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  چکیده
استقرار بوته و مراحـل اولیـه رشـد چغندرقنـد در      بر سبزشدن، هاي رشدکنندهو تنظیم هامصرف، محركبا ترکیبات عناصرکمروکش بذر تاثیر  بررسیبه منظور این تحقیق 

بـه مـورد اجـرا     تکـرار  سهبا  تصادفی هاي کاملیل در قالب طرح بلوكفاکتور آزمایش به صورت شد. انجام دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط گلخانهدر  1397سال 
که  هاهورمون و ي رشدهامصرف، محركشستشوي بذر (شستشو و عدم شستشو)، رقم (شکوفا و پارس) و ترکیبات مختلف عناصرکمدرآمد. فاکتورهاي آزمایش شامل 

گراد شستشو داده درجه سانتی 20در درون دستگاه شستشوي بذر با آب روان با دماي بذرها تشوي بذر، براي تیمار شس. بودند) پوششبه همراه شاهد (بدون  سطح 5شامل 
دار کـردن بـذر، از مـاده    بـراي تیمـار روکـش   بودنـد.   )Øگـرد (  متـر میلـی  5/4-5/3تجـارتی بـوده و داراي انـدازه     جوانـه  هر دو تـک شدند. بذر مورد نیاز در این تحقیق 

دار کـردن بـذر بعـد از    شپوشـ شکوفا برتـر بـود.   رقم درصد استقرار نسبت به  نظر ازهیبرید پارس  نتایج نشان داد که رقم. و چسباننده استفاده گردیدسلولز متیلکربوکسی
، 9بـور بـه ترتیـب    روي+منگنز+[( 1تیمارهـاي   ،بـذر  پوششبذر چغندرقند شد. در بین تیمارهاي مختلف  دارکردنشپوششستشوي آن موجب افزایش کارایی تیمارهاي 

، 9روي+منگنز+بور به ترتیب [( 2) و تیمار ]لیتر در کیلوگرم بذرمیلی 35/0و  2، 2/1اسید سالسیک به ترتیب  +اتیلن +اسید جیبرلیک +گرم در کیلوگرم بذر  5/8و  5/16
) بیشـترین تـاثیر را در تسـریع سبزشـدن و     ]گرم در کیلـوگرم بـذر   12و  12، 8عصاره جلبک به ترتیب  +هیومیک اسید  +اسید آمینه  +گرم در کیلوگرم بذر  5/8و  5/16

  گردید. مشاهده IIعملکرد کوانتومی فتوسیستمو  کلروفیل شاخص حداکثر بهبود رشد گیاهچه داشت و در این تیمارها

  هیبریدچغندرقند – IIعملکرد کوانتومی فتوسیستم -اسیدهیومیک-استقرار بوته کلمات کلیدي:
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of seed coating with combinations of micronutrients, stimulants 
and growth regulators on emergence, plant establishment and early stages of sugar beet growth. This study was carried 
out in greenhouse conditions at Mohaghegh Ardabili University in 2018. Experiment was conducted as factorial in a 
completely randomized design with three replications. Seed washing (washing and not-washing), varity (Shekofa-
Persian) and various combinations of micronutrients, stimulants and growth regulators which contains 5 were treated 
with a control (no cover-up) were the experimental factors. Comparison of the mean data from the experiment showed 
that among the sugar beet monogerm hybrids, Pars hybrid was superior in terms of establishment percentage. The results 
of this study showed that seed coating after washing increased the efficiency of sugar beet seed coating treatments. 
Among different treatments, seed coating treatments 1 [Zn+Mn+B (9, 16.5 and 8.5 g/ kg-1 seed Respectively)+ 
Gibberellic acid+ Ethylene+ Salicylic acid (1.2, 2 and 0.35 mL/ kg-1 seed, Respectively)] and 2 [Zn+Mn+B (9, 16.5 and 
8.5 g/ kg-1 seed Respectively)+ Amino acid+ Humic acid + Seaweed extract (8, 12 and 12 g / kg-1 seed, Respectively)] 
had the most effect on accelerating emergence and improvement of seedling growth and maximum chlorophyll index and 
quantum yield of photosystem II were observed in these treatments. 
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  مقدمه

 مطلـوب  و اسـتقرار بذر سبزشدن در زراعت چغندرقند 
ــی   ــم مــ ــیار مهــ ــه بســ ــطح مزرعــ ــه در ســ ــد بوتــ   باشــ

)Durr and Boiffin, 1995 درحــال حاضــر در جهــان .(
هکتـار چغنـدر    7000000هکتـار تـا    6500000سالیانه بـین  

هاي مهم ) و شرکتOECD-FAO, 2018شود (کشت می
هـاي  کننده بذر چغندر قند بـه مـوازات انجـام پـروژه    تولید

کیفیت ریشـه و بـاالبردن   تحقیقاتی براي افزایش کمیت و 
ــنش  ــل ت ــاه در مقاب ــده،  مقاومــت گی ــر زن ــده و غی ــاي زن ه

زنـی و  هاي جوانـه گیگذاري هنگفتی در بهبود ویژسرمایه
اند که نتیجه آن باالرفتن قدرت رقابـت  فرآوري بذر نموده

ــی   آن ــد مـ ــذر چغندرقنـ ــروش بـ ــازار فـ ــا در بـ ــدهـ   باشـ
)Pedrini et al., 2017(.  ر چغندرقنـد،  با توجه به اینکـه د

ــاد    ــی و خاصــیت ایج ــودن رشــد زایش ــدود ب ــاطر نامح بخ
 دهـی هـا، دوره گـل  دهـی روي آن هاي جـانبی و گـل  ساقه

ــذر روز طــول مــی 35-50 معمــوالّ کشــد. بنــابراین، تــوده ب
تشکیل شده و برداشت شده معموالّ ترکیبـی نامتجـانس از   

هـاي مختلـف از   هـایی متفـاوت، درجـه   هایی با انـدازه میوه
زنـی، غلظـت عناصـر بازدارنـده     گی، سـرعت جوانـه  رسید
زنی در پوسـته و سـایر خصوصـیات مربـوط بـه بـذر       جوانه

گـردد  زنی مـی که موجب نوسانات بیشتر در جوانهباشد می
کـه در بعضـی اوقـات درصـدي از بـذرها مـدت       به طـوري 

. نماینــدزنـی مــی زیـادي پــس از کاشـت شــروع بـه جوانــه   
هـاي مختلـف جهـت    ز تکنیـک بنابراین نیـاز بـه اسـتفاده ا   

زنـی، سـرعت   افزایش قـدرت جوانـه  افزایش کارایی بذر، 
 زنـی و افـزایش اسـتقرار بوتـه    زنی، یکنواختی جوانهجوانه

یکـی از  ). Farzaneh, 2008( باشـد چغندرقند ضروري می
دار هاي بهبـود بـذر در چغندرقنـد پوشـش    ترین روشمفید

جایگـذاري  . )Farzaneh et al., 2019( کردن بـذر اسـت  
وسیله تغییر شکل توان بهبذر در خاك و کارکرد آن را می

بذر یا قرار دادن ترکیبات شیمیایی روي پوسته بذر افزایش 
زنـی و سبزشـدن   داد که این امر باعث بهبود و تنظیم جوانه

در چغندرقنـد دو   ).Taylor and Harman, 1990(شود می
فاده قـرار  نوع پوشـش بـذر بـا کـاربرد تجـارتی مـورد اسـت       

ــد کــه شــامل مــی و  )Seed pelletingپلــت کــردن (گیرن
رسد باشد. به نظر میمی )Seed coating( دار کردنشپوش

ــتفاده از روش  ــشاس ــذر پوش ــردن ب ــوثر   دار ک ــواد م ــا م ب
مختلـف، روش بهتــري در راسـتاي بهبــود بـذر چغندرقنــد    

به استعمال مـواد مفیـد در   دار کردن بذر شپوشواژه باشد. 
بدون اینکه اندازه و شکل آن تغییـر پیـدا کنـد داللـت     بذر 
امــا در روش پلـت کــردن  . )Pedrini et al, 2017( دارد

 کند.شکل فیزیکی بذر تغییر می

بهبود سطوح تغذیه گیاهان در زمانی که تامین عناصـر  
ریزمغذي از خاك کافی نباشد عملکرد گیاهان زراعـی را  

ــی ــزایش م ــد اف ــان )Farooq et al, 2012(ده . در گیاه
خـاکی،   صـورت زراعی، عناصر ریزمغذي ممکن است بـه 

ی و یا بصورت تیمار بذر مصرف شوند. اگرچـه  پاشمحلول
مقـادیر عناصــر ریزمغــذي مــورد نیــاز گیــاه بــا هرکــدام از  

شود، ولی مصرف بـه صـورت   هاي مذکور تامین میروش
سازي بذر در بهبود عملکرد از کـارایی  و غنیپاشی محلول

ی پاشـ ا هزینـه بـاالي محلـول   امـ  ،ري برخوردار هستندباالت
توســعه ایــن روش را خصــوص بــراي کشــاورزان فقیــر بــه

. تیمـار بـذر   )Johnson et al., 2005( ته استمحدود ساخ
باشد چرا که در ایـن روش  گزینه می تربهترین و اقتصادي

شود، کاربرد آن آسان حداقل عناصر ریزمغذي استفاده می
  .)Singh, 2007یابد (هچه بهبود میاست و رشد گیا

در هـاي رشـد گیـاهی    کننـده تنظیماست که ثابت شده
هـاي محیطـی نقـش    هاي گیاه به تـنش یکپارچگی واکنش

العمل و براي عکس) Amzallag et al, 1999( اساسی دارد
هـاي گیـاهی داراي   زنی به عالئم محیطـی، هورمـون  جوانه

). Hermann et al, 2007( بیشــترین اهمیــت مــی باشــد
و سازگاري گیاه را زنی جوانه هاي رشد گیاهیکنندهتنظیم

) Banyal and Rai, 1983( دهندافزایش می به شرایط تنش
زنـی  گزارش شده که ژیبرلیک اسید و کنتین درصد جوانه

ــه ــزایش مـــی و رشـــد گیاهچـ ــد افـ  دهـــدرا در چغندرقنـ
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 )Jamil and Rha, 2007( .   گزارشـات متعـددي در زمینـه 
بـر   رشـد  هـاي کنندهتنظیم عنوان به آمینه اسیدهاي کاربرد

روي رشـد   گیاهان وجود دارد و نشانگر تاثیر مثبت آن بـر 
  .)Liu et al, 2008باشد (گیاهان مختلف می

وجود ترکیبـات هورمـونی در عصـاره جلبـک اثبـات      
شده است و کاربرد آن موجب افزایش رشد و بهبود تولید 

 ;Thambiraj and Paulsamy, 2012شـود ( در گیاهان می

Erulan et al., 2009( . کــاربرد عصــاره جلبــک دریــایی
ی عملکرد محصـول در غـالت،   پاشخاکی و محلول صورتبه

ــزایش داد    ــوه را اف ــان می ــی و درخت ــان داروی ــات، گیاه حبوب
)Anisimov et al., 2013 .( فرآینـد   هیومیـک  اسـید کاربرد

 جـذب  گیاهان از بسیاري رد کند ومی زنی را تحریکجوانه

 افـزایش  فرایند تنفس را و سلولی نفوذپذیري عناصر غذایی،

 .)Shahsavan Markadeh and Chamani, 2017( دهدمی

هاي مختلفی در زمینه پوشش بذر چغندرقند در بررسی
 کشور ما انجام شده است و در این زمینه حمدي و همکاران

)Hamdi et al, 2016 (دار کردن بـذر  وششبا بررسی اثر پ
چغندرقند با پلیمر نشان دادند که اسـتفاده از پلیمـر داخلـی    

گـرم بـذر) در شـرایط گلخانـه موجـب       100گرم در  5/0(
دار در وزن خشک گیاهچـه چغندرقنـد شـد.    افزایش معنی

) گـزارش  Kodadadi et al, 2018( خدادادي و همکاران
روي  کردند که پوشش بذر چغندرقند با عناصر ریز مغذي

و افـزایش وزن   هاي سبزشدنبهبود شاخصو منگنز باعث 
بـر   هـاي مختلـف  شود. اگرچه بررسـی خشک گیاهچه می

روي بهبود بذر چغندرقند  در دسترس هسـتند ولـی بـاز در    
ــورد      ــه، در م ــن زمین ــتري در ای ــات بیش ــا تحقیق ــور م کش

 بررسـی چغندرقند الزم است. بنابراین هدف از این تحقیق 
بـــا ترکیبـــات مختلـــف  نمـــودن بـــذر رداتـــاثیر پوشـــش

هـاي  ها و محركهورمونها، مصرف، اسیدآمینهعناصرکم
سبزشدن، اسـتقرار بوتـه و رشـد چغندرقنـد      بررشد گیاهی 

  باشد.می

  

  روش تحقیق

با  تاثیر روکش نمودن بذر بررسیبه منظور این تحقیق 
ــات مختلــف عناصــرکم   ــیدآمینه ترکیب ــرف، اس ــا، مص ه

مراحـل اولیـه رشـد    و ، استقرار بوته نسبزشد برها هورمون
دانشگاه محقق اردبیلـی تحـت   در  1397در سال  چغندرقند

فاکتوریل در  آزمایش به صورت شرایط گلخانه انجام شد.
بـه مـورد    تکرار سهبا  تصادفی هاي کاملقالب طرح بلوك

در  بـذر شستشـوي  . فاکتورهاي آزمایش شامل اجرا درآمد
هیبریـد  بـذر دو رقـم   )، (شستشـو و عـدم شستشـو    دو سطح

ــد ــکوفا( چغندرقنـ ــف    شـ ــات مختلـ ــارس) و ترکیبـ و پـ
 5کـه شـامل    هـا هورمـون هـا،  مصرف، اسیدآمینهعناصرکم

بودنـد  ) پوشـش به همـراه یـک تیمـار شـاهد (بـدون      تیمار 
ــذر،  ). 1(جــدول  ــوي ب ــام شستش ــراي انج ــل از ب ــذرها قب ب

در درون دسـتگاه شستشـوي بـذر بـا آب     دار کردن پوشش
گـراد بـه مـدت سـه سـاعت      درجه سـانتی  20دماي روان با 

. بـذر  )Hamidi and Chegini, 2016( شستشو داده شـدند 
از اداره اصـالح و  تجارتی بـوده و  مورد نیاز در این تحقیق 

تهیه بذر چغندرقنـد اردبیـل تهیـه شـدند. بـذر هیبریـدهاي       
و داراي انـدازه    1395چغندرقند مورد استفاده تولیـد سـال   

هیبریـدهاي شـکوفا و   بودنـد.    )Øگرد ( مترمیلی 5/3-5/4
در  1395بوده و تـا سـال    )منوژرمجوانه (پارس هر دو تک

 هابرخی مشخصات آن ،شدسطح وسیع در کشور تولید می
  .آمده است 2در جدول 

ــار روکــــش ــاده بــــراي تیمــ دار کــــردن بــــذر، از مــ
روکـش  اسـتفاده گردیـد.    2و چسـباننده  1سلولزمتیلکربوکسی

ساز انجام گرفـت. در ایـن   ستفاده از یک دستگاه دستبذر با ا
انجـام   دسـتگاه  دورانی حرکات با دستگاه روکش مناسب بذر

گرفت. جهـت اطمینـان از عـدم تـاثیر منفـی ترکیبـات مـورد        
زنی، قبل از اجراي آزمایش در گلخانـه،  استفاده بر روي جوانه

رصـد  براي تعیـین د زنی انجام شد. در آزمایشگاه آزمون جوانه
 56در هـر تکـرار   بـراي هـر هیبریـد     ،در آزمایشگاه زنیجوانه

                                                
1 Carboxy methyl Cellulose (CMC)  
2 Binder  
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و  شـمارش شـده   سالم، استاندارد و کـالیبره عدد بذر تیمارشده 
پیش از قـرار گـرفتن در محـیط کشـت بـا اسـتفاده از محلـول        

در داخــل کاغــذ  و ضــدعفونی شــده کــش ویتــاواکسقــارچ
و کشت گردیـد  ) Cook and Scoot, 1993( دارصافی چین

ها سپس نمونهر داخل ظروف مخصوص دربسته قرارگرفت. د
قـرار   گـراد درجه سـانتی  20±1در دماي رشد در داخل اتاقک

ــد ــمارش،  ). Hermann et al, 2007( گرفتن ــام ش هنگ

 2چـه آنهـا   زده تلقی شدند کـه طـول ریشـه   بذرهایی جوانه
متر یا بیشتر بود. شمارش تـا هنگـامی کـه افـزایش در     میلی

زده مشاهده نشده و بـه مـدت سـه روز    ي جوانهتعداد بذرها
زده در هـر نمونـه ثابـت مانـد     متوالی تعداد بـذرهاي جوانـه  

 بـود  1:  8/0ادامه یافت. نسبت وزن آب مصرفی و کاغـذ  

)Farzaneh et al, 2008(.  

  دار کردن بذرتیمارهاي مورد بررسی پوشش -1جدول 
Table 1- treatments of evaluated of seed coating 

 گرم در کیلوگرم بذر) 5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور (به ترتیب 

)Respectivelyseed  1-9, 16.5 and 8.5 g/ kg(Zn+Mn+B  

+  
 لیتر در کیلوگرم بذر)میلی 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  اسید سالسیک +اتیلن +اسید جیبرلیک

Respectivelyseed,  1-.35 mL/ kgGibberellic acid+ Ethylene+ Salicylic acid (1.2, 2 and 0 

  )1(تیمار 
Treatment (1)  

  گرم در کیلوگرم بذر) 5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور (به ترتیب 
)Respectivelyseed,  1-9, 16.5 and 8.5 g /kg(Zn+Mn+B  

+  
 گرم در کیلوگرم بذر) 12و  12، 8عصاره جلبک (به ترتیب  +هیومیک اسید  +اسید آمینه 

)Respectivelyseed,  1-extract (8, 12 and 12 g / kg weedcid+ Humic acid + SeaAmino a  

  )2(تیمار 
Treatment (2)  

 لیتر در کیلوگرم بذر)میلی 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  اسید سالسیک +اتیلن +اسید جیبرلیک
)Respectivelyed, se 1-Gibberellic acid+ Ethylene+ Salicylic acid (1.2, 2 and 0.35 mL/ kg 

+  
 گرم در کیلوگرم بذر) 24و  24، 16عصاره جلبک (به ترتیب  +هیومیک اسید  +اسید آمینه 

Respectivelyseed,  1-extract (16, 24 and 24 g / kg weedAmino acid+ Humic acid + Sea  

  )3(تیمار 
Treatment (3)  

 لوگرم بذر)گرم در کی 5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور (به ترتیب 
)Respectivelyseed  1-9, 16.5 and 8.5 g/ kg(Zn+Mn+B  

+  
 لیتر در کیلوگرم بذر)میلی 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  اسید سالسیک +اتیلن +اسید جیبرلیک

)Respectivelyseed,  1-Gibberellic acid+ Ethylene+ Salicylic acid (1.2, 2 and 0.35 mL/ kg  
+  

 گرم در کیلوگرم بذر) 12و  12، 8عصاره جلبک (به ترتیب  +یک اسید هیوم +اسید آمینه 
)Respectivelyseed,  1-extract (8, 12 and 12 g / kg weedAmino acid+ Humic acid + Sea  

  )4(تیمار 
Treatment (4)  

 گرم در کیلوگرم بذر) 5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور (به ترتیب 
)Respectivelyed se 1-9, 16.5 and 8.5 g/ kg(Zn+Mn+B  

+  
 لیتر در کیلوگرم بذر)میلی 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  اسید سالسیک +اتیلن +اسید جیبرلیک

)Respectivelyseed,  1-Gibberellic acid+ Ethylene+ Salicylic acid (1.2, 2 and 0.35 mL/ kg  
+  

 گرم در کیلوگرم بذر) 24و  24، 16عصاره جلبک (به ترتیب  +هیومیک اسید  +اسید آمینه 
Respectivelyseed,  1-extract (8, 12 and 12 g / kg weedAmino acid+ Humic acid + Sea  

  )5(تیمار 
Treatment (5)  

  کردن)شاهد (بدون پوشش
 Control (no coating)  

  )6(تیمار 
Treatment (6)  
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 )Aghaizade et al, 2011; Mahmoodi et al, 2016( شهاي ارقام مورد استفاده در آزمایبرخی از ویژگی -2 جدول
Table 2- Some characteristics of the varieties used in the experiment 

 

  هاویژگی
characteristics  

  رقم
variety  

  پارس
 Pars 

 
   شکوفا

Shoukofa  
  پلوئیدي
Ploidy 

  دیپلوئید
Diploid 

 
  دیپلوئید

Diploid  
  عملکرد ریشه

)t/h(Root yield  56.11   61.71  

  عیار قند
)%(Sugar content  14-16    17-16  

  عملکرد شکر
)t/h(White sugar yield  9.5   10.46  

  تیپ
Variety type  

  قندي –نرمال 
 N-Z  

  محصولی –نرمال   
 N-E 

  صفت ویژه
Specific character 

 متحمل به بیماري ریزومانیا
Toleran to Rizomania 

  ري ریزومانیا و نماتد سیستیمتحمل به بیما  
Toleran to Rizomania and Nematode  

  تکثیر کننده
Reproductive company  

 چغندرقند تحقیقات موسسه
Sugar Beet Seed Institute 

  زراعی گیاهانتوسعه  بنیان دانش  
FCDCo  

  
  

تکـرار   3از هـر تیمـار    ،اجراي آزمایش در گلخانهجهت 
هـایی بـه   و در جعبـه رداشـت کـرده   تایی نمونه تصادفی ب 100

متـر  سـانتی  3با عمق متر و در داخل خاك سانتی 40× 60ابعاد 
 3هـاي خـاك مـورد اسـتفاده در جـدول      ویژگی کاشته شدند

) FCآبیـاري اول بــا توجـه بــه ظرفیـت زراعــی (    آمـده اســت. 
صورت گرفت و در ادامه با توجه به شرایط دمـایی گلخانـه و   

. در طـول اجـراي   انجام گرفـت آبیاري  ،هاجعبهمیزان رطوبت 
  بود.  گراددرجه سانتی 25±3آزمایش دماي گلخانه 

ــده    ــذرهاي سبزش ــداد ب ــایش تع ــراي آزم در طــول اج
بـار در روز   2) بـه طـور   هاي سبزشدن(جهت ارزیابی مولفه

 سبزشـدن سـرعت   و براي محاسبه درصـد یادداشت شدند. 
برنامـه مـدت   ایـن   .شـد  اسـتفاده  Germin2از برنامه  بذرها
و  50، 10کشد تا طول می(برحسب ساعت) که   هاییزمان

حاصـل شـود را    )D90و  D10، D50( سبزشدندرصد  90
در مقابل زمان  سبزشدنیابی منحنی افزایش از طریق درون

از طریـق رابطـه زیـر     سبزشـدن کنـد و سـرعت   محاسبه می
 ).Soltani and Farzaneh, 2014شود (محاسبه می

 )سبزشدن(سرعت  R50=1/D50  )1معادله (

  برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش -3جدول 
Table 3- Physicochemical properties of the soil in the experiment 

 واکنش خاك
Soil pH 

 هدایت الکتریکی
)زیمنس بر متر(دسی  

Electrical conductivity 
(dS m-1) 

كدرصد اشباع خا  
Saturation 

percentage of soil 

 درصد رس
Clay (%) 

 درصد سیلت
Silt (%) 

 درصد شن
Sand (%) 

 بافت خاك
Soil texture 

7.8 0.375 60.13 35.5 34.56 29.94 Loam clay 
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روز پس از کاشـت بـه    28در هاي سبزشده درصد بوته
ــه   ــر گرفت ــه در نظ ــد اســتقرار بوت ــوان صــفت درص ــدعن  ش

)Farley, 1980یـا  گیري محتواي کلروفیـل  ). جهت اندازه
از  متـر) شاخص کلروفیل (مقادیر قرائت شـده از کلروفیـل  

 Minolta-502(مـدل   SPADمتـر دسـتی   دستگاه کلروفیل
هـر   ساخت کشور ژاپن) استفاده شد که چهارمین بـرگ از 

هـا توسـط   نمونه انتخاب و از نوك، وسط و انتهـاي بـرگ  
 گیري و میانگین آن به عنوان عددمتر اندازهدستگاه کلروفیل

تیمارهـاي   اثـر  ارزیـابی  متر یادداشت شـد. جهـت  کلروفیل
عملکـرد کوانتــومی   حـداکثر  بــر دار کـردن بـذر  شپوشـ 

 فلورسـانس  کلیـدي  پارامترهـاي  از، II (Fv/Fm) فتوسیستم
 از و بوته 5 تیمار هر از شد براي این منظور استفاده کلروفیل

 و انتخـاب  گیـاه  میـانی  قسـمت  بـرگ از  یـک  بوتـه  هـر 
 بـا  کلروفیـل  میزان فلورسانس گردید. ثبت آن فلورسانس

 30p-OS مـدل   1فلـورومتر  کلروفیـل  دسـتگاه  از اسـتفاده 
روش  ) مطـابق Optic Science(ساخت شرکت آمریکایی 

) Van Heerden et al., 2007هــردن و همکــاران (وان
 دسـتگاه  ايهـ داده روي از Fv/Fmشـد و شـاخص    قرائت

 Fm/(Fm-F0)رابطـه   از Fv/Fmگردیـد. شـاخص    محاسبه
 حـداکثر فلورسـانس   Fm فرمـول  ایـن  در آیـد مـی  دستبه

 هـاي کلروفیـل بـرگ   فلورسـانس  حـداقل  F0کلروفیل و 

بـه   F0و  Fmهسـتند. تفـاوت    تـاریکی  به شده داده عادت
 شـود. شـاخص  مـی  نامیـده  Fvمتغیر، یـا   فلورسانس عنوان

Fv/Fm فتوسیستم  کوآنتومی راندمان حداکثر دهندهنشان 

IIفتوسیسـتم بـاز   واکـنش  مراکز تمام که شرایطی است در 
 حـدود  در  Fv/Fmکـه زمـانی  از گیاهان بسیاري باشند. در

فتوسـنتز در   کـه  اسـت  مفهـوم  ایـن  بـه  بیشتر باشـد  و 83/0
 کمتر مقادیر ولی در تنش نیست گیاهآل بوده و حالت ایده

ــانگر ایــــن از ــنش در وجــــود نشــ ــان تــ ــت  گیاهــ   اســ
)Maxwell and Johnson, 2000 ) 45). در پایان آزمـایش 

صفات سطح برگ، وزن خشک ریشـه   روز بعد از کاشت)
گیـري  شدند. براي انـدازه گیري اندازه هوایی گیاه و بخش

 10خشک برگ و ریشه، از هر کرت براي هـر تیمـار    وزن

شـد و در هـر نمونـه ابتـدا از      بوته به طور تصادفی انتخـاب 
ها، ریشـه و بـرگ از هـم جـدا شـدند وزن      محل طوقه بوته

خشک برگ و ریشه به طور جداگانـه بعـد از گذاشـتن در    
 گـراد درجـه سـانتی   70سـاعت در دمـاي    48مدت ه آون ب

ــرم در بوتــه       ــر حســب گ ــه ب ــرگ و ریش ــک ب وزن خش
گیـري مسـاحت بـرگ در    گیري شدند. جهت اندازهاندازه

بوته از هر تیمار به طور تصـادفی انتخـاب    5هاي ه برگبوت
 ها، مساحت برگ در بوته توسـط و پس از جداسازي برگ

قبل از تجزیه 		.گیري شدنداندازه 4برگ3سنجسطح  دستگاه
 وزن خشـک ریشـه و سـطح بـرگ    هـاي  براي داده ها،داده

هاي حاصل از این تحقیق دادهانجام گرفت. تبدیل جذري 
تجزیه واریـانس و سـپس    9نسخه  SASافزار به کمک نرم

 درصد مقایسه شدند. 5در سطح  LSDها با آزمون میانگین

  نتایج و بحث

سبزشدن، زمان  استقرار بوته، سرعت، زنیدرصد جوانه
 تـاثیر  تحت داريدرصد سبزشدن به طور معنی 90و  10تا 

ــش    ــاي روکـ ــو، هیبریـــد و تیمارهـ ــار شستشـ ــذر تیمـ   بـ
)Seed coatingــر ــل  ) ق ــر متقاب ــت، اث ــاي ار گرف  تیماره

 10بر روي زمـان تـا    یک درصد سطح در هیبرید× شستشو
 تیمارهاي ، همچنین اثر متقابلدار بودمعنی سبزشدن درصد

بـر روي سـرعت    بـذر تیمارهاي روکش× هیبرید × شستشو
سبزشدن و وزن خشـک   درصد 90و  10سبزشدن، زمان تا 

  ).2(جدول  دار بودمعنی ریشه
زنــی جوانــهاصــل از مقایســه میــانگین درصــد نتــایج ح

بـذر   زنـی ) حاکی از آن است که درصـد جوانـه  3جدول (
چغندرقند در حالت بـدون شستشـوي و  بعـد از شستشـوي     

درصــد بــود بنـــابراین    29/85و  98/79بــذر بــه ترتیـــب   
زنـی اسـتاندارد   شستشوي بذر موجـب شـده درصـد جوانـه    

 زنی درجوانه درصد افزایش نشان دهد. درصد 31/5معادل 
ــب    ــه ترتی ــکوفا ب ــارس و ش ــدهاي پ  61/79و  67/85هیبری

                                                
3 Chlorophyll fluorometer 
4 Leaf Area Meter  
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نتـایج برخـی مطالعـات نشـان     درصد بـر آورد شـده اسـت    
زنـی چغندرقنـد بهبـود    دهد که با شستشوي بـذر جوانـه  می

یابـد  هـاي غیـر نرمـال کـاهش مـی     یاقته و درصـد گیاهچـه  
)Tohidloo et al, 2015(  3. روکـش بــذر بــا تیمارهــاي  
و  2، 2/1اسید سالسیک به ترتیب  +اتیلن +یبرلیکاسید ج[

هیومیـک   +اسـید آمینـه   + لیتر در کیلوگرم بذرمیلی 35/0
گــرم در  24و  24، 16عصــاره جلبــک بــه ترتیــب  +اسـید  

و  5/16، 9روي+منگنز+بـور بـه ترتیـب    [ 4، ]کیلوگرم بذر
اسید  +اتیلن +اسید جیبرلیک +گرم در کیلوگرم بذر  5/8

لیتـر در کیلـوگرم   میلـی  35/0و  2، 2/1یب سالسیک به ترت
عصـاره جلبـک بـه     +هیومیـک اسـید    +اسید آمینـه  + بذر

ــب  ــذر   12و  12، 8ترتی ــوگرم ب ــرم در کیل   5و تیمــار  ]گ
ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ

اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 
اسـید  + در کیلـوگرم بـذر   لیتـر میلی 35/0و  2، 2/1ترتیب 

 24، 16عصاره جلبک به ترتیـب   +هیومیک اسید  +آمینه 
نسبت به دیگر تیمارها و تیمار  ]گرم در کیلوگرم بذر 24و 

زنـی در ایـن تیمارهـا    شاهد کمتر بود. دالیل کاهش جوانه
کـه   ش بـذر باشـد  پوشـ ظـت بـاالي ترکیـب در    غلاحتماالّ 

کاهش جذب آب غلظت باالي مواد در اطراف بذر باعث 
شده باشد و یـا وجـود غلظـت بـاالي مـواد در محـیط بـذر        

  داشته باشند. 5کنش منفیشده که ترکیبات برهم سبب
تیمارهـاي بـدون    در بوتـه استقرار  درصدبه طور کلی، 

درصد بود در  13/83و  85/74شستشو و با شستشو به ترتیب 
وي تیمار شستشهاي استقرار یافته در بوته درصداین صورت 

 ).3(جدول  درصد بیشتر بود 28/8بذر نسبت به عدم شستشو 
بـه ترتیـب    هیبرید پـارس و شـکوفا  در بوته استقرار  درصد

هاي مقایسه میانگین دادهدرصد بود بنابراین  69/74و  31/83
حاصل از آزمایش  مشخص کرد در بـین بـذر هیبریـدهاي    

سبت درصد استقرار ن ازنظرمنوژرم چغندرقند، هیبرید پارس 
نشان  3که جدول  . همانطوري)3جدول به شکوفا برتر بود (

ــدمـــی ــار   دهـ ــین تیمارهـــاي روکـــش بـــذر، تیمـ  1در بـ
                                                
5 Antagonism effects 

ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ
اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 

 2، تیمـار  ]لیتر در کیلوگرم بذرمیلی 35/0و  2، 2/1ترتیب 
ــب  روي+منگ[ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9نز+بـ گـ

عصـاره   +هیومیـک اسـید    +اسـید آمینـه    +کیلوگرم بـذر  
و تیمار  ]گرم در کیلوگرم بذر 12و  12، 8جلبک به ترتیب 

به ترتیب با درصد  ]تیمار شاهد یا تیمار بدون روکش بذر[ 6
ــادل  ــتقرار مع ــد 69/83و  33/86، 28/84اس ــور  درص ــه ط ب

استقرار درصد بیشترین  از دیگر تیمارها ي نسبت بهدارمعنی
اسـتقرار  و این در حالیست که درصد  بوته برخوردار بودند

 5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور به ترتیب [  5در تیمار  بوته
اسـید   +اتـیلن  +اسـید جیبرلیـک   +گرم در کیلـوگرم بـذر   

لیتـر در کیلـوگرم   میلـی  35/0و  2، 2/1سالسیک به ترتیب 
عصـاره جلبـک بـه     +هیومیـک اسـید    +نـه  اسید آمی+ بذر

نسبت به دیگـر   ]گرم در کیلوگرم بذر 24و  24، 16ترتیب 
  تیمارها کمتر بود.

تیمار شستشوي بذر از نظر سـرعت سبزشـدن نسـب بـه     
عدم شستشو برتري داشت و رقم پارس نیز نسـبت بـه رقـم    
شکوفا از سرعت سبزشدن باالتري برخوردار بـود (جـدول   

 1رهــاي مختلــف روکــش بــذر تیمارهــاي ). در بــین تیما3
ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ

اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 
 2و تیمار  ]لیتر در کیلوگرم بذرمیلی 35/0و  2، 2/1ترتیب 

ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ
عصـاره   +ومیـک اسـید   هی +اسـید آمینـه    +کیلوگرم بـذر  

بـه   ]گـرم در کیلـوگرم بـذر    12و  12، 8جلبک به ترتیـب  
در سـاعت از   0081/0و  0078/0ترتیب با سرعت سبزشدن 

روي+منگنز+بور [  5بیشترین سرعت برخوردار بود و تیمار 
اسـید   +گـرم در کیلـوگرم بـذر     5/8و  5/16، 9به ترتیـب  
 35/0و  2 ،2/1اسید سالسیک به ترتیب  +اتیلن +جیبرلیک

 +هیومیک اسـید   +اسید آمینه + لیتر در کیلوگرم بذرمیلی
ــک بــــه ترتیــــب     ــاره جلبــ   گــــرم  24و  24، 16عصــ

  ود.ـرین سرعت سبزشدن بـداراي کمت ]ذرــدر کیلوگرم ب
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شستشوي بذر بر درصد  و تیمار نددارکردن بذر، هیبریدهاي منوژرم چغندرقاثر تیمارهاي مختلف پوشش (میانگین مربعات)نتایج تجزیه واریانس  - 4جدول 
 درصد استقرار بوته، سطح برگ، وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه.سبزشدن، درصد  90زمان تا  سبزشدن،درصد  10زمان تا  ،زنی در آزمایشگاهجوانه

Table 4- Results of the analyses of variance (means of squares) for the effect of  seed coating treatments, sugar 
beet hybrids and seed washing on the Germination Percentage in the laboratory, time to 10% emergence, time to 

90 % emergence, plant establishment percentage, leaf area, leaf dry weight and root dry weight. 
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 )Rتکرار (
Replication 

2 200.79** 213.75** 0.0000261** 10700.84** 4434.68* 8.21ns 92.918** 1.408** 

  )Hبذر هیبرید منوژرم (
Hybrid  seed 

1 660.05** 1335.93** 0.00000954** 982.28** 14746.16 ** 2.082ns 145.18** 0.665** 

) Wشستشو (
Washing  

1 507.74** 1244.50** 0.00000590** 4725.86** 27502.94** 22.62* 5.49 ns 2.563 ** 

  )Cدارکردن بذر (پوشش
Seed coating  

5 374.13** 584.93** 0.00001176** 3216.41** 19507.45** 21.28** 56.93** 0.295** 

H×W 1 7.34ns 0.6536ns 0.00000090 ns 1147.84** 63.47 ns 1.467ns 6.63 ns 0.0038 ns 

H×C 5 4.59ns 14.42ns 0.00000048 ns 13.24 ns 243.59  ns 2.814ns 4.35 ns 0.0800 ns 

C×W 5 4.58ns 3.47ns 0.00000428** 277.72* 2167.63* 3.096ns 3.31 ns 0.163 * 

H×W×C 5 16.22ns 27.37ns 0.00000032 ns 161.28 ns 433.10  ns 1.702ns 0.994 ns 0.084 ns 

  خطا
Error  

46 21.75 26.99 0.00000029 116.67 884.08 4.61 2.43 0.066 

C.V (%)   5.64 6.57 7.75 9.28 13.32 13.14 12.15 10.24 

  

تیمارهـاي  × شستشـو  نتایج اثرات متقابل تیمارهاي 1شکل 
و نتـایج   دهـد را نشـان مـی   سرعت سبزشدن روکش بذر بر

یمـار شستشـو،   حاکی از این است که روکش بذر بعـد از ت 
دار در تمامی تیمارهاي روکش بذر موجب افزایش  معنـی 

در بین تیمارهاي مختلف، سرعت سبزشدن بذر گردید. در 
ــاري    ــب تیمــ ــا ترکیــ ــذر بــ ــش بــ ــاي روکــ  1تیمارهــ

ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ
اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 

ــب  ــی 35/0و  2، 2/1ترتی ــذر میل ــوگرم ب ــر در کیل  2و  ]لیت
ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ

عصـاره   +هیومیـک اسـید    +اسـید آمینـه    +کیلوگرم بـذر  

هـم    ]گرم در کیلـوگرم بـذر   12و  12، 8جلبک به ترتیب 
تنهـا نسـبت بـه    شستشوي بـذر نـه  بعد از  هم بدون شستشو و

ي روکـش بـذر داراي   نسبت بـه دیگـر تیمارهـا   شاهد بلکه 
  بودند. سبزشدنبیشترین سرعت 

درصـد   10نتایج حاصـل از مقایسـه میـانگین زمـان تـا      
سبزشدن در هیبریدهاي پارس و شکوفا در تیمارهـاي بعـد   

) حـاکی از ایـن   2از شستشوي بذر و بدون شستشو (شـکل  
درصـد بــذرهاي   10اسـت کـه زمـان الزم بــراي سبزشـدن     

الت بدون شستشـوي بـذر   هیبریدهاي پارس و شکوفا در ح
ساعت بود ولی در حالت بعـد   14/132و  77/116به ترتیب 

ــان الزم بــراي سبزشــدن  درصــد  10از شستشــوي بــذر، زم
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و  55/108بذرهاي هیبریدهاي پارس و شـکوفا بـه ترتیـب    
ساعت بود بنابراین بعد از شستشوي بـذر اخـتالف    95/107

دار معنی درصد سبزشدن 10بین هیبریدها از نظر رسیدن به 
باشد و شستشوي بذر باعث شده هر دو هیبرید به طـور  نمی

  .اندهمزمان سبزشده
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل بین تیمار شستشو و 

 90و زمان تـا   10دارکردن بذر براي صفات زمان تا پوشش
نشانگر این است که ) 4و  3هاي (شکلسبزشدن بذر درصد 

سبزشدن بـذر هیبریـدهاي   تا  کشدطول میکه  مدت زمانی
در درصد خود برسد،  90و  10زمان کاشت به از  چغندرقند

  دار متفــاوت است.بین تیمــارهاي مختلف بـه طور معنـی

 چغندرقند و تیمارهاي شستشوي بذر هیبریدهاي بذر،پوشش مختلفتیمارهاي   میانگین وزن خشک برگ و سطح برگ در -5جدول 
Table 5- The mean values of leaf dry weight and leaf area in seed coating treatments,  

sugar beet hybrid seed and washing treatments 
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ذردار کردن بتیمار پوشش  
Seed coating 
Treatments 

6.56abc 14.57ab 288.66a 191.25c 103.55de 0.00785a 84.28a 86.61a 
)1( تیمار  

Treatment (1) 
7.13ab 15.68a 277.57a 180.40c 97.60e 0.00815a 86.33a 88.44a 

)2( تیمار  
Treatment (2) 

7.64a 13.35bc 295.42a 238.95b 117.31c 0.00672c 76.74b 81.92b 
)3( تیمار  

Treatment (3) 
6.27bc 12.72c 294.35a 262.72ab 128.32b 0.00624d 74.80b 79.57b 

)4( تیمار  
Treatment (4) 

5.72c 10.07d 288.31a 273.30a 141.59a 0.00553e 68.170c 73.42c 
)5( تیمار  

Treatment (5) 
5.43c 10.67d 189.52b 192.28c 109.74cd 0.00721b 83.69a 86.00a 

)6ر (تیما  
Treatment (6) 

1.23 1.28 57.13 24.43 8.87 0.0004 4.26 3.83 LSD (0.05%) 

 بذر هیبرید          
Hybrid seed 

6.96a 14.26a 278.84a 208.83b 112.66b 0.00732a 83.31a 85.67a 
 پارس
Pars 

5.95b 11.42b 265.77a 237.46a 120.04a 0.00659b 74.69b 79.61b 
 شکوفا

Shoukofa 
0.718 0.741 32.98 14.10 5.12 0.0003 2.46 2.21 LSD (0.05%) 

 شستشو          
Washing 

5.45b 12.57a 254.83b 242.69a 124.45a 0.00666b 74.85b 79.98b 
 بدون شستشو

Without washing 

7.47a 13.12a 289.78a 203.60b 108.25b 0.00724a 83.16a 85.29a 
 شستشو

Washing 
0.718 0.741 32.98 14.10 5.12 0.0003 2.46 2.21 LSD (0.05%) 
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  دارکردن بذر بر سرعت سبزشدن بذرتیمار روکش×اثرات متقابل شستشو - 1شکل 

Fig. 1- Interaction of seed coating treatments × seed washing treatments on emergence rate 
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 درصد سبزشدن بذر 10ر بر زمان تا تیمار شستشوي بذ×اثرات متقابل هیبرید - 2شکل 

Fig. 2- Interaction of sugar beet hybrid seed ×seed washing treatments on time to 90 % emergence 
  

ــا تیمــار  شــودهمــانطوري کــه از نتــایج اســتنباط مــی  ب
شستشوي بذر قبل از روکـش آن، موجـب شـده کـه تـاثیر      

ــه   ــان مرحل ــان شــروع و پای ــر زم ــذر ب سبزشــدن  روکــش ب
با توجه  .چغندرقند بیشتر از روکش بذر بدون شستشو باشد

هــر چــه مقـدار ایــن مــدت زمــان کمتــر باشــد  کــه بـه ایــن 
ــده نشــان ــذرها ســریعتر سبزشــدندهن ــابراین  باشــدمــی ب بن

، 9روي+منگنز+بـور بـه ترتیـب    دار کـردن بـذر بـا    پوشش

ــه  +گـــرم در کیلـــوگرم بـــذر  5/8و  5/16 ــید آمینـ  +اسـ
گرم  12و  12، 8عصاره جلبک به ترتیب  + هیومیک اسید

)، بعـد از تیمـار شستشـوي بـذر     2در کیلوگرم بـذر (تیمـار   
درصـد   10باعث شده هم شروع سبزشـدن یعنـی زمـان تـا     

سبزشدن زودتر اتفاق بیافتد و هـم مـدت زمـانی کـه طـول      
ــه  مــی ــا درصــد سبزشــدن بــذر ب درصــد برســد  90کشــد ت

از مقایسـه میـانگین    باشد. بر اساس نتـایج حاصـل   ترکوتاه
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دارکـردن بـذر   اثرات متقابل بین تیمـار شستشـو و روکـش   
سبزشدن بذر، درصد  90و زمان تا  10براي صفات زمان تا 

در بین تیمارهاي مختلف روکش بذر، در ترکیب تیمـاري  
ــب   [ 5 ــه ترتی ــور ب ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+ب گ

سیک بـه  اسید سال +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 
اسـید  + لیتـر در کیلـوگرم بـذر   میلی 35/0و  2، 2/1ترتیب 

 24، 16عصاره جلبک به ترتیـب   +هیومیک اسید  +آمینه 
علیرغم اینکـه شستشـوي بـذر     ]گرم در کیلوگرم بذر 24و 

درصـد   90و  10قبل از روکـش موجـب کـاهش زمـان تـا      
به تیمارهاي دیگر هم با تیمـار   تسبزشدن گردید ولی نسب

ــود شستشــو  ــدون شستشــو داراي بیشــترین زمــان ب  و هــم ب
  ).4و  3هاي (شکل
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  سبزشدن بذر درصد 10زمان تا دارکردن بذر بر تیمار روکش×اثرات متقابل شستشو - 3شکل 

Fig. 3- Interaction of seed coating treatments × seed washing treatments on time to 10% emergence 
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  درصد سبزشدن بذر 90دارکردن بذر بر زمان تا تیمار روکش×بل شستشواثرات متقا - 4شکل 

Fig. 4- Interaction of seed coating treatments × seed washing treatments on time to 90% emergence 
  

چغندرقند شستشوي بذر نتایج این تحقیق نشان داد که 
هـاي  و بهبـود مولفـه   اسـتقرار بوتـه  درصـد   موجب افزایش

ــدن ــت  سبزش ــده اس ــشو  ش ــد از  پوش ــذر بع ــردن ب دار ک
دار کـردن  شستشوي بذر باعـث افـزایش کـارایی روکـش    
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و این به دلیل شستشوي مـواد بازدارنـده موجـود     شده است
ــی  ــد م ــذر چغندرقن ــه  باشــد در  پریکــارب ب ــه طــوري ک ب

ضعیف و متغیر جغندرقند را اغلب به  و سبزشدن زنیجوانه
زنی در خـود میـوه نسـبت داده    جوانههاي حضور بازدارنده

شــود. محققــین از گذشــته دریافتــه بودنــد کــه شســتن  مــی
ــد، جوانــه ــیبــذرهاي چغندرقن ــی آنهــا را بهبــود م  دهــدزن

)Farzaneh et al, 2019; Tohidloo et al, 2015; 

Junttila, 1976(     براي بسیاري  بـه خـوبی مشـخص شـده .
 6هـاي بـذر  انـه است که مواد بازدارنده محلول در آب در د

بـذر   و سبزشـدن  زنـی ها جوانـه چغندرقند وجود دارد و آن
ــی  ــاخیر م ــه ت ــد را ب ــد  چغندرقن ــد و در نتیجــه از رش اندازن

کنند. مواد بازدارنده مختلفـی معـین   گیاهچه جلوگیري می
بـذر و نهایتـا رشـد     و سبزشـدن  زنـی جوانـه است که با شده

  هــــاي چغندرقنــــد ارتبــــاط زیــــادي دارد     گیاهچــــه 
)Junttila, 1976 .(  ــاران ــوکلمن و همک ــه ک ــن زمین در ای
)Kockelmann et al., 2011ــزارش کرد ــد) گ ــه  ن ک

زنـی  شستشوي بذر چغندرقند موجب افزایش درصد جوانه
توحیدلو و همکـاران   شود.چه گیاهچه میو گسترش ریشه

)Tohidloo et al, 2015(  دادنـد کـه   در تحقیق خود نشان
ــذر جوانــهدقیقــه  60-150شستشــوي بــذر بــه مــدت  زنــی ب

ــی   ــور معن ــه ط ــد را ب ــد  داري چغندرقن ــود داده و درص بهب
از آنجـایی کـه میـزان     .هاي نرمـال را افـزایش داد  گیاهچه

زنی بذر در شرایط اسـتاندارد و اسـتقرار گیاهچـه در    جوانه
) بنابراین Bayat et al, 2016( مزرعه همبستگی مثبت دارد

اسـتقرار بوتـه تیمـار     و ، سبزشـدن زنـی براي افزایش جوانه
دار کـردن بـذر توصـیه    شپوشویژه قبل از شستشوي بذر به

  شود.می
دارکـردن بـذر   نتایج این تحقیق نشان داد کـه روکـش  

، 9روي+منگنز+بور به ترتیـب  [ 2ترکیب تیماري چغندرقند با 
هیومیـک   +اسـید آمینـه    +گرم در کیلوگرم بـذر   5/8و  5/16

گرم در کیلوگرم  12و  12، 8عصاره جلبک به ترتیب  +اسید 
نسـبت بـه دیگـر تیمارهـاي روکـش بـذر، باعـث بهبـود          ]بـذر 

                                                
6 Seed balls  

ــاخص ــاي ش ــدنه ــه     سبزش ــتقرار بوت ــد اس ــزایش درص و اف
مـورد اسـتفاده در روکـش بـذر      2تیمـاري  ترکیب است. شده

عناصــر ریزمغــذي، اســید هیومیــک و عصــاره جلبــک داراي 
هـاي  اسـید  اسید هیومیک و عصاره جلبک عـالوه بـر  است و 

 انواع عناصر غذایی اصـلی ازت، فسـفر، پتاسـیم و   داراي  ،آلی
 زیـ ر عناصـر  باشد.میمنگنز  هاي روي، آهن، مس وریزمغذي

و  نـد ینمایمـ  فایاي اارزنده و دیمف نقش روکش بذر دري مغذ
دار کـردن  مصرف و پرمصـرف در روکـش  عناصر غذایی کم

گیاهچـه را  روند و گزارش شده که رشـد اولیـه   بذر به کار می
 بـذور اسـتفاده از عناصـر غـذایی در    ي ایـ مزا دهد،افزایش می

 اطـراف  دري اهیتغذ طیمح کی جادیا از عبارتند شده روکش
 از بـذر  گـور یو شیافـزا  کـه  چرا. باشدیم شده مستقر اهچهیگ

 اهیـ گ شـتر یب توسعه و زودتر نمو شیافزا به منجر روکش قیطر
 اهچهیگ نمو و هیاول سعهتوي برا بذر گوریو شیافزا.  گرددیم

ــ ــم اریبس ــ مه ــدی م  ).Taylor and Harman, 1990( باش
زنـی و  جوانـه  تحریـک  بـر  هیـومیکی  مـواد  عمل مکانسیم
 نیسـت،  مشـخص  دقیـق  طـور  به مختلف گیاهان سبزشدن

 تأثیر بدلیل هیومیک اسید مستقیم گزارش شده که اثر ولی

 شـبه  خاصـیت  و گیـاه  رشـد  زنـی، سبزشـدن،  جوانه آن بر

اي در مطالعـه ). ,Ouni et al 2014اسـت (  آن هورمـونی 
ــزایش      ــایی باعــث اف درصــدي  25عصــاره جلبــک دری

ــه ــد  جوانــ ــد گردیــ ــذر چغندرقنــ ــتقرار بــ ــی و اســ   زنــ
)Atkin and Senn, 1965.(  جلبـک  کـاربرد  مفیـد  اثـر 

 اثبـات  بـه  بـر محصـوالت   مختلف هايغلظت در دریایی

 .)Fischer et al, 1998( است رسیده

دار کردن بـذر  شروکرگ در تمامی تیمارهاي سطح ب
لـی اخـتالف   نسبت به شاهد بیشتر بـود و  داريبه طور معنی

 سطح برگ بین تیمارهاي مختلف روکش بذر از نظر تولید
بـرگ در   سـطح میانگین کـل بـراي    دار نبود.در بوته معنی
متر مربـع و  سانتی 89/144 تیمار شستشوي بذر یک بوته در

متر بود بنابراین سطح سانتی  41/127 تشوحالت بدون شسدر 
حالـت تیمـار   برگ تولید شده در طـول دوره آزمـایش در   

 از بـرگ یکـی   سـطح  .)3بیشتر بود (جدول  شستشوي بذر
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 معیـار  بـه عنـوان   آن از کـه  اسـت  رشـد  مهم هايشاخص

 برگ سطح کنند.می فتوسنتزي استفاده سیستم گیرياندازه

 آن افزایش و بوده مرتبط ياقتصاد بیولوژیک و عملکرد با

 .)Sing et al, 1997(شود می باال عملکرد به باعث دستیابی
ــور      ــه ط ــارس ب ــد پ ــرگ در هیبری ــک ب ــدار وزن خش مق

همانطوري که نتایج  .بیشتر از هیبرید شکوفا بود داريمعنی
بـه غیـر از ترکیـب     کـه  دهـد نشان مـی  3مندرج در جدول 

گـرم   5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بور به ترتیب [ 5تیماري 
اسید سالسیک  +اتیلن +اسید جیبرلیک +در کیلوگرم بذر 

اسـید  + لیتر در کیلوگرم بذرمیلی 35/0و  2، 2/1به ترتیب 

 24، 16عصاره جلبک به ترتیـب   +هیومیک اسید  +آمینه 
وزن خشک برگ تولید شـده   ]گرم در کیلوگرم بذر 24و 

د (بــدون در دیگــر تیمارهــاي روکــش بــذر بیشــتر از شــاه
و در بـین تیمارهـاي مختلـف روکـش بـذر،       روکش) بـود 

روي+منگنز+بـور  [ 2ترکیـب تیمـاري   تیمار روکش بذر با 
اسـید   +گـرم در کیلـوگرم بـذر     5/8و  5/16، 9به ترتیـب  

و  12، 8عصاره جلبک به ترتیـب   +هیومیک اسید  +آمینه 
گـرم    68/15بـا داشـتن معـادل     ]گرم در کیلـوگرم بـذر   12

نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار  برگوزن خشک 
  برخوردار بود. برگوزن خشک 
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  دارکردن بذر بر وزن خشک ریشهتیمار روکش×اثرات متقابل شستشو - 5شکل

Fig. 5- Interaction of seed coating treatments × seed washing treatments on Root dry weight 

  

در تیمارهـاي  ک ریشـه  وزن خش مقایسه میانگیننتایج 
مقایسـه  ها در جـدول  هیبریـد دار کـردن و  روکشمختلف 
مقدار وزن خشک ریشـه در هیبریـد   آمده است.  3میانگین

و در . بیشتر از هیبرید شـکوفا بـود   داريپارس به طور معنی
اسید [ 3ترکیب تیماري بین تیمارهاي مختلف پوشش بذر، 

 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  اسید سالسیک +اتیلن +جیبرلیک
 +هیومیک اسید  +اسید آمینه  +لیتر در کیلوگرم بذر)میلی

 ]گرم در کیلوگرم بذر 12و  12، 8عصاره جلبک به ترتیب 
و  5/16، 9روي+منگنز+بـور بـه ترتیـب    [ 2ترکیب تیماري 

 +هیومیک اسید  +اسید آمینه  +گرم در کیلوگرم بذر  5/8
 ]کیلوگرم بذر گرم در 12و  12، 8عصاره جلبک به ترتیب 

نسبت به دیگر تیمارها از بیشترین مقدار وزن خشک ریشه 
بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل  .برخوردار بود

 شکلتیمار شستشوي بذر ( × تیمارهاي مختلف روکش بذر
شستشوي بذر موجـب افـزایش وزن خشـک ریشـه در     ، )4

 اسـت و شستشـوي بـذر   تمامی تیمارهاي روکش بذر شـده 
وجب تاثیر بیشتر روکش بذر بر روي وزن خشـک ریشـه   م

حـاکی از آن اسـت کـه در حالـت بـدون      است. نتایج شده
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اخـتالف بـین تیمارهـاي    شستشوي بذر قبل از روکـش آن  
قابل توجه نبوده است و بـا شستشـوي    مختلف روکش بذر

اخـتالف بـین تیمارهـا زیـاد و      ،بذر قبـل از تیمـار روکـش   
بـر وزن خشـک    بـذر  شستشـوي ت اثـرا  استدار شدهمعنی

اسـید   +اتیلن +اسید جیبرلیک[ 3ترکیب تیماري  در ریشه،
لیتـر در کیلـوگرم   میلی 35/0و  2، 2/1(به ترتیب  سالسیک

عصـاره جلبـک بـه     +هیومیـک اسـید    +اسید آمینه  +بذر)
نسبت بـه دیگـر    ]گرم در کیلوگرم بذر 12و  12، 8ترتیب 

بعد از شستشوي بذر  3ي تیمارها بیشتر بود  و ترکیب تیمار
گـرم بـاالترین وزن    6/9با داشتن وزن خشک ریشه معادل 

  در بین تیمارها داشت.خشک ریشه را  
، تـاثیر بقیـه   5به غیر از ترکیب تیمـاري  در این تحقیق 

تیمارهاي روکش بذر بر رشد گیاهچه موثر بـود و در بـین   
ترکیـب  بـا   ، روکـش بـذر  دار کردن بذرروکشتیمارهاي 

بیشـتر   نسبت به دیگر تیمارها موثر بـود و   3و  2، 1ي تیمار
الزم اسـت در مـورد    بنابراین شد رشد گیاهچهبهبود باعث 

مطالعـات بیشـتري انجـام     اتغلظت استفاده از ایـن ترکیبـ  
ترکیبات مورد اسـتفاده در ترکیـب   با توجه به اینکه  گیرد.

هاي رشد هورمون عناصر ریزمغذي، حاوي تیماري مذکور
ها، اسیدهاي آمینه، اسیدهاي مقادیر زیادي ویتامین، گیاهی

ــاه   ــاز گی ــک و عناصــر غــذایی مــورد نی هیومیــک و فولوی
 مؤثر ترکیبات نقش با رابطه در زیادي و تحقیقات باشدمی

گیاهـان   عملکرد گیاهان و افزایش رشد بهبود بر هیومیکی
 اسـید  کـم  هـاي غلظـت  کـه  اسـت  شـده  گزارش مختلف

 افـزایش  داريمعنـی  بـه صـورت   را هگیـا  رشـد  هیومیـک 

شده نشان  انجام بررسی ) Xuenyuan et al, 2001دهدمی
 لیتر، در گرممیلی 54 غلظت در هیومیک دهد که اسیدمی

 هـاي چـه سـاقه  و چـه ریشه رشد در دارافزایش معنی سبب

شـد   غـذایی  مـواد  و آب افـزایش جـذب   طریـق  از گنـدم 
)Azam and Mauk, 1983.(  دلیـل   بـه  لبـک ج عصـاره

 عناصري IAA ،IBA، رشد سیتوکنین هايهورمون داشتن

 نیکـل،  منگنـز،  ،مولیبـدن  کبالت، روي، مس، آهن، مانند

 گیاهان رشد روي مفیدي تاثیرات آمینواسیدها و هاویتامین

 ،گیـاه  رشـد  افـزایش  باعـث  جلبـک  عصاره کاربردو دارد
 بـه  تبهبـود مقاومـ   و پیري در تاخیر ریشه، رشد تحریک

 حرارت درجه و شوري ،خشکی قبیل از محیطی هايتنش
 حـاوي  کودهـاي  که است گزارش شده شود همچنینمی

 ,Kingman and Moore( غنی هستند پتاس نظر از جلبک

 جلبک عصاره حاوي کودهاي از استفاده ). امروزه1982

 در خـاك  در مصـرف  و پاشـی محلـول  صورت به دریایی

 اسـت.  شـده  متـداول  ايگلخانـه  و و بـاغی  زراعی گیاهان
بـه عنـوان   هـاي آنزیمـی   عناصر ریزمغذي اغلب در سیستم

هـاي اکسیداسـیون و   و در واکـنش  کندکوفاکتور عمل می
کنند و عالوه بر آن داراي چنـدین نقـش   احیاء شرکت می

ــتند ( ــان هســ ــاطی در گیاهــ ).  Marschner, 1995حیــ
وجـود دارد  گزارشات متعددي در مورد تیمار بذر بـا روي  

 باشـد گیاهان زراعی میرشد که نشانگر و نویدبخش بهبود 
)Singh, 2007; Masuthi et al, 2009(  گزارشات نشـان .

 روي، افزایش عنصر اساسی هاينقش از یکیدهند که می

 رسـد مـی  نظـر  بـه  )Cakmak, 2008(اسـت   چهریشه رشد

 باعـث  روي حضـور عنصـر   بـا  همـراه  بذر اکسین افزایش

 گزارش .)Cakmak, 2008( است شده ریشه رشد ایشافز

 افزایش به منگنز منجر و مس تیمارهاي اثر که است شده

  .)Yadegari, 2013( گردید ریشه طول در داريمعنی
شـاخص  ) نشان داد که 4نتایج تجزیه واریانس (جدول 

عملکـرد  و  متـر) کلروفیل (مقادیر قرائت شده از کلروفیـل 
داري تحـت  بطـور معنـی    II (Fv/Fm)کوانتومی فتوسیستم

 قــرار گرفــت دار کــردنتیمارهــاي مختلــف پوشــشتـاثیر  
از نظر شاخص کلروفیل در اختالف بین هیبریدها  همچنین

شستشـوي  اثرات متقابل تیمارهـاي  ولی ود بدار معنیسطح 
× تیمار روکش بذر، شستشوي بـذر × هیبرید، هیبرید  ×بذر

شستشـوي  ابل تیمارهـاي  اثرات متقتیمار روکش بذر و نیز 
ــذر ــد  ×ب ــاخص    × هیبری ــر روي ش ــذر ب ــش ب ــار روک تیم

بـود  ندار معنـی  IIعملکرد کوانتـومی فتوسیسـتم  کلروفیل و 
شــاخص کلروفیــل  و  مقایســه میــانگین). نتــایج 4 (جـدول 

کـه   نشـان داد ) 5(جـدول   IIعملکرد کوانتـومی فتوسیسـتم  
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ار دمعنـی  از نظر شـاخص کلروفیـل،   هیبریدهااختالف بین 
از بـاالترین  هیبریـد شـکوفا   هیبرید پارس نسـبت بـه    و بود

شــاخص کلروفیــل برخــوردار بــود. شــاخص کلروفیــل در 
ــش ــا  روکــ ــذر بــ ــردن بــ ــاري دار کــ ــب تیمــ  1ترکیــ

ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ
اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 

ــب  ــی 35/0و  2، 2/1ترتی ــمیل ــذر لیت ــوگرم ب  2و  ]ر در کیل
ــب  [ ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ

عصـاره   +هیومیـک اسـید    +اسـید آمینـه    +کیلوگرم بـذر  
نسبت  ]گرم در کیلوگرم بذر 12و  12، 8جلبک به ترتیب 

بـا  ). 5شتر بود (جـدول  بی داريبه سایر تیمارها به طور معنی
روي+منگنز+بور بـه   توجه به نتایج مقایسه میانگین، کاربرد

اسید آمینـه   +گرم در کیلوگرم بذر  5/8و  5/16، 9ترتیب 
 12و  12، 8عصاره جلبـک بـه ترتیـب     +هیومیک اسید  +

ــاري     ــب تیمــ ــذر (ترکیــ ــوگرم بــ ــرم در کیلــ ) و 2گــ
ــب   ــه ترتیـ ــور بـ ــرم در  5/8و  5/16، 9روي+منگنز+بـ گـ

اسید سالسیک بـه   +اتیلن +اسید جیبرلیک +کیلوگرم بذر 
لیتر در کیلوگرم بـذر (ترکیـب   میلی 35/0و  2، 2/1ترتیب 

داري بـه طـور معنـی   دار کردن بـذر،  در روکش) 1تیماري 
در این  شد. IIعملکرد کوانتومی فتوسیستمموجب افزایش 

 IIعملکرد کوانتـومی فتوسیسـتم  کلروفیل برگ و  شاخص
(Fv/Fm)  روي+منگنز+بـــور بـــه [ 5در ترکیـــب تیمـــاري
ــب  ــر 5/8و  5/16، 9ترتی ــذر  گ ــوگرم ب ــید  +م در کیل اس

 35/0و  2، 2/1اسید سالسیک به ترتیب  +اتیلن +جیبرلیک
 +هیومیک اسـید   +اسید آمینه + لیتر در کیلوگرم بذرمیلی

گـرم در کیلـوگرم    24و  24، 16عصاره جلبک به ترتیـب  
بت بـه دیگـر تیمارهـا بلکـه نسـبت بـه تیمـار        تنها نسنه ]بذر

  .شاهد (بدون روکش) هم کمتر بود

عملکرد  و کلروفیل شاخص بردار کردن بذر و هیبریدهاي مختلف اثر شستشو، تیمارهاي پوشش (میانگین مربعات)نتایج تجزیه واریانس  -6جدول 
 در چغندرقند  II (Fv/Fm) کوانتومی فتوسیستم

Table 6- Results of the analyses of variance (means of squares) for the effect of seed washing, seed coating 
and hybrid seeds on the Quantum function of photosystem II (Fv/Fm) and chlorophyll index in sugar beet 

 
 منابع تغییر
S.O.V 

آزادي درجه  
df 

 II عملکرد کوانتومی فتوسیستم
(Fv/Fm)  

 شاخص کلروفیل
Chlorophyll index 

  )Rتکرار (
 Replication 

2 0.0273* 11.43* 

  )Hبذر هیبرید منوژرم (
Hybrid  seed 

1 0.0000067 ns 75.21** 

  )Wشستشو (
 Washing  1 0.00067 ns 9.71ns 

  )Cدارکردن بذر (پوشش
Seed coating  5 0.0231** 40.05** 

H×W 1 0.0224 ns 11.09ns 
H×C 5 0.0027 ns 7.33ns 
C×W 5 0.0066 ns 1.69 ns 

H×W×C 5 0.0132 ns 1.28 ns 
  خطا

Error  46 0.0062 3.07 

C.V (%)   10.31 4.18 
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  هیبریدهاي مختلف و شستشوي بذر  ،دار کردن بذراثر تیمارهاي پوششمیانگین نتایج مقایسه  -7جدول 
 در چغندرقند کلروفیل شاخص و  II (Fv/Fm) عملکرد کوانتومی فتوسیستم بر

Table 7- Results of the analyses of variance (means of squares) for the effect of seed washing, seed coating 
and hybrid seeds on the Quantum function of photosystem II (Fv/Fm) and chlorophyll index in sugar beet 

 
 شاخص کلروفیل

Chlorophyll index 
 II تمعملکرد کوانتومی فتوسیس

(Fv/Fm) 
کردن بذردار تیمار پوشش  

Seed coating Treatments 
43.94a 0.800ab 

)1( تیمار  
Treatment (1) 

43.87a 0.837a 
)2( تیمار  

Treatment (2) 
42.22b 0.776abc 

)3( تیمار  
Treatment (3) 

41.49bc 0.745bc 
)4( تیمار  

Treatment (4) 
39.31d 0.719c 

)5( تیمار  
Treatment (5) 

40.61cd 0.738bc 
)6 تیمار  

Treatment (6) 
1.44 0.065 LSD (0.05%) 

  
 بذر هیبرید

Hybrid seed 
42.93a 0.770a 

 پارس
Pars 

40.89b 0.769a 
 شکوفا

Shoukofa 
0.83 0.037 LSD (0.05%) 

  

عملکـرد  کلروفیـل بـرگ و    شـاخص  تحقیـق  ایـن  در
ــومی فتوسیســتم ــه II (Fv/Fm)کوانت ــوانب ــار عن ــک معی  ی

 ش بذر قرار گرفتروک هايتیمارتأثیر  تحت فیزیولوژیک

عملکـرد کوانتـومی   کـل و   کلروفیـل  شـاخص  حـداکثر  و
گردیـد.   مشـاهده   2و 1ترکیـب تیمـاري    در IIفتوسیسـتم 

متر، نشان از افزایش میزان کلروفیـل  افزایش عدد کلروفیل
. )Rossini et al., 2005( باشـد در واحد سـطح بـرگ مـی   

ناسبی براي میزان کلروفیل در واحد سطح برگ، شاخص م
بطور کلی انتظـار   .باشدفتوسنتز و تولید در گیاه میکارایی 

هایی که داراي غلظت کلروفیـل بـاالتري   رود که برگمی
 دارند، از فعالیت فتوسنتزي بـاالتري برخـوردار باشـند. در   

) Kapotis et al, 2003رابطه کاپوتیس و همکاران ( همین

تـر، همبسـتگی   مگزارش کردند که عدد دستگاه کلروفیـل 
 و تسـالتاس  ها داشت همچنینمثبتی با کلروفیل کل برگ

مطالعـات  در ) Tsialtas and Maslaris, 2008همکـاران ( 
داري بین عـدد  همبستگی مثبت و معنی چغندرقند در خود

متر با تعدادي از پارامترهاي فیزیولـوژیکی بـرگ   کلروفیل
ارش شـکر را گـز   عملکـرد  و ریشه مانند فتوسنتز، عملکرد

در مقـادیر   Fv/Fmکردند. گزارش شـده کـه اگـر مقـادیر     
ال ه از نظر فتوسنتز در شـرایط ایـده  گیاباشد  75/0کمتر از 

با توجه بنابراین  ).Maxwell and Johnson, 2000( نیست
تـوان بـه   مـی   2و 1ترکیـب تیمـاري   در  Fv/Fmبه مقـادیر  

صـر  با توجه بـه وجـود عنا   برد.پی این تیمارهااثرات مثبت 
ها، اسیدهاي ویتامینهاي رشد گیاهی، هورمونریز مغذي، 
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آمینه، اسیدهاي هیومیک و فولویک و سایر عناصر غذایی 
بهبـود فرآینــد   2و  1مـورد نیـاز گیـاه در ترکیــب تیمـاري     

باشد چرا کـه گـزارش شـده    فتوسنتزي گیاه قابل انتظار می
 شـدن و طویـل  سـلولی تقسـیم  فتوسنتز، در روي عنصرکه 

 و افزایش سلولی غشاي عملکرد و ساختمان حفظ ول،سل

 و بــاروري (گلــدهی و رشــد کننــدههورمــون تحریــک

). Marschner, 1995تاثیر مستقیم دارد ( گیاهان دهی)میوه
 نقـش  تنفسـی  و فتوسـنتزي  هـاي آنـزیم  ترکیب در منگنز

منگنـز، مواجـه هسـتند     کمبـود  بـا  گیاهانی که در و داشته
یابـد. بـور یکـی از    مـی  کـاهش  فتوسـنتز  کلروفیل و میزان

باشـد کـه بـراي    مصرف براي گیاهان میعناصر غذائی کم
رشد طبیعی گیاه ضروري بوده و کمبود آن موجب توقف 

گـردد کـه دلیـل    رشد و کاهش عملکرد بذر چغندرقند می
 سلولی و تحرك کـم  آن نقش ویژه بور در تشکیل دیواره

نحوه واکنش . (Ha and Broun, 1997)بور در گیاه است 
گیاه نسبت به کمبود عناصر ریزمغذي به عنصر مـورد نظـر   
بستگی داشته و معموالً واکنش چغندرقند نسبت به کمبـود  
بور، آهن و منگنز شدید، نسبت به مس، مولیبدن و روي و 

ــت (   ــدك اس ــر ان ــود کل ــه کمب  Draycott andنســبت ب

Christenson, 2003 .(  ایی وجود موادي مانند عناصـر غـذ
پرمصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نیـز عناصـر ریـز    

ها، اسیدهاي آمینه ویتامینهاي رشد گیاهی، هورمونمغذي، 
که بسیاري از این مواد به در تیمارهاي روکش بذر  و غیره 

نیاز سنتز کلروفیل هستند و با طور مستقیم و غیر مستقیم پیش
یش یافته و در نتیجه افزا کلروفیلسسنتز  فراهمی این مواد 

و افزایش کلروفیل و فتوسنتز  یابدکارایی فتوسنتز بهبود می
ــده          اســتبــا مصــرف ایــن ترکیبــات قــبالّ گــزارش ش

)Yang et al, 2004; Thambiraj et al., 2012(  سـالم و .
 موادگزارش کردند که ) Salman et al, 2005همکاران (

 ازیش داده و غذایی را توسط گیاه افزا مواد جذب هیومیک

شود. می فتوسنتزگیاه و کلروفیل افزایش موجب این طریق
گـزارش  ) Shahbazi et al., 2015( سبزواري و همکـاران 

کلروفیـل و فتوسـنتز در اثـر     میزان افزایش دلیل کردند که

 جیبرلیک و اکسین رشد هايجلبک وجود هورمون عصاره
ري پیـ  ضـد  هورمـون  یک عنوانبهجیبرلیک اسید  باشدمی

) در Ferrante et al., 2009( شودمی کلرفیل تخریب مانع
اعالم  )Latique et al, 2013(التیک و همکاران  این زمینه

جلبـک   عصـاره  موجـود در  بتـائین  کردنـد کـه گالیسـین   
 کلروفیـل  تجزیه و تخریب مولکـول  کاهشسبب  دریایی

در ایـن   .یابـد شده و بنابراین کارایی فتوسـنتز افـزایش مـی   
روي+منگنز+بور به ترتیب [( 5تاثیر ترکیب تیماري  تحقیق

 +گرم در کیلوگرم بـذر + اسـید جیبرلیـک    5/8و  5/16، 9
لیتر در میلی 35/0و  2، 2/1اسید سالسیک به ترتیب  +اتیلن

عصــاره  +هیومیــک اســید  +کیلـوگرم بــذر+ اســید آمینـه   
) در ]گرم در کیلوگرم بـذر  24و  24، 16جلبک به ترتیب 

روند سبزشدن و رشد گیاهچه نه تنها تـاثیر  در روکش بذر 
مثبت نداشت بلکه در برخی موارد تاثیر سوء داشت به نظر 

 مهمترین دلیل وجود اثرات متقابل و آنتاگونیسـتی رسد می
به کار رفته در روکش بذر باشـد  مواد  هاي باالتردر غلظت

  .باشدکه نیاز به مطالعه بیشتري می

 گیرينتیجه

لفی در زمینه تولید ترکیبات غـذایی و  هاي مختشرکت
محرك رشد گیاهـان فعالیـت دارد و همـانطوري کـه قـبالّ      
ذکر شد، استفاده اقتصادي از آن ترکیبات، اسـتفاده از آن  

دار کردن بذر اسـت ولـی در اسـتفاده از    شپوشبه صورت 
ش باید احتیاط شود چرا که اسـتفاده از  پوشآن به صورت 

دار شپوشـ بات مورد استفاده در هاي نا مناسب ترکیغلظت
، علیرغم اثرات مثبت این ترکیبات بر روند رشد کردن بذر

بـذر   سبزشـدن زنـی و  جوانهگیاه مورد نظر، ممکن است بر 
بـه   گذاشته و رشد گیاهچه را تضعیف کنـد  تاثیر نامطلوب

و  4، 3طوري که در این تحقیق استفاده از ترکیب تیماري 
زنـی و  موجـب کـاهش جوانـه    دار کردن بـذر در روکش 5

نتایج ایـن تحقیـق نشـان     با این وجود، اما سبزشدن بذر شد
دارکردن بذر چغندرقند با تمامی تیمارهـاي  داد که روکش

روي+منگنز+بور به ترتیـب  [  5به غیر از تیمار مورد مطالعه 
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 +اسـید جیبرلیـک   +گرم در کیلوگرم بـذر   5/8و  5/16، 9
لیتر در میلی 35/0و  2، 2/1 اسید سالسیک به ترتیب +اتیلن

عصـاره   +هیومیـک اسـید    +اسـید آمینـه   + کیلـوگرم بـذر  
 ]گــرم در کیلــوگرم بــذر 24و  24، 16جلبــک بــه ترتیــب 

ــود  ــب بهب ــزایش موج ــد و اف ــواي   رش ــش ه ــه و بخ  ریش

گردیــد. در ایــن تحقیــق در تمــامی تیمارهــاي  گیاهچــهدر
ــذرروکــش ــد از  ، روکــشدار کــردن ب ــذر بع دار کــردن ب

بذر  دارکردني آن موجب افزایش کارایی روکششستشو
ــابراین قبــل از روکــش شــدچغندرقنــد  ــذر چغندر بن ــد ب قن

  رسد.ضروري به نظر می شستشوي آن
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