــایین  ق پ
HPH10%وHPH7.5%   بـــه ترتیـــب بـــا میـــانگین هـــاي

گــرم بیشــترین میــانگین هــا را نشــان   0263/0و  0265/0
 دادند.

بـــذور پوشـــش دار شـــده بـــا همـــین نـــوع پلیمرهـــا 
(هموپلیمرها و منوپلیمرها) داراي میـانگین وزن خشـک   

. بهترین تیمار بـراي  وزن خشـک بـذر    بودندبیشتري نیز 
  . بوددرصد  10هموپلیمر سخت 

  
  یر پوشش بذر بر طول ساقه چه  تاث

بــر اســاس نتــایج مقایســه میــانگین درجــدول شــماره   
ــز   5 ــه ج ــود کــه ب ــی ش ــار  4مشــاهده م ، HPH7.5%تیم

CP.5% ،CP10%  وCP7.5%    ــالس ــا در ک ــه تیماره بقی
بـا   HPS10%قـرار گرفتنـد. در ایـن بـین تیمـار       aآماري 

ــه    ــاقه چ ــول س ــانگین ط ــترین   4/8می ــر داراي بیش میلیمت
بودند. در این صفت تیمار شاهد نیز بـا میـانگین    میانگین

بـه خـود    بـاالتري را میلیمتـر رتبـه    85/7طول سـاقه چـه   
اختصاص داد. بنابراین به نظر می رسد، نوع پوشش تاثیر 
چندانی بر صفت طول ساقه چه ندارد که این مـی توانـد   

به عنـوان یـک مزیـت بـراي پوشـش دهـی تلقـی شـود.          
ا داراي رانـدمان مناسـبی بـراي    هموپلیمرهـا و منوپلیمرهـ  

و با تیمار شاهد اختالف معنی  بودهصفت طول ساقه چه 
. به نظر می رسد پوشش هـاي کـوپلیمري   نداشتندداري 

از رشد ساقه چه جلوگیري کرده و از نظر این صفت در 
رتبه هاي پائینی قرار مـی گیرنـد. بهتـرین تیمـار پوشـش      

یمري دهی براي صفت طـول سـاقه چـه، پوشـش همـوپل     
  بود.درصد  10سخت 

  
  تاثیر پوشش بذر بر طول ریشه چه  

اثــر نــوع 1نتــایج تجزیــه واریــانس در جــدول شــماره 

پوشش بر طول ریشه چه بذر نشـان دهنـده عـدم وجـود     
اختالف معنـی داراز لحـاظ امـاري بـین تیمارهـا اسـت .        
همانگونه که در این جدول مشخص اسـت، بـه اسـتثناي    

ــار  ــاظ   HPS5%و  HPH10%دو تیم ــا از لح ــه تیماره بقی
قـرار گرفتنـد. در بـین تیمارهــا، دو     aآمـاري در کـالس   

میلیمتــر  75/7هــر دو بــا میــانگین  CP5%تیمــار شــاهد و 
بهتر از سایر تیمارها بودند. در ایـن مـورد نیـز مـی تـوان      
چنین نتیجه گیري کرد که پوشش دهی هیچ گونه تـاثیر  

مارهــا غلب تیامنفــی بــر رشــد ریشــه چــه نداشــته اســت.
اختالف معنی داري با تیمار شاهد در صفت طول ریشـه  

. نکتـه جالـب توجـه اینکـه در صـفت طـول       نداشتندچه 
ریشه چه بر خـالف صـفت طـول سـاقه چـه، تیمارهـاي       

. بهترین تیمارهـا  بودندکوپلیمري داراي راندمان مناسبی 
 5براي طول ریشه چه تیمار شاهد و پوشـش کـوپلیمري   

مکن است پوشش دهی بـذور بـه   م به هرحال.بوددرصد 
عنوان یک مانع فیزیکی از رشد ساقه جلوگیري نماینـد.  

این نتایج با گـزارش توحیـدلو و همکـاران    با این وجود 
)2006Tohidloo,et al,) 1997)، دوآن و باریسDuna,X 

Burris and( ) مبنی بر اینکه 2009و حمدي و همکاران (
شـده و در  پوشش دهی باعث کاهش جوانه زنی بـذور ن 

مواردي نیـز رانـدمان تولیـد آنهـا را افـزایش مـی دهـد،        
  .مطابقت دارد

 
تاثیر پوشش بذر بر قدرت نامیه جوانه زنی بـذر در  

 مزرعه 
حـاکی از آن  5نتایج مقایسه میانگین درجدول شماره 

ــه   ــت کــ ــار  5اســ ، MP10% ،HPS5% ،HPH1%تیمــ
HPH.5%  وHPS.5% داراي رتبهa      بـوده و بـه ترتیـب بـا

درصد قـدرت نامیـه    41و  43، 46، 47، 47نگین هاي میا
در مزرعه در جایگاه باالتري قرار گرفتند. در این صفت 

عملکرد مناسبی از خـود بـروز    35تیمار شاهد با میانگین 
  نداد.
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در تیمار تاثیر پوشش بذر بر قدرت نامیه آن به 
درصد  47درصد که با میانگین  10استثناي مونوپلیمر 

د جوانه زنی در مزرعه را به خود اختصاص بیشترین درص
داده است، تیمارهاي هموپلیمر سخت و نرم در غلظت 

درصد) نیز از راندمان بسیار خوبی  5تا  5/0ن (ییهاي پا
برخوردار بوده و در جدول مقایسه میانگین عمدتاً در 

قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت استقرار و  aکالس 

ه که بر عملکرد نهایی محصول جوانه زنی بذر در مزرع
تاثیر مستقیم دارد، به نظر می رسد پوشش هاي 
هموپلیمري کم غلظت، راندمان مناسبی داشته و از این 

 Rosa etلحاظ قابل توصیه هستند. روسا و همکاران(

al,2007 نیز تاثیر پوشش دهی بذر را در افزایش استقرار(
ول مورد افزایش عملکرد محص ابذر در مزرعه و متعاقب
  تاکید قرار داده بودند.

  تجزیه واریانس اثر پنج نوع پلیمر بر صفات بذر چغندرقند -1جدول شماره 
 Table1-Analysis of variance of effect of polymer on sugar beet seed seed traits 

 صفات مورد بررسی
Trait 

 منابع تغییر و میانگین مربعات
S.O.V 

 )df=20تیمار (
Treatment 

 )df=63اشتباه آزمایشی (
Error 

 )df=63کل (
Total 

 %)CVضریب تغییرات (

 جوانه زنی بالفاصله بعد از پوشش
Germination after coating 

**241.8904  66.0634 307.9538 9.91 

 جوانه زنی یک ماه بعد از پوشش
Germination after a month coating 

**190.7654 45.4365 236.2019 8.36 

 جوانه زنی سه ماه بعد از پوشش
Germination after three months 

coating 

**184.1619 43.9365 228.0984 7.81 

 وزن تر
Fresh weight 

**0.033742 0.07975 0.041717 18.53 

 وزن خشک
Dry weight 

**0.000044 0.000018 0.000062 21.39 

 طول ساقه چه
Shoot length 

1.7285ns 1.5173 3.2458 17.50 

 طول ریشه چه
Root length 

1.3746ns 0.9746 2.3492 14.52 

 در مزرعه استقرار گیاهچه
Plant establishment 

**266.0654 22.5797 297.7998 14.31 

 غیرمعنی دار nsدرصد و   5معنی دار در سطح احتمال *درصد،  1معنی دار در سطح احتمال **
** Significant at 1%,* significant at 5%, ns: not significant  

 
 Table 2. Mean comparison of different . مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر درصد جوانه زنی بالفاصله بعد از پوشش2جدول 

coating material on 
germination after coating  

  
 گروه آماري

Classification 
 

 جوانه زنی
Germination% 

  پوششنوع 
Coating 

a 93.5 Control 
ab 90 HPS5% 
ab 89.5 HPS10% 
abc 89 CP5% 
abc 89 HPS7.5% 
abc 88.5 CP0.5% 
abc 87.5 CP1% 
abcd 87 MP10% 
abcd 87 HPH1% 
abcd 85.5 MP1% 
abcd 84 MP7.5% 
abcde 81.5 MP0.5% 
abcde 80.5 MP5% 
abcde 80 CP7.5% 
bcde 79 HPH5% 
bcdef 77 HPS1% 
cdef 75.5 CP10% 
def 73.5 HPS0.5% 
ef 70.5 HPH7.5% 
ef 70 HPH0.5% 
f 65 HPH10% 

 میانگین هاي داراي حروف مشترکدر هر ستون اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند.
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Means with the same letter are not significant 
 

  
 

 
 رصد جوانه زنی یک ماه بعد از پوشش. مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر د3جدول 

Table 3. Mean comparison of different coating material on 
germination after a month  

 گروه آماري 

Classification 

 جوانه زنی

Germination% 

  نوع پوشش
Coating 

a 90.5 MP10% 
ab 88.5 HPH10% 
ab 88.5 HPH0.5% 
ab 87 CP1% 
abc 84.5 HPS10% 
abc 84 MP1% 
abc 84 MP0.5% 
abc 84 HPH7.5% 

abcd 82 HPH1% 
abcd 82 CP0.5% 
abcd 81 MP7.5% 
abcd 80 HPS0.5% 
abcd 79.5 HPH5% 
abcd 79.5 HPS1% 
abcd 79.25 Control 
abcd 79 HPS7.5% 
bcd 78 MP5% 
bcd 77 CP5% 
cd 75.25 HPS5% 
d 71 CP7.5% 
e 58.5 CP10% 

 در هر ستون اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند. یانگین هاي داراي حروف مشتركم
Means with the same letter are not significant 

 
 

 . مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر درصد جوانه زنی سه ماه بعد از پوشش4جدول 
Table 4. Mean comparison of different coating material on 

germination after three months  
 

 گروهآماري
Classification 

  جوانه زنی
Germination% 

  نوع پوشش
Coating 

a 95.5 MP1% 
a 94.5 CP0.5% 
ab 93.5 MP0.5% 
abc 91.5 HPS7.5% 
abc 91 MP10% 

abcd 90 HPS0.5% 
abcde 89 MP7.5% 
abcdef 88 MP5% 
abcdef 87 CP1% 
abcdef 86.5 Control 
abcdef 86 HPS5% 
bcdefg 83 HPS1% 
bcdefg 83 HPH5% 
bcdefg 83 HPH0.5% 
cdefg 81.5 HPS10% 

cdefgh 81 CP5% 
defgh 79 HPH10% 
efgh 78 HPH7.5% 
fgh 77.5 CP7.5% 
Gh 74 HPH1% 
H 70.5 CP10% 
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 دارند.میانگین هاي داراي حروف مشترکدر هر ستون اختالف معنی داري با یکدیگر ن
Means with the same letter are not significant 

 
  

با استفاده از آزمون  در آزمایشگاه و قدرت نامیه بذر درمزرعهچغندرقند جوانه زنینتایج مقایسه میانگین اثرپنج نوع پلیمر برصفات  -5جدول 
  دانکن

 Table5-Mean comparison of different traits affected by coating using Duncan test 
 قدرت نامیه بذر در مزرعه

Seed vigor 
% 

 چه ریشه طول
Root length 

cm 

 چه ساقه طول
Shoot length 

cm 

 خشک وزن
Dry weight 

gr 

 وزن تر
Fresh weight 

gr 

 تیمار
Treatment 

35cde 7.75a 7.85ab 0.0137e 0.382efg Control 
47a 7.25a 7.52ab 0.0202abcde 0.427cdefg MP10 

32def 6.72abc 7.8ab 0.0233abc 0.555abcd MP7.5 
33def 7.2abc 7.55ab 0.0199abcde 0.487abcdef MP5 
30defg 7abc 7.32ab 0.0196abcde 0.467bcdef MP1 
23gh 6.57abc 6.67ab 0.0188bcde 0.510abcde MP0.5 
23gh 7.2abc 8.4a 0.0206abcde 0.520abcde HPS10 
41abc 6.52abc 7.4ab 0.0243ab 0.622ab HPS7.5 
47a 5.57c 6.85ab 0.0224abcd 0.530abcde HPS5 

33def 7.27abc 7.22ab 0.0161cde 0.437cdefg HPS1 
41abc 6.75abc 6.85ab 0.0183bcde 0.550abcd HPS0.5 
29fg 6.57abc 7.4ab 0.0265a 0.627a HPH10 
38cde 6.92abc 6.25b 0.0263a 0.550abcd HPH7.5 
23gh 6.92abc 7.45ab 0.0186bcde 0.515abcde HPH5 
46a 6.37abc 7.35ab 0.0181bcde 0.472bcdef HPH1 
43ab 6.4abc 5.92b 0.0225abcd 0.507abcde HPH0.5 
20h 6.17abc 6.2b 0.0183bcde 0.350fg CP10 

36cde 7.2abc 5.92b 0.0187bcde 0.312g CP70.5 
33def 7.75a 7.45ab 0.0157de 0.575abc CP5 
25fgh 6.5abc 6.5ab 0.0210abcde 0.575abc CP1 
33def 7.32ab 5.92b 0.0165cde 0.420defg CP0.5 

  
  نتیجه گیري کلی

در این آزمایش مشخص شد که پوشش دهی بذور 
با پلیمر نه تنها صدمه اي به آنها وارد نمی کند بلکه 

نیز می باعث حفظ و حتی افزایش کیفیت آنها 
شود.اگرچه براي تمامی صفات نمی توان یک تیمار 
مشخص مطلوب معرفی کرد اما باتوجه به اهمیت 

درصد  1صفات و پوشش بذر  پوشش هاي منوپلیمري 
درصد نتایج خوبی را ازخود نشان دادند.  5و کوپلیمري 

در شرایط مزرعه نیز پوشش هاي منوپلیمري و 
سی داراي میانگین هموپلیمري در اکثر صفات مورد برر

بهتري بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند. به 
ویژه پوشش هاي منوپلیمري با غلظت باال و هموپلیمري 
با غلطت کم در استقرار بذر در مزرعه عملکرد مطلوبی 

  از خود بروز دادند.
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