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چکیده

 از مدواد پلیمدری جهدت افددودن.بهرهگیری از انواع پلیمرها در زمینه فرآوری بذر (پوششدار کردن بذر انواع گیاهان) در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیددا کدرده اسدت
 ضمن ترغیب گیاهچههدا بده رشدد و اسدتقرار، حشرهکشها و مواد تنظیمکننده رشد استفاده میشود تا بتوان در مراحل اولیه رشد گیاهان، قارچکشها،ترکیبی از رنگها
سداخت پلیمدر داخلدی و امکدانسدنیی اسدتفاده از آن بدرای

 این تحقیق با هدد. آنها را در برابر انواع عوامل بیماریزا و حشرات زیانآور اوایل فصل مصون نمود،بهتر

 جهت مقایسه اجرای پلیمر خارجی و داخلی خصوصیات کیفی بذر. اجرا شد1939-39  ذرت و یونیه طی سالهای،پوششدار کردن بذر سه گیاه مهم زراعی چغندرقند
 باتوجه به نتایج طیفهدای مدادون. درصد گیاهچههای غیرعادی و طول ریشه در آزمایشگاه و بنیه گیاهچهها در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت،شامل درصد جوانهزنی
 می توان چنین استنباط کرد که پلیمر سنتدشدده داخلدی از نظدر.قرمد بدست آمده و مقایسه پلیمر تهیهشده با پلیمر خارجی که بهعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفته است
 نتدایج ایدن ملال ده. تأثیر زیانباری بر جوانهزنی و استقرار بذر نداشت، کاربرد پلیمرها در پوشش بذر چغندرقند.خصوصیات فیدیکی و مکانیکی مشابه پلیمر خارجی است
درصدد بدرای پوشدش بدذرهای چغندرقندد و یونیده و

 میتوان از پلیمر داخلی سنتد شده در این تحقیدق بده نسدبت ید،نشان داد که با ملحوظ داشتن جنبههای اقتصادی

.درصد برای بذر ذرت به منظور دستیابی به پوشش دهی مللوب و یکنواخت بذرها و عدم تاثیر سوء بر صفات کیفی آنها استفاده نمود1/0
 میدان و یکنواختی جوانهزنی، یونیه، ذرت، چغندرقند، پوششدار کردن بذر، پلیمر، بنیه گیاهچه:کلمات کلیدی
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Abstract
The use of various types of polymers in the field of seed processing (coating seeds of various types of plants) has become
very important in recent years. Polymer materials are used to add a mixture of fungicides and pesticides and growth
regulators to help protect plant seedlings from growing and deploying better against pathogens and harmful insects in the
early stages of plant growth. This research was carried out with the aim of making internal polymer and its feasibility
study in seed of three sugar beet, corn and alfalfa crops during the years of 2014-2015. In order to compare the effect of
foreign and internal polymer, seed quality, germination, abnormality percentage, Radicle length in laboratory and Seed
vigor in greenhouse were evaluated. The results of the obtained spectra and surface tension the comparison of the
polymer prepared with the foreign polymer used as a control. It can be concluded that the internalized polymer is
physically and mechanically similar to that of an external polymer. Application of polymer in sugar beet cover had no
adverse effect on germination and seed establishment. The results of this study showed that the synthesized internal
polymer in this study can be used to coating the seeds of sugar beet and alfalfa and 1% and 1.5% for corn seeds in order
to achieve optimum seed coating and not to have an adverse effect on their qualitative traits.
Keywords: Polymer, seed coat, sugar beet, corn, alfalfa
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رشد ،عمق کاشدت ،نحدوه آمدادهسدازی بسدتر بدذر ،شدیوه

مقدمه
پوشش پلیمری م موالً برای اییاد ی

کاشددت و در نهایددت ،عوامددل بازدارنددده ماننددد جم یددت
الیده یکنواخدت

و نازک از پلیمدر دور بدذر بددون افددایش قابدل تدوجهی در
اندازه و وزن بذر به کار برده میشود .ترکیب پلیمری مدورد
استفاده به صورت فیلم آبدوست بوده و مانع جوانهزنی بدذر
نمدیشدود ) .(Khakzad Esfahlan et al., 2013همچندین
باعث میشود که انواع سموم حشرهکش و قدارچکدش بده
طور مؤثر به سلح خارجی بذر چسبیده تدا پدا از کاشدت
بذر و انیام عملیات آبیاری طی مراحل جوانهزندی و رشدد
اولیه ،گیاهچهها از گدند آفات و بیماریهای اول فصل در
امان باقی بمانند ).(Devay et al., 1991
از ترکیبددات آکریالتددی بدده عنددوان ی د

چسددب بددرای

نگهداری مواد به عنوان پوشش بر روی بذر گیاهان میتدوان
اسددتفاده کددرد .نشددان داده شددده اسددت کدده اسددتفاده از ایددن
ترکیبات باعث افدایش بنیه بذر و در نهایدت باعدث افددایش
 11درصدی عملکرد محصول میشود .همچنین نتایج نشدان
داده است که استفاده از این پلیمرها به عنوان پوشدش مقددار
گرد و غبار را به مقدار قابدل تدوجهی کداهش داده اسدت .از
این نوع پلیمرها میتدوان در تمدام اندواع بدذر گیاهدان مانندد
گندم ،جدو ،بدرنج ،چغندرقندد ،میدوه جدات ،سدبدییات و...

استفاده کرد ).(Schlotterbeek et al., 2014

علفهای هرز ،حشرات زیانآور و عوامل بیماریزا وابسته
اسددت ( .)Murua, 2002بددههرحددال ،تنهددا پددارهای از ایددن
عوامل توسط کشاورز قابلکنترل است و وجدود برخدی از
عوامددل بازدارنددده موجددب تددأخیر در جوانددهزنددی بددذر یددا
غیریکنواختی در توزیع جم یت گیداهی در سدلح مدرعده
میشود .پوشش بذر میتواند مدواد موردنیداز بدرای بدذر را
به نحو مؤثری در اختیار بوته های جوان قرار دهد .این مواد
عمدتاً شامل قارچکدشهدا و حشدرهکدشهدا و در پدارهای
مددوارد ،عناصددر غددذایی و مددواد تنظددیمکننددده رشددد اسددت
(.)Scott, 1998
پوششدار کردن بذرهای منوژرم چغندرقند و بذرهای
سبدییات کاربرد وسدی ی دارد .در ملال دات مدرعدهای بدا
کاربرد پلیمر در پوشش بذر توانستهاند از گیاهچههای پنبه
در برابر بیماری بوتهمیری بهمدت چهار ماه محافظت کنندد
).)Devay et al., 1991
پوشش دار کردن بذر ،یکی از روشهای تقویتکننده
بذر است که با اهدا

مختلفی ازجمله افددایش سدرعت و

میدان جوانه زنی ،جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها،
تسدددهیل عملیدددات بدددذرکاری ،توزیدددع یکنواخدددت بدددذر
) ،(Modarresi et al., 2002حفظ رطوبت در پیرامون بذر با
استفاده از مواد جاذبالرطوبده ( ;Langan and Christie, 1985

با توجده بده گسدتره نگراندیهدای موجدود در خصدو

 ،)Zohuriaan-Mehr, 2007افدایش عملکرد ،اییاد تأخیر

کاربرد مدواد شدیمیایی ،پدژوهشگدران مت دددی بده بررسدی

در جواندهزندی ()Cabane et al., 2012; Scott, 1998

اثدددرات پوشدددشدار کدددردن بدددذر در کددداهش کددداربرد

انیام میشود ،اسدکات و همکداران ()Scott et al., 1997

حشرهکشهای شیمیایی پرداختهاند ( ;Devay et al., 1991

تیمارهددای مختلفددی را جهددت پوشددشدار کددردن بددذرهای

.)Burris, 1994; Dailey et al., 1993; McGee et al., 1994

مختلددف اجددرا کردنددد کدده در نتییدده ،برخددی از تیمارهددای

جوانهزنی اولین مرحله رشد است که اهمیت زیادی دارد.

مورداستفاده اثر افدایشی روی جوانهزنی و استقرار گیاهدان

همچنین سرعت و یکندواختی جواندهزندی و سدبد شددن نیدد از

شاخصهای مهم بذر میباشد ).(Soltani et al., 2001

مورد آزمون داشتند.
بنابراین ،اگر بتوان ترکیبی یافدت کده ضدمن بدههمدراه

اسدتقرار موفقیددتآمیدد بددذر گیاهدان زراعددی در سددلح

داشتن مواد مفید برای جوانده زندی و رشدد اولیده گیاهچده،

مدرعه به میموعه عواملی مانند انتخاب رقم ،توان ژنتیکی

تأثیر منفی بر ویژگدیهدای جواندهزندی بدذر نداشدته باشدد،

بذر ،بافت و حاصلخیدی خاک ،شرایط اقلیمی طدی فصدل

میتوان از این مواد بدرای پوشدشدار کدردن بدذر اسدتفاده
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کرد .در چغندرقند ،بهدلیل خسارت آفات اول فصل ،بدذر

اتددداق رسدددانده و التکدددا اییددداد شدددده را در رفدددی

با ترکیبات مختلف سموم قارچکش و حشرهکدش آغشدته

ریختده و درب آن بسدته شدد (

میشود .به همین منظور ،الزم است مدواد موردنیداز جهدت

.)Hamdi et al., 2010; Hamdi, 2012

;Schneider et al., 2007

پوشش دادن بذر با استفاده از ترکیبات مختلف ،بده سدلح

در موارد بدروز عددم شدباهت خصوصدیات فیدیکدی و

بذر چسبیده و سپا اقدام بده کاشدت بدذر کدرد .در حدال

مکانیکی پلیمدر سنتدشدده بدا پلیمدر خدارجی ،روش مدورد

حاضر ،از پلیمرهای خارجی بدرای پوشدشدار کدردن بدذر

اشاره با تغییدر در منومرهدای پلیمدری ،آغدازگر واکدنش و

ایدن ملال ده ،مقایسده و

شرایط انیام واکنش تکرار شد تا در نهایدت ،پلیمدر سدنتد

جددایگدینی پلیمددر خددارجی بددا پلیمددر داخلددی (بدده عنددوان

شده از نظدر تسدتهدای الزم و صدفات مدوردنظر شدباهت

چسباننده و نگهدارنده مواد افدودنی) با پوشدشدار کدردن

کامل با پلیمر خارجی داشته باشد.

چغندرقند استفاده میشدود .هدد

بذر بهمنظور کاهش هدینه فدرآوری بدذر و در عدین حدال،

مقداری از پلیمر سنتد شده توسدط متاندل رسدوب داده

بهبود یا عدم تغییر خصوصیات جوانهزنی بذر در مقایسه با

شد و جهت طیدف گیدری بدا دسدتگاه طیدف سدنج مدادون

پلیمر خارجی است.

قرمددد( FT-IR 1مدددل )Perkin Elmer Spectrum 100
جهت بررسدی پیونددها و عامدلهدا بده پژوهشدگاه علدوم و

مواد و روشها

فناوری رنگ ارسال گردید .جهت بررسی کشش سدلحی

در ایدددن تحقیدددق ابتددددا پلیمدددر داخلدددی سدددنتد و سدددپا
امکانسنیی استفاده از آن در پوششدار کردن بذر و ارزیابی
آن با پلیمر خارجی موجود انیام شد .بدذر ارقدام تیدارتی سده
گیددداه زراعدددی چغندرقندددد (vulgaris L.

 )Betaهیبریدددد

( SBSI004تولیدددد سدددال  ،)1935ذرت ()Zea mays L.

سدددددینگل کدددددرا ( SC704تولیدددددد  )1931و یونیددددده

و یکنواختی نید تست اپلیکاتور انیام شد.
پدا از دریافدت نتددایج حاصدل از طیددف سدنج مددادون
قرمد ،و یکنواختی بذرها با تیمارهای مشخص شده پوشش
داده شدند.
تیمارهای مورد بررسی شامل هشدت تیمدار (بدذر خدام
(بدون پوشش) ،پوششدار شده با پلیمر خارجی( 1گرم به
ازاء  155گرم بذر خام) ،پوششدار شده با پلیمر سنتد شده

 )Medicagoاکوتید همدددانی (تولیددد سددال

با نسبتهای مختلف 9 ،8/0 ،8 ،1/0 ،1 ،5/0و  9/0گرم به

 )1931جهت پوشش و جهدت ارزیدابی و مقایسده ایدن دو

ازاء  155گرم بذر خام بودند ،همچنین مقادیر الزم از آب،

پلیمددر طددی سددالهددای  1939-39در آزمایشددگاه و گلخاندده

رنگ ،قارچکش و حشدرهکدش نیدد بده همدراه پلیمرهدا در

مؤسسه تحقیقات اصدالح و تهیده بدذر چغندرقندد واقدع در

پوشددشدار کددردن بددذرهای مددورد نظددر اسددتفاده شددد .ایددن

کرج استفاده شد.

محلولها بدا اسدتفاده از دسدتگاه پوشدش دهندده بدذر دوار

(sativa L.

روی بذرها پوشش داده شددند ).(Dehghanshoar, 1986

سنتز پلیمر

جهت سنتد پلیمر ،کوپلیمریداسیون بین منومرهای متیل
استایرن و اسید کرتونی

با امولسیفایر پلی (وینیدل الکدل)

در حضور آغازگر پرسولفات پتاسیم بهمدت ید

سداعت

و در دمای  25درجه سانتیگراد در آزمایشگاه تکنولدوزی
قند مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند واقع در
کرج انیام شد .پا از این مدت دمای واکدنش بده دمدای

از قارچکش کربوکسین تیرام ،حشره کش گائوچو ،رنگ
و پودر تال

جهت پوشش اسدتفاده شدد ،سدپا بدذرهای

پوشددشدار شددده در دمددای اتدداق خشد
بستهبندی و در محیط خشد

و خند

و داخددل پاکددت
نگهدداری شددند.

جهت مقایسه اجرای پلیمر خارجی و داخلی ،خصوصدیات
کیفی بذر شامل درصد جواندهزندی ،طدول ریشدهچده ،بنیده
Fourier Transform Infrared Spectroscopy – FTIR

1
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گیاهچدده و درصددد گیاهچددههددای غیرعددادی در گلخاندده و

) (Dividerبه چهدار قسدمت  80عدددی تقسدیم و سدپا در

ایستا1

قالب طرح بلوکهای کامل تصدادفی بدا چهدار تکدرار طبدق

آزمایشگاه طبق قوانین آزمون بذر انیمن بین المللی
برای هر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

قوانین

آزمون بذر انیمن بین المللدی ایسدتا (2010

)ISTA,

از روش البدددالی کاغذکشدددت شدددد (جددددول  .)1میددددان

بررسیهای آزمایشگاهی

جهت ت یین درصد جوانهزنی بذرهای پوششدار (شامل
هفت تیمار بدذر پوشدشدار بدا پلیمدر داخلدی و ید

تیمدار

پوشش دار با پلیمدر خدارجی) همدراه بدا بدذر بددون پوشدش

جوانهزنی نهایی و درصد گیاهچههدای غیرعدادی بدر اسدا
قوانین آزمون بذر انیمن بدین المللدی ایسدتا ()ISTA, 2010
در هر تیمار پا از دو هفته ،شمارش و ثبت شد.

(شاهد) ،هر توده  155عددی بذر با استفاده از دستگاه مقسم
جدول -1شرایط آزمون جوانهزنی بر اسا

قوانین آزمون بذر انیمن بین المللی ایستا

Table 1- Germination test conditions according to ISTA rules
شمارش(روز)
)Count (day
اولین
آخرین
final

first

دما (درجه سانتی گراد)

محیط کشت

نام گیاه

)Temperature (˚C

substance

Name of plant

14

4

20-30, 15-25, 20

TP, BP, S

7

4

20-30

BP

10

4

20

BP

چغندرقند
Sugar beet
ذرت
Corn
یونیه
Alfalfa

بدرای شدمارش گیاهچددههدای غیرعددادی نیدد از قددوانین

کاغذ جوانهزنی در لوله و اندازهگیری طول ریشدهچده

آزمون بذر انیمن بین المللی ایستا در زمان شمارش جهت

بر روی صفحه شیشهای مدرج به دست آمدند ،نیدد بدا

ت یین درصد جوانهزنی استفاده شد (.)ISTA, 2010

قرار دادن آنها در آون در دمای  15درجه سانتیگراد

همزمان با شمارش ت داد بذرهای جواندهزده ،وزن
خش

بهمدت  89ساعت ت یین شد.

ریشدهچده کده بدا اسدتفاده از روش کاشدت در

شکل  -1نحوه اندازهگیری آزمایش و طول ریشهچه1

Figure 1- Measuring and test of root length
)1 International Seed Testing Association (ISTA
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گلخانه

پا از مشاهده اولین جوانهزنی ،جوانهها به طور مرتب هر

برای اندازه گیدری درصدد هدور گیاهچده در گلخانده

روز شمارش شدند .در هر بار شمارش کنار هر بذر جوانده

برای ارزیابی بنیه بذر هر سه نوع بذر در گلخانه نید کشدت

زده ی

شاخص که نشانه جوانه باشد ،گذاشته شد .بدرای

شدند .بذرها در ج بههای حاوی سیلیا و در قالب طدرح

گیاهچددههددای چغندرقنددد شددمارش تددا  81روز ،ذرت  15و

کامل تصادفی با چهار تکرار کشت شددند .دمدای گلخانده

یونیه  15روز پا از کاشت ادامه داشت (شکل .)8

شبانه روز به طور ثابت حدود  80درجه سدانتی گدراد بدود.
(ب))(b

(الف) )(a

(پ))(c

شکل  -8آزمایش اندازهگیری درصد هور گیاهچه برای ارزیابی بنیه بذر
در گلخانه( .الف)چغندرقند( ،ب) ذرت و (پ) یونیه
Figure 2- Test of Measuring the emergence rate of
seedling for evaluation of vigor in the greenhouse.
(a) sugar beet, (b) Corn and (c) alfalfa

تیدیه و تحلیل آماری دادههای آزمایش بر پایه طدرح

ارت اشدددات کششدددی پیونددددهای  O-Hدر سددداختار اسدددید

آزمایشی بلدوک هدای کامدل تصدادفی بدا چهدار تکدرار بدا

کروتونی

همچنین نوارهای جذبی ناحیه  1159مربوط به

استفاده از نرمافدار  ،SAS 9.1انیام شد .مقایسه میانگینهدا

ارت اشات کششی  C=Oرا نشان مدیدهدد .بندابراین از نظدر

نید با استفاده از آزمدون  LSDدر سدلح احتمدال  0درصدد

ساختار شیمیایی پلیمر سنتد شده داخلدی بدا پلیمدر خدارجی

صورت گرفت.

(شاهد) مشابهت داشت (شکل .)9
آزمایش کشش سلحی بین مولکولها (شدکل  )9نیدد

نتایج و بحث
نتددایج طیددف مددادون قرمددد بانددد کششددی  C-Oرا در
 ،1895cm-1نوارهای جذبی در ناحیه 9991 cm-1مربوط به

نشان میدهد که این کشش در بین مولکدولهدا کدم شدده
این کشیدگی کامالً یکنواخت بودن فدیلم را نشدان مدیداد
).(Meng et al., 2013
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)Transmitance (%

شدت عبور (درصد)

عدد موجی
)Wavenumber (cm-1

شکل  -9طیف مادون قرمد اندازهگیری شده ) (aپلیمر خارجی و ) (bپلیمر سنتد شده
Figure 3- FT-IR spectrum (a) foreign polymer (b) Synthetic Polymer

شکل  -9کشش سلحی فیلم پلیمر سنتد شده
Figure 4- The surface tension of the synthesized polymer

چغندرقند

غیرعدادی در شددرایط پوشددشدار کددردن بددذر بددا پلیمددر

پوشش بذر تأثیر م نیداری بر میدان جوانهزنی بدذر

خارجی (به میدان  1/5گرم در صد گرم بذر) و داخلدی

و بنیه بذر در چغندرقند نداشت .ایدن در حدالی بدود کده

(به میدان  9/0گرم در صد گرم بذر) به ترتیب با کاهش

پوششهای پلیمری بذر در سدلح احتمدال پدنج و ید

 1/00و  1/18درصددد ،تددأثیر کمتددری نسددبت بدده سددایر

درصد بهترتیب بر میدان گیاهچههای غیرعادی و طدول

سلوح کاربرد پلیمر داخلی داشت (جدول  .)8از آنیدا

ریشهچه تأثیر م نیداری گذاشتند (جددول  .)8درصدد

که درصد گیاهچههای غیرعدادی بده عوامدل ژتیکدی و

گیاهچههای غیرعادی در بدذر شداهد (بددون پوشدش)

محیلی مختلفی وابسته است ،چگونگی تأثیر پلیمرها بر

م ادل  9/89درصد بود کده پوشدشدار کدردن بدذر بدا

کاهش درصد گیاهچدههدای غیرعدادی از طریدق تغییدر

پلیمددر خددارجی و داخلددی موجددب شددد تددا درصددد

اثددرات محیلددی نیازمنددد بررسددیهددای بیشددتری اسددت

گیاهچههای غیرعادی به نحو م ندیداری کداهش یابدد

(.)Almedia et al., 2005; Zamani et al., 2018

(جددول  .)1البتده میددان کداهش درصدد گیاهچدههدای
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جدول -8خالصه تیدیه واریانا و مقایسه میانگین تأثیر مقادیر مختلف پوشش پلیمری بر خصوصیات جوانهزنی بذر و بنیه گیاهچههای چغندرقند
Table 2- Analysis of variance and comparison of the mean of squares effects of different levels of polymer
coating on germination and seedling vigor of sugar beet
میانگین مرب ات
Means of squares
درصدگیاهچههای
طول ریشهچه

غیرعادی

بنیه گیاهچه

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

تغییرات

Seedling vigor

Germination

df

S.O.V.

18.778 ns

3

) )Replicationتکرار

8

) (Treatmentتیمار
) (Errorخلا
) (CVضریب تغییرات

Radicle length

Abnormal
seedlings
0.364 ns

63.259 ns

**2.006

* 2.190

94.500 ns

44.250 ns

0.319

0.902

142.093

44.028

24

45.62

60.82

23.37

10.18

-

)(cm

)(%

)(%

)(%

Treatments:

1.71

3.24

55.0

63.0

Bare seed

1.59 ns

*1.69

45.0 ns

66.5 ns

) (Foreign Polymer) (1.0 gپلیمر خارجی

2.46 ns

**1.15

49.0 ns

60.5 ns

) (Domestic Polymer) (0.5 gپلیمر داخلی

1.84 ns

**1.17

50.5 ns

67.5 ns

) (Domestic Polymer) (1.0 gپلیمر داخلی

**0.39

2.15 ns

57.0 ns

69.5 ns

) (Domestic Polymer) (1.5 gپلیمر داخلی

**0.57

**0.93

47.5 ns

62.5 ns

) (Domestic Polymer) (2.0 gپلیمر داخلی

*0.66

**1.28

57.0 ns

63.5 ns

) (Domestic Polymer) (2.5 gپلیمر داخلی

**1.25

**0.93

53.5 ns

63.5 ns

) (Domestic Polymer) (3.0 gپلیمر داخلی

*0.68

*1.52

44.5 ns

70.0 ns

) (Domestic Polymer) (3.5 gپلیمر داخلی

0.82

1.39

17.40

9.68

LSD0.05

1.12

1.88

23.58

13.12

LSD 0.01

0.050 ns

نحوه تأثیر پوششدار کردن بذر چغندرقندد بدر طدول

پلیمر خارجی و داخلی نید تفاوت م نیداری بین آنها

ریشهچه نید به نحوی بود که استفاده از پلیمر خارجی (بده

مشدداهده نشددد .بدددین ترتیددب هددد

ایددن تحقیددق کدده

میدان  1/5گرم در صد گرم بذر) و داخلی (به میددان 5/0

استفاده از پلیمر ساخته شده داخلی و جایگدین کردن

و  1/5گرم در صدد گدرم بدذر) اثدر م ندیداری بدر طدول

آن با پلیمر وارداتدی بددون اثدر سدوء بدر خصوصدیات

ریشهچه باقی نگذاشت اما با افدایش مقدار مصر پلیمدر

درصد جوانهزنی و بنیه بذر بوده محقق شد .همچندین،

داخلی به بیش از  1/5گرم به ازای صد گرم بذر ،از طدول

با توجه به جنبههای اقتصدادی موضدوع و نیدد بررسدی

ریشهچه به نحو م نیداری کاسته شد (جدول .)8

اثرات همه جانبه اثرات مقادیر مختلف کداربرد پلیمدر

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تأثیر پوشدشدار

داخلی ،میتوان توصیه کرد کده بدا کداربرد 1/5گدرم

کددردن بددذر چغندرقنددد بددر خصوصددیات مربددوط بدده

پلیمر داخلی به ازای ید

صدد گدرم بدذر چغندرقندد

جوانهزنی و بنیه بذر ،میتوان چنین اذعان داشدت کده

ضمن دستیابی بده اهددا

اییداد پوشدش مناسدب در

کداربرد پلیمدر در پوشدش بدذر ،تدأثیر زیدان بداری بددر

پیرامون بذر ،صفات درصد جوانهزنی ،بنیده و درصدد

مقایسده

گیاهچههای غیرعادی نید در حد پلیمر خارجی بدوده و

جوانهزنی و استقرار بذر نددارد .در خصدو
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خللددی در اسددتقرار بوتدده در مدرعدده اییدداد نمددینمایددد

 1/0درصد از پلیمر سنتد شده داخلی بنیه بذر در سلح

;Rosa et al., 2007; Aravindkumar et al., 1991

مناسبی ( )35/0درصد) قرار داشت و از ایدن نظدر نیدد

(

تفدداوتی میددان آن بددا تیمارهددای بددذر لخددت و بددذر

.)Taylor et al., 2001

پوششدار شده با پلیمر خارجی هدر دو بدا  35درصدد

ذرت

پوششدار کردن بذر ذرت در سلح احتمال پدنج
درصد بر میدان درصد جوانهزنی و در سدلح احتمدال
درصد بر میدان بنیه بذر تأثیر م نیداری گذاشت

ی

(جدول  .)9نتایج به دست آمدده نشدان داد کده تیمدار
مصر

 1/0درصد از پلیمدر داخلدی بیشدتری درصدد

بنیه بذر وجود نداشت .بررسی صفت طولی ریشدهچده
میددان تیمارهددای مددورد بررسددی نشددان از عدددم وجددود
تفاوت میدان آنهدا داشدت .نکتده قابدل توجده آنکده بدا
کددداربرد  1/0درصدددد از پلیمدددر داخلدددی پوشدددش
مناسدددددب و یکنددددواختی بددددده دور بدددددذرهای ذرت
اییاد شدد (;Almedia et al., 2005; Rosa et al., 2007

جوانهزنی به میدان  31درصد را کسدب نمدوده اسدت.

;2010

قوه نامیه تیمار مذکور با درصدد جواندهزندی بدذرهای

.)Zamani et al., 2018

Taylor et al., 2001; Ziani et al.,

لخت و کاربرد پلیمدر خدارجی بده میددان  1/5درصدد
تفات م نیداری نداشت .همچندین در تیمدار مصدر
جدول -9خالصه تیدیه واریانا و مقایسه میانگین تأثیر مقادیر مختلف پوشش پلیمری بر خصوصیات جوانهزنی بذر و بنیه گیاهچههای ذرت
Table 3- Analysis of variance and comparison of the mean of squares effects of different levels of polymer
coating on germination and establishment of Corn
میانگین مرب ات
طول ریشهچه

Means of squares
درصد جوانهزنی
بنیه گیاهچه

درجه آزادی

تغییرات

Radicle length
0.230 ns

Seedling vigor
10.026 ns

Germination
5.741 ns

df
3

S.O.V.
) )Replicationتکرار

0.869 ns

**109.489

*22.250

8

) (Treatmentتیمار

0.445

30.670

8.324

24

) (Errorخلا

22.77

6.23

3.10

-

) (CVضریب تغییرات

)(cm

)(%

)(%

Treatments:

3.04

90.0

94.5

Bare seed

3.13 ns

90.0 ns

92.5 ns

) (Foreign Polymer) (1.0 gپلیمر خارجی

2.39 ns

87.0 ns

95.0 ns

) (Domestic Polymer) (0.5 gپلیمر داخلی

3.05 ns

**78.7

*90.0

) (Domestic Polymer) (1.0 gپلیمر داخلی

3.29 ns

90.5 ns

96.0 ns

) (Domestic Polymer) (1.5 gپلیمر داخلی

3.73 ns

94.9 ns

95.0 ns

) (Domestic Polymer) (2.0 gپلیمر داخلی

2.53 ns

88.5 ns

93.5 ns

) (Domestic Polymer) (2.5 gپلیمر داخلی

2.25 ns

89.0 ns

*89.5

) (Domestic Polymer) (3.0 gپلیمر داخلی

2.98 ns

86.0 ns

93.0 ns

) (Domestic Polymer) (3.5 gپلیمر داخلی

0.97

8.00

4.21

LSD0.05
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تیمار و تیمار بذر لخت م نی دار نبوده است .گرچه درصدد

پوشددش بددذر یونیدده بدده اسددت نای درصددد گیاهچددههددای

گیاهچههای غیرعادی در مصدر

پلیمدر خدارجی بده طدور

غیرعادی بدر سدایر صدفات مربدوط بده درصدد جواندهزندی و

م نیداری کاهش پیدا نموده اسدت ولدی باتوجده بده جمیدع

استقرار بوتهها تأثیر م ندیداری نداشدت (جددول  .)9نتدایج

جهدات مدیتدوان مصدر  1/5درصدد از پلیمدر سدنتد شدده

نشان داد که کاربرد  1/5درصد از پلیمر داخلدی سدنتد شدده

داخلی را جهت پوشدشدار کدردن بدذرهای یونیده توجیده

روی جوانهزنی تأثیر سویی نداشدته و بدا کسدب  33درصدد

نمود .الزم به ذکر است که پوشش مناسب و یکندواختی در

جوانهزنی به همراه پلیمر خارجی با بیشدترین مقددار درصدد

مصددر  1/5درصددد از پلیمددر سددنتد شددده داخلددی بددرای

جوانهزنی را اییاد نموده است .گرچه تفاوت م ندیداری از

پوششدار کردن بذرهای یونیه کامالً مشهود بود .همچنین

این لحاظ بین تیمارهدا وجدود نداشدته اسدت .بررسدی نتدایج

توجیه این تیمار از نظر اقتصادی نید مقرون به صرفه خواهدد

بدست آمده از بنیه بذر نید نشان مدیدهدد کده همدین تیمدار

بددود (

(مصر

 1/5درصد از پلیمر داخلی) کسب بیشترین مقددار

بنیدده بددذر ( 21/0درصددد) را موجددب شددده اسددت .درصددد

;Almedia et al., 2005; Rosa et al., 2007

;Aravindkumar et al., 1991; Taylor et al., 2001
.)Ziani et al., 2010; Zamani et al., 2018

گیاهچههای غیرعادی و طول ریشهچه نید در مقایسه بین این
جدول  -9خالصه تیدیه واریانا و مقایسه میانگین تأثیر مقادیر مختلف پوشش پلیمری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچههای یونیه
Table 4- Analysis of variance and comparison of the mean of squares effects of different levels of polymer
coating on germination and seedling vigor of alfalfa
میانگین مرب ات
درجه آزادی

تغییرات

درصد جوانهزنی

df

S.O.V.

Radicle length
0.212 ns

Abnormal seedlings
0.173 ns

Seedling vigor
3.963 ns

Germination
7.852 ns

3

) )Replicationتکرار

0.098 ns

**1.113

20.750 ns

7.778 ns

8

) (Treatmentتیمار

0.139

0.321

43.380

4.519

24

) (Errorخلا

20.19

31.72

7.73

2.19

-

) (CVضریب تغییرات

)(cm

)(%

)(%

)(%

Treatments:

1.74

2.47

80.5

98.0

2.015 ns

**0.93

84.0 ns

99.0 ns

Bare seed
) (Foreign Polymer) (1.0 gپلیمر خارجی

1.88 ns

**1.15

85.0 ns

95.0 ns

) (Domestic Polymer) (0.5 gپلیمر داخلی

2.11 ns

2.32 ns

87.5 ns

99.0 ns

) (Domestic Polymer) (1.0 gپلیمر داخلی

1.72 ns

1.99 ns

88.0 ns

97.0 ns

) (Domestic Polymer) (1.5 gپلیمر داخلی

1.89 ns

2.09 ns

85.0 ns

96.5 ns

) (Domestic Polymer) (2.0 gپلیمر داخلی

1.93 ns

1.77 ns

85.5 ns

95.5 ns

) (Domestic Polymer) (2.5 gپلیمر داخلی

1.76 ns

1.99 ns

87.0 ns

97.5 ns

) (Domestic Polymer) (3.0 gپلیمر داخلی

1.62 ns

1.39 ns

84.0 ns

97.5 ns

) (Domestic Polymer) (3.5 gپلیمر داخلی

0.54

0.83

9.61

3.10

LSD 0.05

0.74

1.12

13.03

4.20

LSD 0.01

طول ریشهچه

Means of squares
بنیه گیاهچه
درصدگیاهچههای غیرعادی

نتایج این تحقیق نشان داد که میتوان از پلیمر سنتد شده
داخلی برای پوششدار کردن بدذرهای چغندرقندد و یونیده

به میدان ی

درصد و بذر ذرت به میددان  1/0درصدد بدرای

حصول بده بداالترین شدرایط کیفدی بدذر و یکندواختی بدرای
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 ذرت و،در پوشش بدذر گیاهدان زراعدی مانندد چغندرقندد

پوششدار کدردن بدذر و هدم چندین ملحدوظ داشدتن صدرفه

 نتایج نشان دادند این پلیمدر.یونیه مورد استفاده قرار گیرد

.)Vinod Kumar et al., 2014( اقتصادی استفاده کرد

،تأثیر سوء بر روی جوانهزنی و استقرار بدذر نداشدته اسدت
بنابراین از این پلیمر ساخته شده داخلی میتدوان بده عندوان
 حشدرهکدش و،ماده نگهدارنده ترکیباتی نظیر قدارچکدش
.رنگ در پوشش بذر استفاده نمود
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