
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١

هاي رشدي برخي ويژگي و زنيجوانهمحلول عناصركم مصرف بر با بذر دار كردن پوششاثر  يبررس
  چغندرقند

 ،2*سعيده ملكي فراهاني  1حسن مهدوي

  
  دانشگاه شاهد يشاورزكده كدانش . دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و تكنولوژي بذر، گروه زراعت واصالح نباتات1
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 چكيده
 برخي و بذر زني جوانه لحاظ از مصرف عناصركم محلولبا  كردن دار پوشش از پس 005 رقم بذر تحقيق اين در

 محلول تريل يليم 6 و 4 ،2( سطح 3 شامل ها تيمار. گرفت قرار بررسي مورد چغندرقند ديرش هاي ويژگي
 و كشت تصادفي كامال طرح قالب در تكرار چهار درم و روي منيزي عناصر )بذر گرم كيلو بر مصرف عناصركم

 كه داد نشان نتايج. شد تعيين نيز نرمال غير و نرمال هايگياهچه تعداد گياهچه، خشك و تر وزن زني، جوانه درصد
گياهچه هاي و تعداد  گياهچه و خشك   تر وزن بر داري معني اثر كم مصرف عناصر با چغندرقند بذر پوشش

با افزايش غلظت عناصر روي و منيزيم، درصد جوانه زني و گياهچه هاي نرمال، وزن تر و خشك . داشت غيرنرمال
  گياهچه نسبت به شاهد افزايش يافت.

   عناصر كم مصرف، چغندر قند ،: پوشش دار كردن بذر يديلك يهاواژه
Abstract: 
In this research variety 005 after seed coating with micronutrient was evaluated for 
germination as completely randomized block design. The treatments were three 
concentration including 2, 4 and 6 ml of Zn and Mg /kg of seed. The results indicated 
that seed coating with micronutrients had significant effect on seedling wet and dry 
weight and abnormal seedling. Seed coating increased germination percentage, 
normal seedling, seedling dry and wet weight. 
Key words: Seed coating, micronutrient, sugare beet 

  
  مقدمه
كربناتي بودن آب آبياري، تنش خشكي و پايين بودن مواد آلي بي هاي زراعي در ايران به داليل متعددي از جمله آهكي بودن،خاك

دچار كمبود شديد برخي عناصر كم مصرف نظير روي وآهن هستند. كاربرد عناصر كم مصرف در كشور ناچيز و در حدود دو گرم 
). 3گردد (. كمبود عناصر غذايي ميكرو موجب كاهش كميت و كيفيت محصوالت گياهان زراعي ميبراي هر تن محصول زراعي است

 يودهاكاز  ياريرا بسيباشد. اما اين روش زياد مفيد نبوده است. زهم اكنون مهمترين روش مصرف كودها، روش خاك مصرف مي
 يه تمامكن يرند و گياه با وجود ايگ ير عناصر قرار ميسا يسمير اثرات آنتاگونيجه تحت تأثيشوند و در نت يت ميتثب كدر خا ييايميش

گردد.  يم مصرف) مكا يرو يك(خصوصاً عناصر م ييمبود مواد غذاكوجود دارد به شدت دچار  كاز در خايمورد ن ييعناصر غذا
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اه به يابد و گي ياهش مك در آن ها به شدت ييگردند و قدرت جذب عناصر غذا يز مسن ميشه ها نياه، ريش سن گين با افزايهمچن
 يابد و راهير ييشه تغير جذب عناصر از ريد مسيجه بايابد، در نتي ياهش مكرد كند و عملك يدا نميرد خود دست پكل عمليپتانس

يرند گهاي ديگري نيز براي استفاده از عناصر غذايي ريز مغذي مورد استفاده قرار مين گردد.  در سطح جهاني روشيگزيمناسب جا
. آغشته نمودن بذر با عناصر ميكرو )4(سازي بذر و محلول پاشي روي اندام هوايي را نام بردغشتهتوان روش آاز آن جمله مي كه

ها باشد و به راحتي قابل اجرا بوده و عناصر غذايي را در اختيار گياهچه قرار داده و باعث تقويت رشد جوانهتري ميروش مناسب
كند. با وجود اينكه نتايج محققان نشان داده در گياهان زراعي مختلف كه آغشته نمودن بذر را توليد مي هاي قوي تريشده و گياهچه

) از مطالعه تلقيح 2و همكاران (  Hossain ). 1(باشد با عناصر ميكرو بسيار موثرتر از افزايش آن در خاك و يا محلول پاشي آن مي
  به ويژه بر روي دوام سطح برگ و عملكرد دانه گياه زراعي گزارش كردند. بذر عدس با عناصر ريزمغذي نتايج مثبتي را 

  
  مواد و روش ها

بر جوانه زني و رشد گياهچه چغندرقند آزمايشي در آزمايشگاه بهبود و فراوري بذر  عناصر كم مصرفبه منظور بررسي تاثير 
و  2،4سطح  3به صورت طرح كامال تصادفي در چهار تكرار اجرا شد. فاكتورهاي مورد بررسي شامل  1392چغندرقند كرج در سال 

دار شدن بذر ها پس از پوشش و عدم تلقيح به عنوان شاهد بودند. روي و منيزيمميلي گرم بر كيلو گرم بذر از هريك از عناصر  6
زده هر روز انجام گرفت. قابل شت گرديد. سپس شمارش بذرهاي جوانههاي آكاردئوني كبذر سالم كاغذ 50 به تعداد توسط دستگاه

متر بود. شمارش تا زماني ادامه چه آنها حداقل دو ميليزده تلقي شدند كه طول ريشهذكر است كه در هنگام شمارش، بذرهايي جوانه
 SAS 9.1هاي بدست آمده با نرم افزار . دادهزده در هر نمونه ثابت بمانديافت كه براي مدت سه روز متوالي تعداد بذرهاي جوانه

  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
  اثر پوشش دار كردن با عناصر غذايي بر جوانه زني چغندرقند . مقايسه ميانگين1جدول 

 گياهچه غ نرمال گياهچه نرمال درصد جوانه زني وزن خشك  وزن تر

 E 1.15 D 91.5 A 81 B 10.5 A 3.15 شاهد

2ml ZN 3.9 D    C 1.7 B    A 92 A 88.5 A 3.5 D 

4ml ZN 4.6 B    A 1.7 B    A 92.5 A 86.5 B    A 6 B    D    C 

6ml ZN 3.65 D 1.4 D    C 92 A 87 B    A 5 D    C 

2ml MG 4.45 B    A 1.65 B    A    C 95 A 86.5 B    A 8.5 B    A 

4ml MG 4.25 B    C 1.5 B         C 93 A 84 B    A 9 B    A 

6ml MG 4.8 A 1.8 A 96.5 A 89 A 7.5 B    A    C 

  
  اثر غلظت و نوع عناصر كم مصرف بر جوانه زني چغندرقند . تجزيه واريانس2جدول

 
 منابع تغييرات

 
DF 

 (گرم) وزن تر

 
 درصد جوانه زني وزن خشك (گرم)  

 

 گياهچه نرمال

 

 گياهچه غير نرمال

 

Squares Pr > F Squares Pr > F Squares Pr > F Squares Pr > F Squares Pr > F 

 0.1998 24.0 0.8868 13.0 0.6972 21.0 0.2116 0.1 0.9755 0.02 3 تكرار

 0.0031 143.4 0.2371 182.9 0.4893 81.7 0.0006 1.2 0001.> 8.1 6 تيمار

 368.0 260.0  0.5  2.0 18 خطا
 

84.0 

 563.9 362.7  1.9  10.1 27 كل
 

251.4 
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  نتايج و بحث
ها نيز نشان دهنده چغندرقند داشت. ضمن اينكه نتايج مقايسه ميانگين داري بر وزن تر گياهچهپوشش بذر با عناصر ميكرو اثر معني

ن مصرف بهينه و دست هاي نرمال دارد. بنابراياين است كه پوشش بذر آن نقش موثري بر فرايند رشد اوليه گياهچه و تعداد گياهچه
    باشداين روش مي هايرسي آسان گياهچه به اين عناصر در خاك از مزيت
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