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تأثیر پوششدار کردن بذر با مکملهای کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند
سلیم فرزانه ،*1محمد شاملوئیان ،2رئوف سید شریفی ،3شهرام

خدادادی4

 .1استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .3استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .4محقق پژوهشی ،مؤسسه اصالح و تهیه بذر چغندرقند ،سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،کرج ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1397/06/30 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/09/27 :

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر پوشش بذر با مکملهای کود آلی تپروسین ،کادوستیم و زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه
چغندرقند انجام گرفت .آزمایش در سال  1395در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل شستوشوی بذر (شستوشو و بدون شستوشو)،
هیبرید (شکوفا و پارس) و مقادیر مختلف فرآوردههای تپروسین ،کادوستیم و زاگرت بههمراه تیمار شاهد و تیمار چسب
میباشند .نتایج نشان داد که تیمار شستوشوی بذر موجب افزایش درصد سبزشدن ،سرعت سبزشدن و درصد استقرار بوته و
کاهش زمان تا  10و  90درصد سبزشدن گردید .تیمارهای پوششدار کردن بذر با  20و  30میلیلیتر زاگرت در هر کیلوگرم بذر،
بهترتیب با  95و  94/16درصد سبزشدن نسبت به دیگر تیمارها برتری داشتند .درصد استقرار بوته در هیبرید پارس بیشتر از
هیبرید شکوفا بود .در بین تیمارهای مختلف پوشش بذر ،تیمار پوشش بذر با زاگرت نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار
سطح برگ و وزن خشک ریشه و برگ برخوردار بود .بهطورکلی در این تحقیق پوششدار کردن بذر با تپروسین و زاگرت باعث
بهبود رشد گیاهچه و افزایش درصد استقرار بوته شد.
کلیدواژهها :استقرار بوته ،سرعت سبزشدن ،سطح برگ ،شستوشوی بذر چغندرقند ،وزن خشک گیاهچه.

مقدمه

* نویسنده مسئول

چغندرقند ( )Beta vulgaris L.یک گیاه دوساله است و با
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وجود اینکه محصول ریشه آن برای تولید شکر تنها در

پوششدار ،سرعت جوانهزنی ،سبزشدن و قدرت استقرار

یک فصل زراعی و در سال اول رشد میکند ،برای تولید

گیاه افزایشیافته و دستیابی به تراکم مطلوب بوته در

بذر ،به سال دوم و سپری کردن یک دوره دماهای پایین

مزرعه را مقدور میسازد ( .)Flangan, 2002مطالعه

(ورنالیزاسیون) نیاز دارد (.)Kockelmann et al., 2011

پوششدار کردن بذرها از نظر اقتصادی و کارایی نیز بسیار

اصالح و تولید بذر چغندرقند در ایران سابقه طوالنی

مورد توجه است (.)Pedrini et al., 2017

دارد .بهدلیل شرایط آبوهوایی مناسب استان اردبیل ،بذر

) (2014در تحقیقات خود بر روی بذر چغندرقند گزارش

تجارتی این محصول استراتژیک در منطقه اردبیل تولید

کرد که پوشش و حبهدار کردن بذر با مواد شیمیایی

میشود ،بهطوریکه تولید بذر تجارتی جزو عمده و

(اتیلن ،اسید جیبرلیک ،اسید سالسیلیک) و باکتریهای

مهمترین محصوالت منطقه بهشمار میرود و بهمنظور تهیه

محرک رشد گیاه باعث بهبود سرعت و درصد سبز کردن

بذر  35کارخانه قند ،ساالنه هزار تن بذر (خام) چغندرقند

و رشد گیاهچه چغندرقند شدند و بذرهای پوششدار

در منطقه مذکور تولید میشود (.)Farzaneh, 2008

شده نسبت به بذرهای حبهدار و شاهد سریعتر سبزشده و

Mahdavi

در چغندرقند ،بهخاطر نامحدود بودن رشد زایشی،

زودتر استقرار یافتند (1999) Mirzaei et al. .در بررسی

دوره گلدهی معموالّ  35-50روز طول میکشد بنابراین،

اثر روکشدار کردن بذر چغندرقند با ترکیبات مختلف

توده بذر تشکیل شده و برداشتشده معموالً ترکیبی

ثابت کردند که روکشدار کردن بذر موجب افزایش

نامتجانس از میوههایی با اندازههایی متفاوت ،درجههای

درصد جوانهزنی و برخی از ویژگیهای جوانهزنی در

مختلف از رسیدگی ،سرعت جوانهزنی ،غلظت عناصر

آزمایشگاه و بهبود سرعت ظهور گیاهچه در گلخانه و

بازدارنده جوانهزنی در پوسته ،سرعت سبزشدن ،و سایر

مزرعه شد (1980) Farley .در آزمایشهای خود بر روی

خصوصیات مربوط به بذر میباشد که موجب نوسانات

چغندرقند گزارش کرد که که پوششدار کردن بذر چغندرقند

بیشتر در جوانهزنی و سبزشدن میگردد و این موضوع

با موادی که محتوی  50درصد اکسید منگنز است جوانهزنی

یکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند میباشد

و استقرار گیاه را بهبود میدهد.

( .)Farzaneh, 2008خوشبختانه در چغندرقند مواد

( )2000توصیه نمودهاند که قبل از کاشت پوشش بذری

Junttila,

انجام شود و آنها معتقدند که این امر باعث باال رفتن

 )1976و بههمین دلیل شستوشوی بذر چغندرقند

جوانهزنی بذر میشود .در این راستا باید از پرکنندههایی

& Kockelmann

استفاده کرد که رطوبت را جذب کنند تا جوانهزنی تسریع

بازدارنده جوانهزنی قابل شستوشو میباشند (
موجب تسریع در جوانهزنی میشود (
.)Meyer, 2006

Kirkland & Johnson

شده و در نتیحه عملکرد محصول افزایش یابد.
مکملهای غذایی و محرکهای رشد زیستی ،ترکیباتی

روشهای مختلفی برای اطمینان از کارکرد باالی بذر
مورد استفاده قرار میگیرند و اکثر آنها کاربرد تجاری

هستند که رشد گیاهان را تحریک میکنند (

دارند .یکی از مفیدترین روشهای بهبود بذر در

 .)al., 2009از جمله این ترکیبات میتوان به محرکهای

Thomas et

1

چغندرقند پوششدار کردن 1بذر است .در بذرهای

زیستی کادوستیم ،2زاگرت 3و تپروسین اشاره کرد که

1. Seed coating

2. Kadostim
3. Zagroot
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بیشتر این ترکیبات دارای فرمول پایه اسیدهای آمینه بوده

حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد ممکن است

و عالوه بر مواد آلی دارای عناصر غذایی هم هستند و

بهصورت خاکی ،محلولپاشی و یا بهصورت تیمار بذر

Starck,

مصرف شوند .در کاربرد عناصر غذایی بهصورت پوشش

 .)2005زاگرت عالوه بر عصاره جلبکهای دریایی حاوی

بذر ،عناصر غذایی و ترکیبات دیگر به شکل مستقیم در

ویتامینها ،اسیدهای هیومیک و فولویک نیز میباشد.

ارتباط با بذر قرار میگیرند بنابراین از نظر اقتصادی

گزارش شده که حضور اسید هیومیک در پوشش بذر

پوشش دادن بذر یکی از مهمترین روشهای کاربرد

میتواند در حین جوانهزنی به فرایندهای بیوشیمی و

عناصر غذایی و دیگر ترکیبات مورد نیاز برای بهبود

فیزیولوژیکی کمک شایانی نماید و از این طریق بر

کارکرد بذر است (.)Rehman & Farooq, 2016

رشد کمّی و کیفی گیاهان را تحریک میکنند (

( Olk

اگرچه در مورد اثرات ترکیبات مختلف در پوشش بذر

تحریک جوانهزنی و اسقرار گیاهچه تأثیرگذار باشد

 .)et al, 2007مکمل غذایی تپروسین دارای عنصر

بر روی جوانهزنی ،سبزشدن و روند رشد برخی از

ریزمغذی روی ( )Znبوده و گزارش شده که پوششدار

محصوالت مطالعات مختلفی صورت گرفته است اما

کردن بذر با عنصر ریزمغذی روی ،استقرار بوته را افزایش

اطالعات کمی در مورد بهبود بذر چغندرقند در ایران

Shivay et al,

موجود است .بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر

)2006( Ozturk et al. .)2008; Rehman et al, 2016

پوششدار کردن بذر با استفاده از ترکیبات حاوی عناصر

نشان دادند که کاربرد روی در پوششدار کردن بذر گندم

غذایی و محرک رشد گیاهی کادوستیم ،تپروسین و

داده و موجب افزایش رشد گیاه میشود (

زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

موجب افزایش طول ریشهچه و ساقهچه در گندم میشود

میباشد.

و آنان اعالم کردند که این بهدلیل تأثیر عنصر روی در
متابولیسم جوانهزنی میباشد.

مواد و روشها

(2010) Golzadeh et al.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پوشش بذر با ترکیبات

گزارش کردند مصرف کودهای آلی میتواند با اثرگذاری

حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد تپروسین،

بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه ،موجب موفقیت در کشت

کادوستیم و زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

گیاه شود .بررسیها نشان داده است که عناصر ریزمغذی،

در سال  1395در دانشگاه محقق اردبیلی و در شرایط

هورمونهای رشد و برخی ترکیبات محرک رشد گیاه

گلخانه انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب

قادرند قدرت جوانهزنی ،سبزشدن ،استقرار گیاهچه و

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بهمورد اجرا در آمد.

روند رشد آن را تحت تأثیر قرار داده و ضمن کاهش

فاکتورهای آزمایش شامل شستوشوی بذر (شستوشو و

اثرات نامطلوب انواع تنشهای زنده و غیرزنده ،قدرت

عدم شستوشو) ،بذر دو رقم جدید هیبرید چغندرقند

جذب آب و عناصر غذایی را افزایش دهند و حاصل این

(شامل هیبریدهای شکوفا و پارس که هر دو تکجوانه

فرایندها در طول دوره رشد موجب بهبود جوانهزنی ،رشد
گیاه ،کمّیت و کیفیت محصول میشود (

(منوژرم) بوده و نسبت به دیگر ارقام در سطح وسیع در

& Jalilian

کشور کاشته میشود و برخی مشخصات آنها در جدول

 .)Tavakol Afshari, 2005در گیاهان زراعی ،مکملهای

 1آمده است) و  11تیمار پوششدار کردن بذر با مقادیر
مختلف (طبق توصیه شرکت سازنده) فرآوردههای

1. Teprosyn Zn
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تپروسین ( 25 ،12/5و  37/5میلیگرم در کیلوگرم بذر)،

سبزشدن ( D50 ،D10و  )D90حاصل شود را از طریق

کادوستیم ( 25/25 ،12/62و  37/87میلیگرم در کیلوگرم

درونیابی منحنی افزایش سبزشدن در مقابل زمان محاسبه

بذر) و زاگرت ( 20 ،10و 30میلیگرم در کیلوگرم بذر)

میکند و سرعت سبزشدن از طریق رابطه زیر محاسبه

بههمراه یک تیمار شاهد (بدون روکش) و یک تیمار

میشود (.)Soltani & Maddah, 2010

چسب بودند .غلظتهای استفادهشده از هر کدام از

( R50=1/D50سرعت سبزشدن)

()1

ترکیبات ،براساس توصیه شرکت سازنده انتخاب شدند.

درصد بوتههای سبزشده در زمان  28روز پس از

مشخصات فرآوردههای مورد استفاده در این تحقیق در

کاشت بهعنوان صفت درصد استقرار بوته در نظر گرفته

جدول  2آمده است.

شد ( ،)Farley, 1980همچنین در پایان آزمایش ( 50روز
ماده

بعد از کاشت) صفات تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن

برای

تیمار

روکشدار

کردن

از

بذر،

( Halmer,

خشک ریشه و بخش هوایی گیاه اندازهگیری شدند .برای

 .)2006روکش بذر با استفاده از یک دستگاه دستساز انجام

اندازهگیری وزنهای خشک برگ و ریشه ،در هر نمونه

گرفت .در این دستگاه روکش مناسب بذر با حرکات دورانی

ابتدا از محل طوقه بوتهها ،ریشه و برگ از هم جدا شدند

دستگاه انجام گرفت .با روکش بذر تغییر محسوسی در شکل

وزن خشک برگ و ریشه بهطور جداگانه بعد از گذاشتن

بذر ایجاد نشده بود ولی وزن بذر کمتر از  10درصد افزایش

در پاکت ،در آون بهمدت  48ساعت در دمای  70درجه

یافت ( .)Pedrini et al., 2017برای انجام تیمار شستوشوی

سانتیگراد گذاشته شد و سپس وزن خشک برگ و ریشه

بذر ،بذرها قبل از پوششدار کردن در درون دستگاه

برحسب گرم در بوته با ترازوی دقیق دیجیتالی با دقت

شستوشوی بذر با آب روان با دمای  20درجه سانتیگراد

 0/001اندازهگیری شدند .جهت اندازهگیری مساحت برگ

& Hamidi

در بوته برگهای  5بوته از هر جعبه بهطور تصادفی

 .)Chegini, 2016برای اجرای این آزمایش ،از هر تیمار 3

انتخاب و پس از جداسازی برگها ،مساحت برگ در بوته

تکرار  100تایی نمونه تصادفی برداشت شده و در جعبههایی

توسط دستگاه سطح برگسنج 3اندازهگیری شدند.

کربوکسیمتیلسلولز 1و چسباننده 2استفاده گردید

بهمدت سه ساعت شستوشو داده شدند (

دادههای حاصل از این تحقیق بهکمک نرمافزار

به ابعاد  ،40×60ارتفاع  20سانتیمتر و با عمق  2سانتیمتر در

SAS

داخل خاک کاشته شدند ویژگیهای خاک مورد استفاده در

(نسخه  )9/1تجزیه واریانس و سپس میانگینها با آزمون

جدول  3آمده است.

 LSDدر سطح  5درصد مقایسه شدند و رسم اشکال

در طول اجرای آزمایش تعداد بذرهای سبزشده

توسط نرمافزار ( Excel )2010انجام گرفت .الزم به ذکر

(جهت ارزیابی مؤلفههای سبزشدن) به طور  2بار در روز

است که قبل از تجزیه دادهها ،برای دادههای صفات زمان

یادداشت شدند .برای محاسبه درصد و سرعت سبزشدن

تا  10درصد سبزشدن ،درصد استقرار بوته ،سطح برگ،

بذرها از برنامه  Germin1استفاده شد .این برنامه مدت

وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه تبدیل جذری انجام

زمانهایی که طول میکشد تا  50 ،10و  90درصد

گرفت (.)Soltani & Torabi, 2014

)1. Carboxy methyl Cellulose (CMC
2. Binder

3. Leaf Area Meter
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جدول  .1برخی از ویژگیهای ارقام مورد استفاده در آزمایش ()Aghaizade, 2011; Mahmoodi et al., 2016
رقم

ویژگیها

پارس

شکوفا

پلوئیدی

دیپلوئید

دیپلوئید

عملکرد ریشه (تن در هکتار)

56/11

61/71

عیار قند (درصد)

14-16

16-17

9/5

10/46

عملکرد شکر (تن در هکتار)

نرمال  -قندی

نرمال  -محصولی

صفت ویژه

متحمل به بیماری ریزومانیا

متحمل به بیماری ریزومانیا و نماتد سیستی

تیپ
شرکت تکثیر کننده

مؤسسه تحقیقات چغندرقند

دانش بنیان گیاهان زراعی

جدول  .2عناصر تشکیلدهنده مکمل غذایی کادوستیم و زاگرت مورداستفاده در آزمایش
عناصر تشکیل دهنده مکمل غذایی کادوستیم (ساخت شرکت ایناگروپارس)
درصد

درصد

درصد

نیتروژن

پتاسیم

مواد آلی

5

6

2

کمپلکس اسیدهای

آهن

منیزیم

روی

بور

آمینه آزاد

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم در لیتر)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

3750

5/2

150

1/18

245

عناصر تشکیلدهنده مکمل غذایی زاگرت (ساخت شرکت پارسفروغ زاگرس)
درصد

درصد

درصد

درصد اسیدهای آمینه ،ویتامینها،

درصد

درصد

درصد

درصد

نیتروژن

پتاسیم

فسفر

عناصر کممصرف و محرکهای رشد

عصاره جلبک دریایی

هیومیکاسید

فولیکاسید

پلیساکارید

3/6

1/7

3/5

3/8

7

9/8

3/7

1/2

عناصر تشکیل دهنده مکمل غذایی تپروسین روی (ساخت شرکت کاوین)
روی (گرم بر لیتر)

نیتروژن (گرم بر لیتر)

600

16/7

جدول  .3برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
واکنش خاک
7/8

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
0/375

درصد اشباع خاک

درصد رس

درصد سیلت

درصد شن

بافت خاک

60/13

35/5

34/56

29/94

لوم رسی

نتایج و بحث

در سطح یک درصد و از نظر سرعت سبزشدن و زمان تا

صفات مؤلفههای سبزشدن

 10درصد سبزشدن در سطح پنج درصد اختالف معنیدار

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد که تأثیر

آماری وجود داشت .اثرات متقابل هیبرید× تیمار

تیمارهای مختلف پوششدارکردن و شستوشوی بذر بر

شستوشوی بذر و هیبرید× تیمار پوششدارکردن بذر

روی درصد سبزشدن ،سرعت سبزشدن ،زمان تا  10و 90

برای درصد سبزشدن بذر و اثرات متقابل تیمار

درصد سبزشدن در سطح یک درصد آماری معنیدار

پوششدارکردن بذر× تیمار شستوشوی بذر بر روی

بودند .بین هیبریدهای چغندرقند از نظر درصد سبزشدن

زمان تا 10و 90درصد سبزشدن معنیدار بودند (جدول.)4
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جدول  .4نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر شستوشو و تیمارهای پوششدار کردن بذر بر مؤلفههای سبزشدن هیبریدهای
مختلف منوژرم چغندرقند
درجه

درصد

سرعت

زمان تا 10درصد

زمان تا  90درصد

آزادی

سبزشدن

سبزشدن

سبزشدن

سبزشدن

تکرار

2

8/20 ns

**0/00000321

*16/78

277/89 ns

بذر هیبرید

1

**6085/60

**0/00000322

* 18/99

531/00 ns

**2384/84

**0/00003423

**120/63

**6895/54

**

0/00000176

**33/15

ns

0/00000045

ns

0/00000021

منابع تغییر

شستوشو

1

پوشش بذر

10

**

بذر هیبرید × شستوشو

1

*

472/99

بذر هیبرید × پوشش بذر

10

*

187/40

215/70

ns

4/49

ns

4/79

**

6223/98

ns

66/47

ns

69/10

پوشش بذر × شستوشو

10

112/75 ns

0/00000018 ns

* 7/37

** 1775/76

بذر هیبرید × شستوشو × پوشش بذر

10

94/19 ns

0/00000042 ns

5/50 ns

61/59 ns

خطا

86

79/31

0/00000045

3/41

291/11

10/07

12/10

19/75

7/53

ضریب تغییرات (درصد)

** :ns ،* ،معنیدار در سطح  1و  5درصد و نبود اختالف معنیدار.

نتایج مقایسه میانگین درصد سبزشدن ،سرعت

بذر) ،تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) و

سبزشدن و زمان تا  10و 90درصد سبزشدن در جدول 5

زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) بهترتیب با

نشانگر این است که میانگین درصد سبزشدن در تیمار

 0/0059 ،0/0063و  0/0059درصد سبزشدن در ساعت

شاهد  86/71درصد است و درصد سبزشدن بهغیر از

از باالترین سرعت سبزشدن برخوردار بودند و سرعت

تیمار پوششدار کردن با غلظتهای مختلف کادوستیم ،در

سبزشدن در تیمارهای کادوستیم نه تنها نسبت به بقیه

دیگر تیمارها نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود و درصد

تیمارهای پوششدار کردن بذر بلکه نسبت به شاهد هم

سبزشدن بذر در تیمارهای پوششدار کردن بذر با زاگرت

کمتر بود .اطالعات مندرج در جدول  5حاکی از آن است

به مقدار 20میلیلیتر در هر کیلوگرم بذر ،با  95درصد

که زمان الزم برای رسیدن به  10درصد سبزشدن در

سبزشدن ،پوششدار کردن بذر با زاگرت به مقدار30

تیمارهای تپروسین ( 37/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) و

میلیلیتر در هر کیلوگرم بذر ،با  94/16درصد سبزشدن و

زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) بهترتیب با

پوششدار کردن بذر با تپروسین به مقدار  12/5میلیلیتر

 51/88و  54/74ساعت نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود.

در هر کیلوگرم بذر ،با  90/83درصد سبزشدن نسبت به

بنابراین این تیمارها نسبت به دیگر تیمارها زودتر شروع

دیگر تیمارها برتری داشتند .همانطورکه نتایج مقایسه

به سبزشدن کردهاند و این در حالی است که زمان الزم

میانگین در جدول  5نشان میدهد ،تیمارهای پوششدار

جهت رسیدن به  10درصد سبزشدن در تیمارهای

کردن بذر با کادوستیم نسبت به دیگر تیمارها از کمترین

کادوستیم نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود و شروع

درصد سبزشدن برخوردار بودند.

سبزشدن در این تیمارها نسبت به دیگر تیمارها حتی
نسبت به شاهد و تیمار چسب ،بهطور قابل مالحظهای

تیمارهای تپروسین ( 12/5میلیگرم در هر کیلوگرم
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دیرتر اتفاق افتاده است .بهطوریکه در تیمارهای ،12/62

شکوفا نسبت به هیبرید پارس بیشتر بود و در هیبرید

 25/25و  37/8میلیگرم کادوستیم در کیلوگرم بذر ،زمان

شکوفا افزایش درصد سبزشدن در اثر شستوشوی بذر

الزم جهت رسیدن به  10درصد سبزشدن نسبت به شاهد

معنیدار بود .در هیبرید پارس با وجود اینکه اختالف بین

بهترتیب  57/25 ،54/66و  21/17ساعت بیشتر بودند.

تیمار شستوشو و بدون شستوشو از نظر درصد

با توجه به مقایسه میانگین اثرات متقابل بین هیبرید و

سبزشدن معنیدار نبود ولی در این هیبرید نیز درصد

تیمار شستوشوی بذر برای درصد سبزشدن (شکل )1

سبزشدن در تیمار شستوشو بیشتر مشاهده شد

تأثیر شستوشوی بذر بر درصد سبزشدن در هیبرید

(شکل.)1

جدول  .5نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی عوامل بهکاررفته بر درصد سبزشدن ،سرعت سبزشدن ،زمان تا  10و  90درصد سبزشدن
بذر چغندرقند
درصد

سرعت سبزشدن

زمان تا  10درصد

زمان تا  90درصد

سبزشدن

(در ساعت)

سبزشدن (ساعت)

سبزشدن (ساعت)

تپروسین ( 12/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

90/83 abc

0/0063 a

78/32 abc

213/72 a

تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

89/58 a-d

0/0059 ab

97/73 bcd

214/54 a

تپروسین ( 37/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

87/50 b-e

0/0055 bc

51/88 a

211/03 a

زاگرت ( 10میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

89/58 a-d

0/0054 bc

106/30 cd

213/46 a

زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

95/00 a

0/0055 bc

68/15 ab

213/98 a

زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

94/16 ab

0/0059 ab

54/74 a

213/04 a

کادوستیم ( 12/62میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

82/08 e

0/0052 c

145/76 e

223/37 a

کادوستیم ( 25/25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

84/58 cde

0/0052c

148/35 e

222/99 a

کادوستیم ( 37/80میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

82/47 de

0/0051 c

112/27 d

221/67 a

چسب (کربوکسیمتیل سلولز  +بایندر)

89/39 a-d

0/0054 bc

88/73 bcd

272/41 b

شاهد (بدون مصرف چسب و مکمل کود آلی)

86/71 cde

0/0053 bc

91/10 bcd

271/00 b

7/22

0/0005

29/92

13/84

تیمار پوششدار کردن بذر

)LSD (0.05%

بذر هیبرید
پارس

95/14 a

0/0057a

87/86a

224/47 a

شکوفا

81/56 b

0/0054b

101/86b

228/48a

3/04

0/0002

13/31

5/89

)LSD (0.05%

شستوشو
شستوشو

92/60 a

0/00606a

75/59a

219/25 a

بدون شستوشو

84/10 b

0/00505b

114/59b

233/70 b

3/63

0/0002

13/31

5/89

)LSD (0.05%

میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار باهم ندارند.
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بدون شستشو

شستشو

a

100

a

b

90

c

70
60
50

درصد سبزشدن

80

40
30
20
10

شکوفا

پار

بذرهیبرید
شکل  .1اثرات متقابل رقم× شستوشوی بذر بر درصد سبزشدن بذر چغندرقند

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل بین هیبرید و تیمار

چغندرقند با تمامی تیمارهای مورد مطالعه برای سبزشدن

پوششدارکردن بذر برای درصد سبزشدن (جدول )6

گیاه مضر نمیباشد .نتایج این تحقیق نشان داد که

نشان داد که درصد سبزشدن در هیبرید پارس در تمامی

پوششدارکردن بذر چغندرقند با تپروسین و زاگرت باعث

تیمارهای پوششدار کردن بذر نسبت به شاهد بیشتر بود

بهبود شاخصهای سبزشدن شدهاست .تپروسین دارای

ولی در هیبرید شکوفا ،پوششدار کردن بذر با کادوستیم

 600گرم روی در هر لیتر محلول میباشد و ترکیب

باعث کاهش درصد سبزشدن بذر شده است (جدول .)6

زاگرت نیز حاوی عصاره جلبکهای دریایی ،ویتامینها،

مدت زمانی که طول میکشد تا سبزشدن بذر هیبریدهای

اسیدهای آمینه ،اسیدهای هیومیک و فولویک و عناصر

چغندرقند از زمان کاشت به  10و  90درصد خود برسد،

غذایی مورد نیاز گیاه است .گزارشهای متعددی در مورد

در بین تیمارهای مختلف بهطور معنیدار متفاوت است

تیمار بذر با روی وجود دارد که نشانگر و نویدبخش

(جدول  )7با توجه به اینکه هرچه مقدار این مدت زمان

بهبود گیاهان زراعی میباشد (

کمتر باشد نشاندهنده سبزشدن سریعتر بذرها میباشد

 .)Singh, 2007برای مثال )2009( Kaur et al. ،گزارش

بنابراین پوششدار کردن بذر با تپروسین و زاگرت ،بعد از

دادند که جوانهزنی بذر گیاه گل گندم 1با تیمار روی

تیمار شستوشوی بذر باعث شده هم شروع سبزشدن

( )ZnSO4افزایش یافت )2008( Cakmak .در گزارشی

یعنی زمان تا  10درصد سبزشدن زودتر اتفاق بیافتد و هم

معتقد است که وجود روی در بذر میتواند موجب

مدت زمانی که طول میکشد تا درصد سبزشدن بذر به

افزایش قوه نامیه بذر و استقرار بذر بخصوص در نواحی

 90درصد برسد کوتاهتر بوده است (جدول .)7

با کمبود روی شود )2012( Farooq et al. .گزارش کردند

;Masuthi et al., 2009

آزمایشات گلخانهای نشان داد که پوششدارکردن بذر
1. Chlorophytum borivilianum L.
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که پوششدار کردن بذر گندم با  1/25گرم روی خالص

گیاهان مؤثر است ( .)Turkmen et al., 2004جلبک

در کیلوگرم بذر گندم ،درصد سبزشدن بذر را افزایش داد

دریایی در رشد و گسترش بیشتر ریشهها ،جوانهزنی و

و زمان الزم جهت رسیدن به حداکثر نهایی سبزشدن را

سبزشدن بهتر و سریعتر بذرها تأثیر مثبت دارد (

کاهش داد .مکانسیم عمل مواد هیومیکی بر تحریک

.)& Keathley, 2006

Norrie

جوانهزنی و سبزشدن گیاهان مختلف بهطور دقیق

نتایج نشان داد که شستوشوی بذر موجب بهبود

مشخص نیست ،ولی در برخی منابع بر دو اثر مستقیم

مؤلفههای سبزشدن و افزایش درصد استقرار بوته شده

(افزایش فعالیت آنزیمی و نفوذپذیری غشا) و غیرمستقیم

است و همچنین پوششدار کردن بذر بعد از شستوشوی

(جذب بهتر عناصر غذایی و بهبود خصوصیات خاک)

بذر باعث کاهش زمان تا شروع سبزشدن و تکمیل

اسید هیومیک بر جوانهزنی ،سبزشدن و رشد گیاه اشاره

سبزشدن شده است و این بهدلیل شستوشوی مواد

شده است ( .)Seid Jamal et al., 2015اسید هیومیک

بازدارنده موجود در پریکارب بذر چغندرقند میباشد

میتواند با افزایش سرعت تنفس و تقسیم سلولی فرایند

بهطوریکه جوانهزنی ضعیف و متغیر چغندرقند را اغلب

Ouni et al.,

به حضور بازدارندههای جوانهزنی در خود میوه نسبت

 .)2014تحقیقات مختلفی تأثیر کاربرد اسید هیومیک را

داده میشود .پژوهشگران از گذشته دریافته بودند که

روی گیاهان مورد بررسی قرار دادهاند .مواد هیومیکی در

شستن بذرهای چغندرقند ،جوانهزنی آنها را بهبود میدهد

افزایش جوانهزنی و و سبزشدن بذر گونههای مختلف

(.)Kockelmann et al, 2011; Longden, 1973

سبزشدن و رشد گیاهچه را افزایش دهد (

جدول  .6اثرات متقابل رقم× تیمار پوششدارکردن بذر بر درصد سبزشدن بذر چغندرقند
درصد سبزشدن

تیمار پوششدار کردن

پارس

شکوفا

تپروسین ( 12/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

96/67 abc

85/00 c-g

تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

95/00 a-d

84/ 17d-g

تپروسین ( 37/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

92/50 a-e

82/50 e-h

زاگرت ( 10میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

99/17 a

80/00 fgh

زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

97/ 50ab

92/50 a-e

زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

97/50 ab

90/83 a-f

کادوستیم ( 12/62میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

96/ 67abc

67/50 i

کادوستیم ( 25/25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

95/00 a-d

74/17 ghi

کادوستیم ( 37/80میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

93/33 a-e

71/61 hi

چسب (کربوکسیمتیل سلولز  +بایندر)

92/28 a-e

86/50 b-f

90/98 f

82/44 e-h

شاهد (بدون مصرف چسب و مکمل کود آلی)

LSD (0.05%)11/83
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جدول  .7اثرات متقابل شستوشو× تیمار پوششدارکردن بذر بر زمان تا  10درصد سبزشدن و زمان تا  90درصد سبزشدن بذر چغندرقند
زمان تا  10درصد سبزشدن (ساعت)

زمان تا  90درصد سبزشدن (ساعت)

شستوشو

بدون شستوشو

شستوشو

بدون شستوشو

تپروسین ( 12/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

47/86 h

108/77 b-g

214/46 cd

212/98 cd

تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

51/30 h

144/14 abc

212/24 d

216/85 cd

تپروسین ( 37/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

39/88 h

63/88 fgh

210/97 d

211/10 d

زاگرت ( 10میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

84/53 d-h

128/06 bcd

213/29 d

213/64 cd

زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

52/51 h

83/78 d-h

212/59 cd

215/38 cd

زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

55/20 h

54/28 h

212/38 d

213/70 cd

کادوستیم ( 12/62میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

102/19 c-g

189/32 a

216/25 cd

230/48 bc

کادوستیم ( 25/25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

105/34 b-g

146/35 abc

220/90 cd

225/08 bcd

کادوستیم ( 37/80میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

108/27 b-g

116/27 b-e

218/06 cd

225/27 bcd

چسب (کربوکسیمتیل سلولز  +بایندر)

62/00 gh

115/45 b-e

239/40 b

305/43 a

شاهد (بدون مصرف چسب و مکمل کود آلی)

77/46 e-h

104/73 b-g

241/20 b

300/80 a

تیمار پوششدار کردن

53/03

)LSD (0.05%

19/53

میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار باهم ندارند.

صفات رشد گیاهچه

بهترتیب  7/83 ،14/92و  7درصد بیشتر از شاهد بود.

اطالعات مندرج در جدول  8نشان میدهد که اختالف در

براساس نتایج مقایسه میانگین درصد استقرار بوته،

بین هیبریدها از نظر سطح برگ ،وزن خشک برگ ،وزن

مشاهده میشود که چسب مورد استفاده در پوششدار

خشک ریشه ،و درصد استقرار بوته در سطح یک درصد

کردن بذر ،بر روی درصد استقرار بوته نه تنها تأثیر منفی

و از نظر تعداد برگ در سطح پنج درصد معنیدار است،

نداشته بلکه باعث افزایش یک درصدی استقرار شده

تأثیر تیمارهای مختلف پوششدار کردن بذر بر روی تعداد

است و این شاید بهدلیل جذب سریعتر آب توسط چسب

برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ ،وزن خشک ریشه ،و

(کربوکسیمتیلسلولز) باشد چرا که کربوکسیمتیلسلولز

درصد استقرار بوته در سطح یک درصد معنیدار بود و

عالوه بر غلظتبخشی ،چسبندگی و ایجاد استحکام ،عامل

تأثیر تیمار شستوشوی بذر فقط بر درصد استقرار بوته

انتشار و عامل نگهدارنده آب نیز میباشد .در برخی

معنیدار میباشد ولی اثرات متقابل بین تیمارهای مختلف

تیمارهای پوشش بذر که درصد اسقرار بوته کمتر از شاهد

از نظر آماری معنیدار نبودند (جدول .)8

بود الزم است در مورد غلظت تیمارها بررسیهای

با توجه به نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )9درصد

بیشتری صورت بگیرد .درصد استقرار بوته در هیبرید

اسقرار بوته در تیمار شاهد  68/83درصد بود و درصد

پارس بهطور قابلمالحظهای بیشتر از هیبرید شکوفا بود

استقرار بوته در تیمارهای زاگرت ( 20میلیگرم در هر

و بهنظر میرسد این مربوط به ویژگیهای ژنتیکی هیبرید

کیلوگرم بذر) ،تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم

پارس باشد که باعث شده عملکرد بهتری در مقایسه با

بذر) و زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

هیبرید شکوفا داشته باشد.
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جدول  . 8نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر شستوشو و تیمارهای پوششدار کردن بذر ،بر درصد استقرار بوته ،تعداد
برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه در هیبریدهای مختلف منوژرم چغندرقند
منابع تغییر

درجه
آزادی

درصد
استقرار

تعداد
برگ در بوته

سطح
برگ در بوته

وزن خشک
برگ در بوته

وزن خشک
ریشه در بوته

2
1
1
10
1
10
10
10
86

1/72 ns
**48/20
**27/82
**7/15
0/36 ns
0/43 ns
1/95 ns
2/46 ns
1/57

2/93 ns
*6/82
0/272 ns
**5/30
0/75 ns
2/56 ns
2/28 ns
0/24 ns
1/30

*12/54
** 29/31
0/431 ns
**14/71
1/85 ns
2/31 ns
1/53 ns
1/72 ns
2/89

0/028 ns
**0/175
0/074 ns
**0/142
0/0021 ns
0/026 ns
0/019 ns
0/127 ns
0/0194

0/0046 ns
**0/029
0/0033 ns
**0/0078
0/000016 ns
0/0032 ns
0/0035 ns
0/0040 ns
0/0029

17/81

11/83

16/80

14/37

تکرار
بذر هیبرید
شستوشو
پوشش بذر
بذر هیبرید × شستوشو
بذر هیبرید × پوشش بذر
پوشش بذر × شستوشو
بذر هیبرید × شستوشو × پوشش بذر
خطا
ضریب تغییرات (درصد)

15/90

** :ns ،* ،وجود اختالف معنیدار در سطح  1و  5درصد و نبود اختالف معنیدار.

جدول  .9نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی عوامل بهکاررفته بر درصد استقرار بوته ،تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ و وزن
خشک ریشه چغندرقند
درصد
استقرار

تعداد برگ
در بوته

سطح برگ
(سانتیمتر مربع در بوته)

وزن خشک برگ
(گرم در بوته)

وزن خشک ریشه
(گرم در بوته)

تپروسین ( 12/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

60/83 cde

6/33 bc

193/18 de

0/6630 cde

0/1500 abc

تپروسین ( 25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
تپروسین ( 37/5میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
زاگرت ( 10میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
زاگرت ( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
کادوستیم ( 12/62میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
کادوستیم ( 25/25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
کادوستیم ( 37/80میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)
چسب (کربوکسیمتیل سلولز  +بایندر)
شاهد (بدون مصرف چسب و مکمل کود آلی)

76/66 ab
60/00 def
63/33 b-e
83/75 a
75/83 abc
57/08 def
45/00 f
52/08 ef
69/83 a-d
68/83 a-d

7/58 a
6/67 ab
6/75 ab
7/33 a
6/75 ab
6/00 bc
5/91 bc
5/58 c
5/66 c
5/91 bc

234/37 abc
222/35 bcd
226/61 a-d
255/01 ab
264/15 a
208/09 cde
174/42 e
176/96 e
181/54 e
177/40 e

0/8520 abc
0/8049 abc
0/9186 ab
0/9474 a
0/9312 a
0/5522 de
0/4980e
0/7295 bcd
0/5092 e
0/5123 e

0/1364 bcd
0/1641 ab
0/1759 a
0/1696 ab
0/1597 ab
0/1441 a-d
0/1340 bcd
0/1413 a-d
0/1168 cd
0/1115d

15/43

0/0006

39/67

0/194

0/0369

74/03 a
55/65 b

6/636a
6/182b

222/98a
197/75b

0/773 a
0/666 a

0/158 a
0/133 b

6/58

0/395

16/91

0/083

0158

تیمار پوششدار کردن بذر

)LSD (0.05%

بذر هیبرید
پارس
شکوفا
)LSD (0.05%

شستوشو
شستوشو

71/74 a

6/454a

212/42a

0/730 a

0/149 a

بدون شستوشو

57/93 b

6/363a

208/31a

0/709 a

0/142 a

6/58

0/395

16/92

0/083

0/015

)LSD (0.05%
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براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین درصد

کمترین تعداد برگ بود .سطح برگ در تمامی تیمارهای

استقرار بوته ،مشخص شد شستوشوی بذر چغندرقند اثر

پوششدار کردن بذر به غیر از تیمار پوشش بذر با با

مثبتی بر درصد استقرار بوته داشته است؛ بهنظر میرسد

کادوستیم ( 25/25میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) و

شستوشوی بذر با حذف مواد بازدارنده جوانهزنی باعث

کادوستیم ( 37/8میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) نسبت به

شده است عملکرد تیمار شستوشوشده در مقایسه با

شاهد بیشتر بود و سطح برگ تولیدشده در تیمار زاگرت

عدم شستوشو افزایش یابد .اساس موفقیت در مدیریت

( 30میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) با  264/15سانتیمتر

و سودمند بودن زراعت چغندرقند ،استقرار تعداد بوته

مربع نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود .میانگین کل برای

مناسب در واحد سطح میباشد .با استقرار تعداد بوته

سطح برگ در یک بوته در هیبرید پارس 222/98

مناسب در واحد سطح ،مهمترین کار مدیریتی در زراعت

سانتیمتر مربع و در هیبرید شکوفا  197/75سانتیمتر بود

چغندرقند انجام شده است .قبل از رسیدن بوته چغندرقند

بنابراین سطح برگ تولیدشده در طول دوره آزمایش در

به مرحله  6برگی (مرحلهای که بتوان گفت بوته چغندر

هیبرید پارس بیشتر بود (جدول  .)9در بین تیمارها تیمار

قند استقرار یافته است) ،گیاهچه اولیه بیشترین حساسیت

پوشش بذر با زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم بذر)

را به عوامل زنده (آفات ،بیماریها و علفهای هرز) و

با مقدار  0/947گرم در بوته و تیمار زاگرت ( 30میلیگرم

( & Robert

در هر کیلوگرم بذر) با مقدار  0/931گرم وزن خشک

 )1971( Hull & Jaggard .)Meikle, 1981گزارش کردند

برگ نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین وزن خشک برگ

که عوامل زیادی منجمله نوع خاک ،آبیاری ،نحوه کشت و

برخوردار بودند .مقدار وزن خشک برگ تولیدشده در

تغذیه ،روی استقرار بوته چغندرقند تأثیر میگذارند .آنها

هیبرید پارس حدود  16درصد نسبت به هیبرید شکوفا

گزارش کردند که در خاکهای آلی و حاصلخیز حداقل

بیشتر بود .نتایج حاصل از اندازهگیری وزن خشک ریشه

 65000بوته در هکتار مورد نیاز است و در خاکهای فقیر

در تیمارهای مختلف پوششدار کردن و هیبریدها در

این میزان به  85000بوته در هکتار افزایش مییابد.

جدول مقایسه میانگین  9آمده است .در بین هیبریدها،

غیرزنده (سرما ،تنش خشکی و شوری) دارد

میانگین کل برای تعداد برگ در یک بوته در هیبرید

مقدار وزن خشک ریشه در هیبرید پارس بهطور

پارس  6/63عدد و در هیبرید شکوفا  6/18عدد بود

معنیداری بیشتر از هیبرید شکوفا بود .و در بین

بنابراین تعداد برگ تولیدشده در طول دوره آزمایش در

تیمارهای مختلف پوشش بذر ،تیمار پوشش بذر با

هیبرید پارس بیشتر بود (جدول  .)9همانطوریکه نتایج

زاگرت با مقادیر  10میلیگرم در کیلوگرم بذر نسبت به

مقایسه میانگین (جدول  )9نشان میدهد در تیمار شاهد

دیگر تیمارها از بیشترین مقدار وزن خشک ریشه برخوردار

تعداد برگ در بوته  5/91عدد در بوته بود و تیمارهای

بود و تیمار شاهد نسبت به دیگر تیمارها دارای کمترین وزن

پوششدار کردن بذر با تپروسین ( 25میلیگرم در هر

خشک ریشه بود .در این تحقیق پوششدار کردن بذر با

کیلوگرم بذر) و زاگرت ( 20میلیگرم در هر کیلوگرم

تپروسین و زاگرت باعث بهبود رشد گیاهچه و افزایش

بذر) بهترتیب با  7/58و  7/33عدد نسبت به دیگر تیمارها

درصد استقرار بوته شد ولی الزم است در مورد غلظت

از بیشترین تعداد برگ برخوردار بودند و تیمار کادوستیم

استفاده از این دو ترکیب مطالعات بیشتری انجام گیرد .با

( 37/8میلیگرم در هر کیلوگرم بذر) با  5/58دارای

توجه به اینکه تپروسین حاوی مقادیر زیادی روی میباشد و
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تحقیقات زیادی در رابطه با نقش مؤثر روی در افزایش

همبستگی منفی بین صفات زمان تا  10و زمان تا 90

عملکرد گیاهان مختلف انجام شده است و گزارشهای

درصد سبزشدن کامالً طبیعی میباشد ،هرچه بذر سریعتر

;Potarzycki & Cakmak, 2008

سبز کند ،ریشه آن زودتر ظاهر شده و بییشتر رشد خواهد

Bansal et al.

کرد و درنهایت دارای بیشترین وزن خشک نیز خواهد

( )1990گزارش دادند که کمبود روی در گیاهان گسترش

بود .بذری که سریعتر سبز کنند ،در اثر حمله آفات و

جهانی دارد .شرایط حاکم بر خاکهای ایران از جمله

امراض ،تضعیف نشده یا از بین نمیروند و در نتیجه به

آهکی بودن pH ،باال و همچنین مصرف بیرویه و زیاد از

تعداد کافی و یکنواخت در سطح مزرعه استقرار مییابند

حد کودهای فسفره ،موجب کاهش فراهمی روی در این

و همچنین زودتر میتوانند از محیط اطراف خود استفاده

خاکها شده است .ترکیب زاگرت حاوی عصاره

کرده و سریعتر برگ و ریشه تولید کنند (

جلبکهای دریایی ،ویتامینها ،اسیدهای آمینه ،اسیدهای

 .)Sarmadnia, 2003وجود همبستگی مثبت بین صفات

هیومیک و فولویک و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

رشد گیاهچه مانند تعداد برگ ،سطح برگ و وزن خشک

در ارتیاط با اثرات مفید ترکیبات هیومیکی بر بهبود رشد

برگ نتیجه ثابت شده است ،و تولید حداکثر ماده خشک

گیاهان گزارش شده است که غلظتهای کم (50-60

در واحد سطح زمین به توسعه بیشتر و زودهنگام سطح

میلیگرم در لیتر) اسید هیومیک رشد گیاه را بهصورت

برگ در ابتدای فصل رشد بستگی دارد تا از سرعت

معنیداری افزایش میدهد (.)Xuenyuan et al., 2001

جذب خالص ابتدای فصل استفاده شود .در این ارتباط،

امروزه ،جلبک دریایی بهعلت دارا بودن ترکیبات

 (2004) Lebaschy & Sharifi Ashour Abadiگزارش

تحریککننده رشد گیاهی مورد توجه قرار گرفتهاند و

کردند که شاخص سطح برگ معیار مناسبی برای برآورد

بهطور وسیعی در تولید محصوالت کشاورزی استفاده

میزان تغییرات عملکرد گیاهان زراعی میباشد .بنابراین در

میشود (.)Spann & Little, 2011

چغندرقند ویژگیهای برگ را میتوان بهعنوان یکی از

متعددی وجود دارد (

.)Grzebisz, 2009; Hafeez et al., 2013

& Koocheki

معیارهای اساسی و مهم در تعیین افزایش وزن خشک
همبستگی بین صفات

ریشه در نظر گرفت .در این تحقیق همبستگی بین

ضرایب همبستگی نشانگر میزان تغییرات مشترک دو

ویژگیهای رشدی برگ با مؤلفههای سبزشدن معنیدار

صفت میباشند (.)Marjanovic-Jeromela et al., 2007

نبود و این احتماالً به این دلیل است که در اوایل دوره

ضرایب همبستگی ساده محاسبهشده بین صفات (جدول

رشد ،توسعه برگ نسبت به ریشه با سرعت بیشتری

 ،)10نشان میدهد که همبستگی ساده بین وزن خشک

انجام میگردد و سبزشدن بذر هرچقدر هم دیر اتفاق

ریشه بهعنوان مهمترین صفت در چغندرقند ،با سرعت

بیفتد باز میتواند توسعه بخش هوایی خود را جبران کند

سبزشدن ،زمان تا  10و  90درصد سبزشدن ،تعداد برگ،

بهطوریکه در این زمینه

سطح برگ و وزن خشک برگ معنیدار میباشد.

گزارش کرد که تنش خشکی باعث کاهش رشد

همبستگی بین وزن خشک ریشه با زمان تا  10و 90

چغندرقند میشود و پس از رفع تنش ،چغندرقند مینواند

درصد سبزشدن منفی و با سرعت سبزشدن ،تعداد برگ،

کاهش رشد در بخش هوایی را سریعتر جبران کرده و به

سطح برگ و وزن خشک برگ مثبت بود .وجود

حالت اولیه خود برگردد.
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 ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد ارزیابی.10 جدول
9

1

8

7

6

5

4

3

2

1

صفات مورد ارزیابی

1

درصد سبزشدن

1

0/3464 **

سرعت سبزشدن

1

-0/5506 **

-0/3248 **

 درصد سبزشدن10 زمان تا

1

0/1758 *

-0/3021 **

-0/0981 ns

 درصد سبزشدن90 زمان تا

1

0/0480 ns

0/1194 ns

0/1583 ns

0/0330 ns

درصد استقرار

1

0/3715*

-0/1455 ns

-0/0187 ns

0/0276 ns

0/1587 ns

تعداد برگ در بوته

1

0/2574**

0/2017 *

-0/1366 ns

-0/1788 ns

0/0689 ns

ns

-0/0016

سطح برگ در بوته

1

0/4785 **

0/1822*

0/1258 ns

-0/2369**

-0/1212 ns

0/0064 ns

-0/0320 ns

وزن خشک برگ در بوته

0/2809 **

0/3266 **

0/2815 **

0/1635 ns

-0/2026 *

-0/2193 *

0/1833 *

0/0347 ns

وزن خشک ریشه در بوته
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Abstract
In order to study the effect of sugar beet (Beta vulgaris) seed coating with organic fertilizer of Teprosyn, Kadostim
and Zagroot on the emergence and seedling growth characteristics, a greenhouse experiment has been conducted at
the Faculty of Agriculture and Natural Resources of Mohaghegh Ardabili University within 2015. There, the
treatments are arranged in a factorial experiment, based on completely randomized block design with three
replications, with the experiment factors including seed washing (washing and without washing), hybrids (Shokoufa
and Pars), and seed coating with different amounts of organic fertilizers of Teprosyn, Kadostim, and Zagroot, not to
mention the control and adhesive treatments. Results show that seed washing treatment has increased the percentage
of emergence, velocity of emergence, and the percentage of plant establishment, and decreased the time to 10% and
90% of the emergence. The percentage of seedling emergence have been superior in seed coating treatments with
Zagroot (20 ml per kg of seed) responsible for 95% of emergence and seed coating with Zagroot (30 ml per kg seed)
for 94.16%, compared to other treatments. The percentage of plant establishment has been higher in the Pars hybrid
than the Shokoufa. Among different treatments of seed coating, seed treatment with Zagroot has had the highest leaf
area and root and leaf dry weight. In general, seed coating with Teprosyn and Zagroot has improved seedling growth
and increased plant establishment in this research.
Keywords: Leaf area, plant establishment, seedling dry weight, sugar beet seed washing, velocity of emergence.
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