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  يداخل شده سنتز مريپل از استفاده با چغندرقند بذر پوشش امكاني بررس
  

   3ي طالقان اله فتح وشيدار و2ي تيحما زادهصادق ديسع ،1هوالسوي حمد فرحناز
 hamdi@sbsi.irكرج  -كارشناس ارشد موسسه تحقيقات چغندرقند -1

 رجك -ار مؤسسه تحقيقات چغندرقنديو دانش استادياربه ترتيب  -3و  2

  دهيچك
 و شگاهيآزما در) زرقان رقم( چغندرقند بذري زنجوانه اتيخصوصي روي داخل شده سنتز مريپل ريتأث نييتع هدف با قيتحق نيا

 چهار دري تصادف كاملي هابلوك طرح قالب در شيآزما. شد انجام 1389-90ي هاسالي ط كرج چغندرقند قاتيتحق مؤسسه گلخانه
 هري ازابه گرم 5/3 تا 5/0 نيبي (مرداخليپل سطح هفت وي مرخارجيپل با دارپوشش بذر ،)شاهد(بذرلخت ماريت نه از استفاده با تكرار

ي هاجوانه درصد بذر،ي زنجوانه زانيم ازنظر شيموردآزماي مارهايت نيب داريمعن اختالفعدم جينتا. شد اجرا) بذر گرم صدكي
 100 در گرم 5/0ي (مرداخليپل ماريت در چهشهير خشكوزن نيشتريب. داد نشان را هگلخان در بذر گوريو و شگاهيآزما دري عيرطبيغ

ي مارهايت به مربوط) گرم 584/1- 463/2( چهساقه خشكوزن نيشتريب و) گرم 741/3( بذرلخت با همراه) گرم 306/4) (بذر گرم
 نظرصرف بذرزوال روند مطالعه. داشت اختصاص بذر گرم 100 در گرم 5/0- 0/1ي هانسبت باي مرداخليپل وي مرخارجيپل بذرلخت،

 نحوبهي عيرطبيغي هاجوانه درصد وي زنجوانه زانيم بذر،ي فرآور از روز 141 گذشت ازپس بذر،ي مريپلپوشش اي و لخت از
 نشاني داريعنم اختالف درصد كي احتمال سطح در زين بذر گوريو بر زمان گذشت ريتأث. افتي شيافزا و كاهش بيترتبه داريمعن

. داشت اختصاص بذر، گرم 100ي ازابه گرم 0/1-5/1 زانيمبهي مرداخليپل ماريت به) درصد 33/79-36/81( گوريو نيشتريب و دادند
 كاربرد جهت بذر، گوريو بر مثبت و داريمعن ريتأث واسطهبه بذر، گرم 100ي ازابه گرم 0/1- 5/1 زانيمبهي مرداخليپل ماريت ت،يدرنها
  .شد هيتوص چغندرقند بذري فرآور در
  

  ي.زنجوانه زانيم بذر، زوال چغندرقند، بذر، پوشش مر،يپل ي:ديكلي هاواژه
  

  مقدمه
دار كردن بذر ترين داليل براي پوششگردد. عمدهدار كردن بذر، به حدود چند دهه گذشته بازميهاي مربوط به پوششتكنولوژي

دست به يشاورزان براك). 4زني و استقرار گياهچه  است (امكان بوجاري بذر و بهبود جوانه ها، بهبودشامل كنترل حشرات و قارچ
دار ل است. پوششين پتانسياج به بذر مناسب دارند و هدف از پوشش بذر، ايجاد امكان دستيابي به ايرد، احتكشترين عمليآوردن ب

زني، جلوگيري از ف مختلفي ازجمله افزايش سرعت و ميزان جوانهي بذر است كه با اهداكنندههاي تقويتكردن بذر يكي از روش
ويژه در بذرپاشي هوايي)، افزايش عملكرد، ايجاد سازي عمليات بذركاري، توزيع يكنواخت بذر (بهها، آسانخسارت آفات و بيماري

  ).3(گيردزني و افزايش سرعت و توان استقرار گياه انجام ميتأخير در جوانه
هاي اخير، استفاده از انواع پليمر تحول بزرگي در كشاورزي و اند. در دههزمينه كشاورزي كاربردهاي متنوعي پيدا كرده پليمرها در
براي ممانعت از تأثير سوء پوشش دار بذر است. ازجمله كاربردهاي پليمر، استفاده از آن در پوشش). 2ايجاد كرده است ( ييصنايع غذا

زني بذر، بايد پوشش پليمري قابليت انتقال اكسيژن را داشته باشد. عالوه بر اين، مواد بهكار رفته بايد داراي ماهيت پليمري روي جوانه
هيدروفيل (آبدوست) باشند تا مانع جوانهزني بذر نشوند. با اين وجود، در بررسي اثر پوششدار كردن بذر روي جوانهزني و استقرار 
گياهان مختلف نشان داده شده است كه در برخي موارد، پوشش پليمري باعث تأخير در جوانهزني بذر ميشود . بررسي اثر پوشش 
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پليمر سوسپانسيون آبي هيدروكسي ـ اتيل ـ سلولز بر جوانهزني و قدرت گياهچههاي كلم بروكلي حاكي از عدم تغيير فيزيولوژيك 
بذر اين گياه در نتيجه ايجاد پوشش روي بذر آن بود (1). اشنايدر و همكاران (5) نيز با بهرهگيري هموپليمرهاي آكريالت مانند 
آكريليك اسيد، متيل متاكريالت، ايتاكونيك اسيد پوشش پليمري مناسبي براي بذر گياهاني مانند ذرت، آفتابگردان، چغندرقند، هويج و 
... بهدست آوردند. اين مطالعه جهت مقايسه پليمر توليد شده داخلي با پليمر خارجي از نظر تأثير آن بر صفات كيفي بذر و همچنين 

 بررسي روند زوال بذر چغندرقند پوشش داده شده با پليمر خارجي و داخلي اجرا شد.

  

  هاروش و مواد
هاي زني و رشد گياهچه چغندرقند (رقم زرقان) طي سالاين تحقيق با هدف تعيين اثرهاي پليمر سنتز شده روي خصوصيات جوانه

هاي تكنولوژي چغندرقند (جهت تهيه پليمر)، تكنولوژي بذر، گلخانه در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر در آزمايشگاه 90-1389
، پليمر داخلي با تركيب شيميايي موردنظر در آزمايشگاه تكنولوژي چغندرقند تهيه شد. 1389چغندرقند كرج انجام شد. در سال 

صد گرم بذر) و مقادير مختلف پليمر سنتزشده ازاي يكگرم پليمر به 5/1ميزان يمر خارجي (بهدار با استفاده از پلسپس، بذر پوشش
دهنده بذر پوشش داده شدند. جهت صد گرم بذر) با دستگاه پوششازاي يكگرم پليمر به 5/3و  0/3، 5/2، 0/2، 5/1، 0/1، 5/0(شامل 

دار با پليمر خارجي) همراه با دار با پليمر داخلي و يك تيمار بذر پوششوششدار (شامل هفت تيمار بذر پتعيين قوه ناميه بذور پوشش
هاي تايي تقسيم و سپس در قالب طرح بلوك 25بذر لخت (شاهد)، هر توده بذر با استفاده از دستگاه مقسم (ديوايدر) به چهار قسمت 

درجه  20- 25كاردئوني كشت و در ژرميناتور (با دماي در كاغدهاي صافي آ) ISTA )2010كامل تصادفي با چهار تكرار طبق قوانين 
 ,ISTAهاي غيرطبيعي (بر اساس قوانين زني نهايي و درصد جوانهدرصد) قرار داده شد. ميزان جوانه 85گراد و رطوبت نسبي سانتي

چه چه و ساقهخشك ريشه زده، وزنزمان با شمارش تعداد بذور جوانههم ) در هر تيمار پس از دو هفته، شمارش و ثبت شد.2010
منظور تعيين ميزان زوال بذر، ساعت، تعيين و يادداشت شد. به 24مدت گراد بهدرجه سانتي 70ها در آون نيز با قرار دادن آن

ر) دار شدن بذوروز پس از پوشش 561و  53ترتيب (به 90لغايت چهاردهم اسفند  89گيري قوه ناميه از تاريخ بيست و يكم مهر اندازه
اي حاوي سيليس در هاي جعبهدار و لخت در گلدانگيري ميزان ويگور، بذور پوششجهت اندازه تعداد هفت مرحله، تكرار شد.به

ها، زني و ظهور كوتيلدونهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در گلخانه كشت شدند. پس از مشاهده اولين جوانهقالب طرح بلوك
روز پس از  21ك استيك چوبي قرار داده شد. ميزان ويگور، يام و در هر بار شمارش، كنار هر گياهچه ها هر روز انجشمارش گياهچه

 90لغايت چهاردهم اسفند  89ام مرداد تاريخ سيمنظور تعيين دوام ويگور بذر نيز، اين عمليات در شش مرحله از كاشت تعيين شد. به
 مرحله، تكرار شد. تعداد ششدار شدن بذور) بهروز پس از پوشش 561(

  

  بحث و جينتا
  بذر گوريو وي زنجوانه

شگاه يهاي غيرطبيعي در آزمابذر و درصد جوانه يزنزان جوانهيش از نظر ميموردآزما يمارهاين تيانس نشان داد كه بيه واريج تجزينتا
زني يا افزايش هش ميزان جوانه). اين بدان معني است كه پوشش پليمري بذر موجب كا1وجود نداشت (جدول  يداريتفاوت معن
 00/2-25/4هاي غيرطبيعي در دامنه درصد و درصد جوانه 00/81-25/84زني بين هاي غيرطبيعي نشده است. ميزان جوانهتعداد جوانه

). تيمارهاي مختلف پوشش پليمري بذر در سطح احتمال يك درصد 1درصد متفاوت بود و در يك سطح آماري قرار داشت (جدول 
گرم  5/0چه در تيمار پليمر داخلي (). بيشترين وزن خشك ريشه1داري گذاشتند (جدول چه تأثير معنيچه و ساقهوزن خشك ريشهبر 
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گرم) مربوط به  584/1- 463/2چه (گرم) و بيشترين وزن خشك ساقه 741/3گرم) همراه با بذر لخت ( 306/4گرم بذر) ( 100در 
نتايج ). 1گرم بذر اختصاص داشت (جدول  100گرم در  5/0-0/1هاي پليمر داخلي با نسبتتيمارهاي بذر لخت، پليمر خارجي و 

يابد، بلكه تنها كاهش نميها نههاي چغندرقند با استفاده از پليمر در تركيب پوشش آناين مطالعه نشان داد كه رشد اوليه گياهچه
  شود. يها ماستفاده از پليمر موجب ارتقاي خصوصيات رشد اوليه بوته

دار بين تيمارهاي مختلف پوشش پليمري بذر با بذر لخت بود (جدول گيري ويگور بذر در گلخانه نيز مؤيد عدم اختالف معنياندازه
درصد) بيشترين مقدار  67/82گرم بذر ( 100ازاي ). البته با وجود آنكه، ميزان ويگور بذوري با پوشش يك گرم پليمر داخلي به1

). بنابراين، پوشش پليمري بذر كه شرايط را 1دار نشد (جدول اختصاص داد اما، اين تفاوت به لحاظ آماري معنيخود عددي را به
زني بذر و ويگور سازد، تأثير نامطلوبي بر ميزان جوانههاي كارنده فراهم ميها و كاشت دقيق بذر توسط دستگاهبراي رشد اوليه بوته

  دنبال نداشته است.آن به
 زني بذر در آزمايشگاه و گلخانهخصوصيات مربوط به جوانه )††(و مقايسه ميانگين  )†(تايج تجزيه واريانسن 1جدول 

 درجه منابع تغيير
 آزادي

 )MSميانگين مربعات (

 گلخانه آزمايشگاه

هايجوانه قوه ناميه
 غيرطبيعي

 ويگور وزن خشك

 چهساقه چهريشه

 ns667/11 ns241/0 ns 081/0 ns 003/0 ns 654/115 3 تكرار

 ns882/4 ns131/0 ** 411/2 ** 411/0 ns 205/162 8 تيمار

 127/84 052/0 348/0 224/0 438/19 24 اشتباه آزمايشي

 79/12 67/21 22/22 37/26 34/5 ضريب تغييرات (درصد)

 (درصد) (گرم) (درصد) (درصد) سطوح موردمطالعه

 a00/83 a25/2 ab 741/3 ab 704/1 a 33/76 بذر لخت (شاهد)

 a25/82 a25/4 bcd 057/3 ab 584/1 a 67/71 گرم بذر)100گرم/ 5/1( يمر خارجيپل

 a50/83 a25/3 a 306/4 a 463/2 a 00/62 گرم بذر) 100گرم/ 5/0پليمر داخلي (

 a00/83 a75/3 bc 388/3 ab 841/1 a 67/82 گرم بذر) 100گرم/ 0/1پليمر داخلي (

 a50/83 a75/2 de 360/2 d 388/0 a 00/71 گرم بذر) 100گرم/ 5/1پليمر داخلي (

 a00/81 a75/2 cde 647/2 cd 573/0 a 67/76 گرم بذر) 100گرم/ 0/2پليمر داخلي (

 a50/81 a50/2 cde 637/2 cd 658/0 a 00/72 گرم بذر) 100گرم/ 5/2پليمر داخلي (

 a25/84 a75/2 e 994/1 bc 249/1 a 67/68 گرم بذر) 100گرم/ 0/3پليمر داخلي (

 a50/81 a00/2 de 106/2 cd 682/0 a 33/64 گرم بذر) 100گرم/ 5/3پليمر داخلي (
†ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و يك درصد.دار و معنيترتيب غيرمعنيبه **و 

 ند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معني داري نداشتند.در هر ستون اعدادي كه حداقل داراي يك ضريب مشترك هست ††

  زوال بذر
زني بذر طي دار شدن و بررسي اثرات سوء احتمالي پوشش پليمري بر كاهش جوانهبا توجه به اهميت ماندگاري بذر پس از پوشش

هاي غيرطبيعي بذر وه ناميه و درصد جوانهداري بر قتيمارهاي مختلف، تأثير معنيبرداري نشان داده شد زمان، طي هفت مرحله نمونه
هاي غيرطبيعي در سطح احتمال يك درصد زني و درصد جوانهبا گذشت زمان، ميزان جوانه). اين درحالي بود كه 2نداشتند (جدول 

توان اين تغييرات را در يبرداري، نمنمونه× دار شدن اثرمتقابل تيمار واسطه عدم معني. اما، به)2(جدول داري تجربه كرد تغييرات معني
روز از  141عبارت ديگر، در تمامي تيمارهاي موردمطالعه، پس از گذشت ). به2بين تيمارهاي مختلف، متفاوت فرض كرد (جدول 
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داري درصد افزايش معني 78/10هاي غيرطبيعي به حدود است و درعين حال، درصد جوانهناميه بذور كاسته شدهفرآوري بذر، از قوه
). اين تغييرات، براي سطوح مختلف بذر لخت و بذر با پوشش پليمري، به يك شكل صورت پذيرفته 2تجربه كرده است (جدول  را

  است و بنابراين، داليل ديگري غير از پوشش بذر ـ مانند شرايط انبار ـ بر زوال بذر و پير شدن آن تأثير گذاشته است. 
-36/81). بيشترين ويگور (2داري گذاشتند (جدول رصد بر ميزان ويگور بذر تأثير معنيتيمارهاي موردمطالعه در سطح احتمال يك د

عبارت ديگر، استفاده از گرم بذر، اختصاص داشت. به 100ازاي گرم به 0/1- 5/1ميزان درصد) به تيمارهاي پليمر داخلي به 33/79
 28/78شده با پليمر خارجي (درصد) و پوشش داده 14/77داري با ويگور بذر در بذور لخت (تيمارهاي فوق گرچه تفاوت معني

داري موجب افزايش ويگور بذر نسبت به ساير سطوح استفاده از پليمر داخلي در تركيب پوشش صورت معنيدرصد) نداشت، اما به
صد اين واكنش برداري داشت و در سطح احتمال يك درداري نسبت به زمان نمونه). ويگور بذر واكنش معني2بذر شد (جدول 

آيد، اين تغييرات روند برداري برميهاي مختلف نمونه). البته، آنچه كه از مقايسه ميانگين ويگور در زمان2دار شد (جدول معني
توان )، مي3برداري بر ويگور بذر (جدول نمونه× دارنشدن اثرمتقابل تيمار دليل معني). ازسوي ديگر، به2مشخصي ندارند (جدول 

  صور كرد كه تيمارهاي مختلف تأثيري بر كاهش يا افزايش ويگور بذر در طول زمان نداشتند.چنين ت
زني بذر در آزمايشگاه و گلخانه طي خصوصيات مربوط به جوانه )††(و مقايسه ميانگين  )†(نتايج تجزيه واريانس 2جدول 

 هاي مختلفبردارينمونه

 درجه منابع تغيير
 آزادي

 درجه آزمايشگاه
 اديآز

 گلخانه

 ويگور هاي غيرطبيعيجوانه قوه ناميه

 ns820/5 ns437/1 3 ns 651/26 3 تكرار

 T( 8 ns203/36 ns612/0 8 ** 112/152مار (يت

 315/31 24 596/0 650/36 24 اشتباه آزمايشي

 S( 6 **053/627 ** 577/21 4 ** 394/837( يبردارنمونه

 T×S 40 ns136/23 ns485/0 40 ns 590/75اثرمتقابل 

 411/52 135 439/0 947/36 162 اشتباه آزمايشي

 36/9 - 00/29 65/7 ضريب تغييرات (درصد)

 (درصد) - (درصد) (درصد) سطوح موردمطالعه

 a14/81 a18/3  bcd 14/77 بذر لخت (شاهد)

 a61/78 a46/3  bc 28/78 گرم بذر)100گرم/ 5/1( يمر خارجيپل

 a29/79 a18/4  e 00/73 گرم بذر)100گرم/ 5/0داخلي (پليمر 

 a43/80 a18/4  a 36/81 گرم بذر)100گرم/ 0/1پليمر داخلي (

 a00/79 a32/5  ab 33/79 گرم بذر)100گرم/ 5/1پليمر داخلي (

 a71/80 a11/3  bc 03/78 گرم بذر)100گرم/ 0/2پليمر داخلي (

 a43/78 a00/4  cd 17/76 گرم بذر)100گرم/ 5/2پليمر داخلي (

 a82/77 a11/4  bc 20/78 گرم بذر)100گرم/ 0/3پليمر داخلي (

 a00/80 a29/3  de 47/74 گرم بذر)100گرم/ 5/3پليمر داخلي (

  برداريتاريخ نمونه   برداريتاريخ نمونه

 b 70/71 روز پس از پوشش بذر a61/82 c42/3 53 روز پوشش بذر

 a 50/80 روز پس از پوشش بذر a44/83 d22/2 151 روز پس از پوشش بذر71

 b 28/73 روز پس از پوشش بذر a61/82 cd61/2 280 روز پس از پوشش بذر 141

 a 50/83 روز پس از پوشش بذر c11/73 a78/10 366 روز پس از پوشش بذر 247
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 ٥

 a 67/80 وز پس از پوشش بذرر bc22/75 b72/5 427 روز پس از پوشش بذر 325

 b 33/74 روز پس از پوشش بذر a00/82 e94/0 561 روز پس از پوشش بذر 416

 - - b44/77 e39/1 روز پس از پوشش بذر 561
†ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و يك درصد.دار و معنيترتيب غيرمعنيبه **و 

 ب مشترك هستند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معني داري نداشتند. در هر ستون اعدادي كه حداقل داراي يك ضري ††
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A study on the feasibility of covering sugar beet seeds with internal synthesized polymer 
 
Abstract 
The present study was aimed at determining the effect of internal synthesized polymers on 
sugarbeet(Zaragan)seed germination and seedling growth characteristics in seed control laboratory 
and greenhouse of Sugar Beet Seed Institute in Karaj,Iran during 2010-2012. The study was based 
on a Randomized Complete Block Design with four replications which included nine treatments of 
bare seed(as control),seeds covered with imported polymer at one level,and seeds covered with 
internal synthesized polymers at seven levels(between 0.5 and 3.5g/100g seeds). The results showed 
no significant differences among the studied treatments in terms of seed germination rate,abnormal 
germinationpercentage in laboratory and seed vigor in greenhouse,whereas the treatments of 
polymeric covering significantly influenced plumule and radicle dryweight at1% probability 
level,so that the highest rootlet dry weight was obtained under internal synthesized polymeric 
covering(0.5g/100gseeds)(4.306g)aswellas in bare seeds(3.741g),seeds covered with imported 
polymer and seeds covered with domestically synthesized polymers at the rate of 0.5-1.0g/100g 
seeds.The monitoring of the trend of seed decay revealed that germination rate was significantly 
decreased and abnormal germination percentage was significantly increased(at 1% probability 
level)141days after seeds processing. However,these changes were similar for different levels of 
bare seeds and seeds with polymeric covering.The studied treatments, also, showed significant 
differences at 1% probability level in terms of the impact of time on seed vigor.The highest 
vigor(79.33-81.36%) was devoted to the treatment of internal synthesized polymer at the rate of 
1.0-1.5g/100g seeds.The lack of the significant influence of the studied treatments on the pre- and 
post-thinning plant density and the plant density at harvest time revealed that seed covering has no 
effect on the establishment of sugarbeet plants in farm.  
 
Keywords: polymer, seed cover, sugar beet, germination rate, germination uniformity, seed decay. 
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