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 چکیده

طبقه مادری آزمایشی  جو در ارقام های بنیه بذرشاخص قابلیت انبارمانی وبر تیمارهای ضدعفونی بذر تأثیر منظوربه

 تصادفی صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کاملهشرایط مزرعه ب در فی وقالب طرح پایه کاماًل تصاد صورت فاکتوریل دربه

+ دیفنوکونازولهزار،  در 5/1غلظت  باسه سطح کاربوکسین تیرام  کش درارچاول شامل نوع ق فاکتورگردید.  اجرا

 رقم یوسف، نصرت و عفونی(، فاکتور دوم شامل سه)بدون ضد شاهد هزار و در 1با غلظت  )دیویدند استار( سایپروکونازول

 ماه انبارداری تحت تأثیر 92و 1های عادی بعد از آن است که درصد گیاهچه اند. نتایج حاکی ازطبقه مادری بوده در گوهران

-کم رقم نصرت و های عادی درترین درصد گیاهچهاین دو دوره بیش که درطوریهگرفت. ب قرار درصد 9سطح احتمال  رقم در

 در تیمار ضدعفونی بذر اری تحت تأثیرماه انبارد1های عادی بعد از عالوه درصد گیاهچهه. بان مشاهده گردیدگوهررقم  ترین در

-گیاهچه درصد این صفت حداکثر بر تأثیر نظر کش ازایسه بین تیمارهای قارچمق درگردید.  دارمعنی درصد 5سطح احتمال 

 ماه از92و 1گذشت  از بعد .کش دیویدند استار مشاهده گردیدبا قارچ شدهبذرهای تیمار درصد در 1/15میانگین  های عادی با

رداری ماه انبا92و 1 مزرعه بعد از شدن درسبز ترین درصدقایسه بین ارقام بیشم مزرعه، در ها درکاشت آندعفونی بذرها وض

ماه 1مزرعه بعد از  اهچه درگی ترین درصد ظهوربذر، بیشعفونی مقایسه بین تیمارهای ضد متعلق به رقم یوسف بود. در

درصد  ترین میزانماه انبارداری بیش 92 از بود، اما بعد درصد 11کش دیویدند استار با میانگین انبارداری متعلق به تیمار قارچ

 از بعد تیرام کاربوکسین و استار کش دیویدندقارچ دومشاهده گردید.  درصد 5/11میانگین  با بذرهای شاهد گیاهچه در ظهور

منفی  که تأثیرطوریهببذرهای شاهدگردیدند، ا مقایسه ب در مزرعه درگیاهچه  استقرار در کاهش بذرها، باعثانبارداری  ماه 92

که  گردند چرا کشتمزرعه  سال اول در ماه( در 1 اً )حدود ضدعفونی از بعد ابذره کلیطورهب بود. ترکاربوکسین بیش کشقارچ

و استقرار  کاربوکسین تیرام پودری دارای تأثیر منفی بر بنیه بذر ویژههب ها وکشتر، قارچبیش و سالمدت یکزمان به با گذشت

 باشند.گیاهچه می
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 مقدمه 

باشد که سابقه هزاران ترین غالت جهان میمهم از جو

سال در روی زمین توسط قبل  ده هزاره دارد و از سال

شده است. پس از گندم، برنج و کار می کشت و انسان

عنوان غذای دام هبعمدتاً  .ترین ماده غذایی استذرت مهم

 تغذیهدر ،عالوههب .رود کار میهصنایع تخمیری ب و در

وفه لع. دارد نیز کاربرد سوپ جو، آرد جو و نان جو()انسان 

 دانه جو در ،برای اسب( مفید استویژه ه)ب رای مرتعبجو 

 Majnoon) گرددیز استفاده میهای غذای طیور نمخلوط

Hosseini, 2011). وسیله سه عامل عمده بنیه بذر به

 طی دوره نمو بذر و ساختار ژنتیکی، شرایط محیطی

بر بنیه  کهانبار عوامل محیطی  ،شودتعیین میشرایط انبار

است شامل زمان انبار بذر، نوع بذر، دما،  اربذر تأثیرگذ

 ,.Bewley et al) رطوبت نسبی و محتوای اکسیژن است

است که  و بهداشتی بذر زیولوژیککیفیت فی .(2013

که طوریهنماید، بمزرعه تعیین می ی نهایی آن را درکارآی

کیفیت نهایی رضایت  استقرار مناسب گیاهان برای تولید و

اغلب  .(Nascimento et al., 2011)است بخش ضروری 

 عاری ازصددرصد های بذری با تضمین آوردن تودهدستهب

بودن همچنین عاری ،زا غیر ممکن استعوامل بیماری

پذیر نیست. زا امکانیل بیمارعوام کاشت از خاک و بستر

هایی که آنویژه هبنمودن بذرها، بیشتر موارد تیمار در

باشد. تژیک هستند، مورد نیاز میو استرادارای ارزشی باال

ها، کنترل کشعمده تیمارنمودن بذر با قارچاز دالیل 

-ها میهایی است که همراه با آنسمنمودن میکروارگانی

بردن تیمارنمودن شیمیایی بذرها، از بین لذا هدف از باشد،

 مقابل ها درحفاظت آن ها و یازای آنریعوامل بیما

زنی طی دوره جوانه ویژه درهب زای خاک،بیماریعوامل

هایی از نوع قارچ .(Cardoso et al., 2015) است

آلترناریا، پنیسیلیوم، آسپرژیلوس و فوزاریوم با تولید مواد 

یا کاهش بردن و به از بین ، قادربه خودسمی مخصوص 

زاد ممکن است از های بذرقارچ ها هستند.بنیه گیاهچه

جنین بذر آسیب وارد نموده  به نیز طریق تولید مواد سمی

و یا کاهش بنیه زنی بازماندن بذر از جوانهآن که نتیجه 

 ;Pathak and Zaidi, 2013) باشدها میگیاهچه

Hudec, 2007).  فرانزین و همکاران(Franzin et al., 

های بذری با کیفیت اولیه گزارش نمودند که توده (2005

-ی تولید میو بنیه بهترتر هایی با وزن بیشگیاهچه باالتر،

 .نمایند

کنتـرل  عفونی عبارت ازعنوان ضدتیمار بذر به از هدف

وی سطح که بر ر یهای بذرزادرساندن پاتوژنحداقلو یا به

 برابر ظت بـذر دراحف اند وو یـا درون بذر مستقر شده

 ,Pathak and Zaidi) است هـای خـاکزیپـاتوژن

ها جهت کشو حشره هاکشاز قارچاستفاده . (2013

-تواند باعث جلوگیری و یا افزایش جوانهضدعفونی بذر می

 (. Dragičević et al., 2011)گردد  زنی در بذر

 و همکارانبیتنکورت  در تحقیقی که توسط

(Bittencourt et al., 2007)  برگیاه بادام زمینی صورت

کش کاربوکسین قارچاین است که ، بیانگر گرفته است

ت، همچنین میزان بذر نداشته اس ثر سوء برتیرام ا

 در شده،ارتیمها )سبزشدن( در بذرهای ظاهرشدن گیاهچه

 ش( افزایکشقارچ با تیماربدون)شاهد بذرهای  مقایسه با

 Arsego et) وهمکاران آرسگوتوسط مشابهینتایج . یافت

al., 2006)  لوبوو (Lobo, 2008 )که مورد گیاه برنج در

 همچنین توسط کش تیمار شده بود وقارچی آن با بذرها

در مورد  (Tropaldi et al., 2010)همکاران و  تروپالدی

. در طی تحقیقی که در گیاه کرچک گزارش گردیده است

مورد گندم و جو انجام گرفته است، نتایج حاکی از آن 

 کشجو تیمارشده با قارچ بذرزنی جوانه است که

 (Carboxin سین تیرامکاربوک و (Carboxin) کاربوکسین

 +Thiram)  زنی بذر گندم تیمارشده جوانهو  ماه 98پس از

قابل  طورهماه ب 12پس از  (Captan) کاپتان کشبا قارچ

 وکرزیزین . (Hampton, 2013)یافت  کاهش توجهی

گزارش نمودند که  (et al., 2009 Krzyzin)همکاران 

بنیه  ود درهبب تیرام باعث کاربوکسین کشاستفاده از قارچ

گردید،  یک دوره مشخص انبارداری جو بعد از بذر

 + (Tridimenol)تریادیمنول  ازکه استفاده حالیدر

دارای  (Fuberidzole) فوبردزول +(Imazalil) ایمازالیل

عالوه هجو بود. ب بذربنیه  ها وگیاهچه رشد منفی بر تأثیر

 با توبوکونازولبذرهای گندمنمودن تیمار

(Tebuconazole) بنیه  داری باعث کاهش درمعنی طورهب

داری انبارمشخصیک دوره  تانه بعد ازگندم زمس بذر

 مسلم است آنچه که .(Krzyzin et al., 2009) گردید

 و آسیب حشراتزا بذر آلوده به عوامل بیماری که ستا این

انتقال  و شیوع ،اسـتقرار ،کاهش قدرت جوانه زنی معضالت

را به دنبال  نهایت کاهش عملکرد درو  هیهای گیابیماری

تولید  ثری درؤتواند کمک متیمار بذر می .خواهد داشت

تأثیرات زیست محیطی  ،این افزون بر .گیاهچـه سالم باشد
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نیز از  منطقه خـاک و فلور فون و جمعیت حفظ سالمت و

 در .مورد توجه قرار گیردمسائل مهمی است که باید 

ی هاکـشثـر مانـدگاری قـارچبررسـی ا همین راستا

 بـر دیویدند استار تیرام و کاربوکسین قبیل از مختلـف

و انبار  جو پس از نگهداری در های قدرت بذرشاخص

گیاهچه استقرار  رشد ونحوه  اثراتی که ممکن است بر

 .بوده است پژوهشاین  در نظراهداف مورد  داشته باشد، از

زمینه  انجام تحقیق در اهمیت این محصول با توجه بهلذا 

 رسد.  به نظر میضروری بهبود کیفیت بذر آن درکشور 

 

 ها مواد و روش

 بر عفونی بذرتیمارهای ضد تأثیرمطالعه  منظوربه

طبقه  جو در ارقام های بنیه بذرشاخص وقابلیت انبارمانی 

زرعه پژوهشی مؤسسه م آزمایشگاه و آزمایشی در ،مادری

 درانجام گرفت. بذر و نهال کرج گواهی  تحقیقات ثبت و

الب طرح پایه ق ت فاکتوریل درصورآزمایشگاه مطالعه به

صورت فاکتوریل با هبشرایط مزرعه  در کامالً تصادفی و

اجرا  کامل تصادفی با چهار تکرارهای طرح پایه بلوک

درجه و  95 موقعیت جغرافیایی مزرعه پژوهشی در .گردید

 58درجه و  51یایی( و )طول جغراف دقیقه شمالی 28

با ارتفاع  و دقیقه شرقی )عرض جغرافیایی(، اقلیم معتدل

دارد، بافت خاک مزرعه  سطح دریا قرار متر از 9911

 و شوری خاک (=1/1pHلومی، اسیدیته آن )

(mmhos/cm 2/1EC=) .بوده است 

سطح دو  کش درفاکتور اول شامل نوع قارچ

 + Carboxin %15)کاربوکسین تیرام پودر وتابل 

thiram MAC 75% wp  ،ساخت شرکت مشکفام فارس

هزار،  در 5/1با غلظت  (عفونی بذرمجاز جهت ضد

 fs3/63%، کونازول )دیویدند استار+ سایپرودیفنوکونازول

 (ساخت شرکت گل سم گرگان، مجاز جهت ضدعفونی بذر

فاکتور دوم )بدون ضدعفونی(،  هزار و شاهد در 1با غلظت 

طبقه مادری  در گوهرانوسف، نصرت و شامل سه رقم ی

انبار  کش درها بعد از ضدعفونی با قارچبذر .اندبوده

سپس ماه نگهداری گردیدند. 92مدت حداکثر معمولی به

های عادی، زنی، درصد گیاهچهبذرها از نظر زمان جوانه

 1)سال اول تولید بذر(، ماه 1مرحله بعد از دو بنیه بذر در

شرایط آزمایشگاه ارزیابی  دوم( در)سال  ماه 92ماه و 

 از نظر نیز مزرعه هنگام کاشت در عالوه درهشدند، ب

)سال اول تولید  ماه 1دو مرحله بعد ازطی استقرار بوته در

 مورد ارزیابی قرارانبارداری  از بعد)سال دوم(  ماه 92بذر و 

ه یک دور انبارداری در ضدعفونی و بذرها بعد ازگرفتند. 

روی کاغذ  آزمایشگاه بر کاشت درمشخص، جهت 

دمای  ژرمیناتور در در ت، کاشت گردیده ومخصوص کش

درصد  15 ±5رطوبت نسبی  ودرجه سلسیوس  9±11

ادامه طور مرتب هب هازنی بذرجوانهارزیابی  .قرار داده شدند

متوسط زمان  د.ازنی رخ نددیگر جوانه کهتا زمانییافت 

محاسبه  (9)ده از رابطه استفابا   MGT)) 9ظهور گیاهچه

 . (Scott et al., 1984) دیگرد

                       (9)رابطه 
S

TiNi
MGT (day) =   

Tiتعداد روز از شروع آزمایش : 

Niشده در روز های ظاهر: تعداد گیاهچهi 

Sشدههای ظاهر:  تعداد کل گیاهچه 

های گیاهچهضرب درصد حاصل شاخص بنیه بذر از

 (1) در وزن خشک گیاهچه با توجه به رابطه عادی

 ,Abdul-Baki and Anderson) محاسبه گردید

1973.) 
 SW× SVI=GR                                             (1)رابطه 

SVI :شاخص بنیه بذر 

GR: عادی هایدرصدگیاهچه 

SW :وزن خشک گیاهچه 

اهی ت و گومزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ثب در

اه نگهداری م 1پس از های بذرسال اول  و نهال، در بذر

، کشت ماه انبار 92های پس از در سال دوم، بذر شده و

مورد ها نظر درصد سبزشدن گیاهچه از پسس ،یدندگرد

با ها نهایت تجزیه و تحلیل داده در .گرفتند ارزیابی قرار

مقایسه عالوه هب .گرفتصورت   SASافزاراستفاده از نرم

درصد مورد  5درسطح احتمال LSD ها با روش میانگین

 گرفتند.  تحلیل قرار تجزیه و

 

 نتایج

 ماه انبارداري بذرهاي ضد عفوني شده 2نتایج بعد از 

-انهدرصد جو های عادی،درصد گیاهچه اثرات رقم بر

زنی، وزن خشک گیاهچه، زنی نهایی، متوسط زمان جوانه

 در مزرعه گیاهچه در هورو درصد ظ شاخص بنیه وزنی

سطح  چه درو بر طول ریشه درصد 9سطح احتمال 

ونی بذر عفدار گردید. اثر تیمار ضدمعنی درصد 5احتمال 

                                                 
1 Mean  Germination Time 
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و درصد زنی، شاخص بنیه وزنی متوسط زمان جوانه نیز بر

 و بر درصد 9سطح احتمال  درمزرعه  ظهور گیاهچه در

رصد دهای عادی و وزن خشک گیاهچه، درصد گیاهچه

 دار گردید.معنی درصد 5سطح احتمال  نهایی در زنیجوانه

ضدعفونی بذر نیز بر وزن خشک × اثرات متقابل رقم

 درصد 9گیاهچه و شاخص بنیه وزنی در سطح احتمال 

 .(9) جدول معنی دار گردید

 ماه انبارداري 2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه بعد از ضدعفوني بذر و -1 جدول
Table 1. Analyzes of variance of studied characteristics after seed treatments with fungicide and 2 month storage 

 ns **درصد 9و  5دار در سطح احتمال دار و معنیغیر معنی ترتیب:هب، * و 
ns: not significant * and **: significant at the 5% and 1%  probability levels, respectively

 بین ارقام بعد ازمقایسه  : درهاي عاديدرصد گیاهچه

های ترین درصد گیاهچهبیش ،عفونی بذر بعد از دو ماهضد

ترین کم رقم نصرت و درصد در 29/18یانگین با م عادی

مشاهده گردید  رقم گوهران درصد در 66/81با میانگین 

کش از نظر قارچمقایسه بین تیمارهای  رد (.1)جدول 

عادی با های این صفت حداکثر درصد گیاهچه تأثیر بر

کش تیمارشده با قارچبذرهای  درصد در 15/15میانگین 

کش قارچکه حالی، درهده گردیدمشا دیویدند استار

های کاربوکسین تیرام دارای تأثیر منفی بر تولید گیاهچه

 (.9)جدول  نی بذر بودزعادی و جوانه

زنی با ترین زمان جوانه: کمزنيمتوسط زمان جوانه

-رقم نصرت مشاهده گردید و بیش روز در 61/9میانگین 

لق به رقم روز متع 19/9ترین زمان جوانه زنی با میانگین 

 مقایسه بین تیمارهای ضدعفونی بذر بر یوسف بود. در

های کشزنی، بذرهایی که با قارچمتوسط زمان جوانه

 کاربوکسین تیرام و دیویدند استار ضدعفونی شده بودند در

تر جوانه زدند )بذرهای بدون تیمار( سریع مقایسه با شاهد

د وتفاوت روز بو 69/9ها آن زنی درو متوسط زمان جوانه

دار )بدون تیمار( معنی بذرهای شاهد آماری با نظر ها ازآن

کش کاربوکسین تیرام و بود. بین بذرهایی که با دو قارچ

دیویدند استار تیمار شده بودند، از نظر آماری با هم تفاوت 

 (. 9و  1داری مشاهده نگردید )جداول معنی

فونی تیمار ضدع× اثرات متقابل رقموزن خشک گیاهچه: 

 درصد 5سطح احتمال  بذر بر وزن خشک گیاهچه در

ترین وزن خشک گیاهچه (. بیش9)جدول  دار گردیدمعنی

بذرهای رقم  گیاهچه حاصل از گرم در 11/1با میانگین 

کش دیویدند استار مشاهده شده با قارچضدعفونی نصرت و

بذرهای رقم  ترین وزن خشک گیاهچه نیز درگردید، کم

کش کاربوکسین تیرام ضدعفونی شده ا قارچگوهران که ب

آزمایش  سه رقم مورد هر بودند، مشاهده گردید. در

وزن  کش دیویدند استار باعث افزایش دراستفاده از قارچ

)بذرهای بدون  شاهد مقایسه با خشک گیاهچه در

گوهران استفاده از  دو رقم نصرت و ضدعفونی( گردید. در

وزن خشک  ث کاهش درتیرام باع کش کاربوکسینقارچ

 رقم یوسف در مقایسه با شاهد گردید. اما در ها درگیاهچه

ها مقایسه با شاهد باعث افزایش در وزن خشک گیاهچه

 .گردید

تیمارضدعفونی با × اثرات متقابل رقمشاخص بنیه وزني: 

درصد  9سطح احتمال  شاخص بنیه وزنی در قارچ کش بر

ن شاخص بنیه وزنی با تری. بیش(9)جدول  دار گردیدمعنی

شده با در رقم نصرت و بذرهای ضدعفونی 181/1میانگین 

 کش دیویدند استار مشاهده گردید.قارچ

-درصدگیاهچه

 های عادی
Normal 

seedling 
percent 

-درصد جوانه

 زنی نهایی
Final 

germination 
percentage 

متوسط زمان 

 زنیجوانه
Mean 

germination 

time 

طول 

 چهریشه
Radicle 

length 

طول 

 گیاهچه
Seedling 

length 

وزن خشک 

 گیاهچه
Seedling 

dry weight 

 شاخص بنیه
Vigor 

index 

 

درجه 

 آزادی
df 
 

 منابع

 اتتغییر
S. O.V 

**252.2 **152.02 **0.033 *7.08 ns1.18 **0.000024 **0.543 2  رقم Cultivar (C) 

*22.7 *21.02 **0.171 ns 3.44 ns 6.22 *0010.00 **0.229 2 
 تیمار ضدعفونی بذر

Seed fungicide 
treatment (SFT) 

ns 15.2 ns 13.61 ns 0.001 ns 2.63 ns 6.26 *0.0000068 **0.092 4 C×SFT 

 Error خطا  27 0.017 0.000001 3.23 1.31 0.002 5.76 7.5

 (%) CV ضریب تغییرات  7.3 6.94 6.59 9.0 2.87 2.49 2.89
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 ماه انبارداري2بعد از  تحت تأثیر رقم جو بذرضدعفوني  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از -2جدول 
Table 2. Comparison of means studied characteristics of barley seed treatments with fungicide after 2 

month storage as affected by Cultivar  

 .درصد ندارند 5سطح احتمال  دار دریاختالف معن (LSD) داربا حروف مشابه بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی یهادر هر ستون میانگین*
*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% Probability level according LSD Test. 

 

 بارداريماه ان 2 كش بعد ازتحت تأثیر تیمار قارچ جو بذرضدعفوني  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از -3جدول 
Table 3. Comparison of means studied characteristics after barley seed treatments as affected by fungicide 

after 2 month storage 
 زنیمتوسط زمان جوانه

Mean germination 

time (day) 

 های عادیدرصد گیاهچه

Normal seedling 
Percentage (%) 

 ییزنی نهادرصد جوانه
Final germination 
Percentage (%) 

 قارچ کش
fungicide 

b 1.61 b 93.2 b 94.83 کاربوکسین تیرام  Carboxinthiram 

b 1.61 a 95.75 a 97.16 دیویدند استار  Dividend star 

a 1.82 ab 95.5 a 97.08 شاهد  control 

 .درصد ندارند 5سطح احتمال  دار دراختالف معنی (LSD) دارقل تفاوت معنیبا حروف مشابه بر اساس آزمون حدا یادر هر ستون میانگینه*
*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% Probability level according LSD Test. 

 

 11/9ترین شاخص بنیه وزنی گیاهچه با میانگین کم

کاربوکسین تیرام ضدعفونی  که با بذرهای رقم گوهران در

سه رقم مورد آزمایش  هر در شده بودند، مشاهده گردید.

مقایسه با شاهد باعث افزایش  کش دیویدند استار درقارچ

 دو رقم نصرت و شاخص بنیه وزنی گیاهچه گردید، در

مقایسه  تیرام درکش کاربوکسینقارچ گوهران استفاده از

 بنیه وزنی گیاهچه گردید شاخص با شاهد باعث کاهش در

 استار کش دیویدندمثبت قارچ ترین تأثیربیش (.9)شکل 

شاهد  مقایسه با وزنی گیاهچه در افزایش شاخص بنیه بر

-ترین تأثیر منفی قارچمشاهده گردید، بیش رقم یوسف در

ترتیب در کش کاربوکسین تیرام بر شاخص بنیه وزنی به

 با شاهد، مشاهده شد رقم گوهران و رقم نصرت در مقایسه

 (.9) شکل 

 
 ماه انبارداري 2بعد از بذر  عفونيضد تحت تأثیر تیمار ارقام مختلف شاخص بنیه گیاهچه جو در - 1 شکل

Figure 1. Barley seedling vigor index in different cultivar as affected by fungicide after 2 month storage

 های عادیدرصدگیاهچه
Normal seedling 
Percentage (%) 

 زنی نهاییدرصد جوانه
Final germination 

percentge (%) 

 زنیمتوسط زمان جوانه
Mean germination time 

(day) 

 چهطول ریشه
Radicle length 

(cm) 

 رقم
Cultivar 

a 98.41 a 99.33 b 1.62 a 13.58 نصرت  Nosrat 

a 96.41 a 97.3 a 1.73 b 56/12 یوسف  Usef 

b 89.66 b 92.4 a 1.69 b 12.08 گوهران  Goharan 
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 شدهبذرهاي ضدعفوني بارداريماه ان 11نتایج بعد از 

-های عادی، درصد جوانهرصد گیاهچهد بر اثرات رقم

زنی، طول ریشه چه، وزن زنی نهای، متوسط زمان جوانه

 درصد 9سطح  و شاخص بنیه وزنی درخشک گیاهچه 

 کش نیز برر ضدعفونی بذر با قارچاثر تیما دار گردید.معنی

و شاخص  زنی، وزن خشک گیاهچهمتوسط زمان جوانه

بررسی  در دار گردید.معنی درصد 9سطح  بنیه وزنی در

عفونی بذر با تیمار ضد× اثرات متقابل نیز، اثر متقابل رقم

 5سطح احتمال  زنی درکش بر متوسط زمان جوانهچقار

و شاخص بنیه وزنی در سطح ، وزن خشک گیاهچه درصد

 .(2)جدول  دار گردیدمعنی درصد 9احتمال 

 ماه انبارداري 11عفوني بذر و یه واریانس میانگین مربعات صفات مورد مطالعه بعد از ضدتجز -1جدول
Table 4. Analyzes of variance (mean squares) of studied characteristics after seed treatments with 

fungicide and 14 month storage 

ns  **درصد 9و  5دار در سطح احتمال آماری دار و معنیغیر معنی ترتیب:به، * و 
ns: not significant * and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 

 

 ماه انبارداري 11بعد از  تحت تأثیر رقم جو بذرمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد ازضدعفوني  -5جدول 
Table 5. Comparison of means studied characteristics after barley seed treatments with fungicide as 

affected by Cultivar after 14 month storage  

 های عادیگیاهچه
Normal seedling 
Percentage (%) 

 زنی نهاییدرصد جوانه
Final germination 
percentage (%) 

 چهطول ریشه
Radicle length (cm) 

 طول گیاهچه
Seedling length (cm) 

 رقم
Cultivar 

97.66 a 98.66 a a 15.75 a 30.38 نصرت  Nosra 

a 94.33 a 97.00 b 14.19 ab 29.30 یوسف  Usef 

87.66 b b 90.33 c 12.79 b 28.62 گوهران Goharan 

 .درصد ندارند 5سطح احتمال  دار دراختالف معنی (LSD) داربا حروف مشابه بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی یهادر هر ستون میانگین*

*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% 
Probability level according LSD Test.

: اثر رقم بر درصد تولید هاي عاديدرصد گیاهچه

دار معنی درصد 9های عادی در سطح احتمال گیاهچه

های عادی با ترین میزان درصد تولید گیاهچهگردید، بیش

 رقم نصرت مشاهده گردید و درصد در 66/11میانگین 

رقم  درصد در 66/81زان این صفت با میانگین ترین میکم

نظر  یوسف از رقم نصرت و دست آمد. بین دوهگوهران ب

داری های عادی تفاوت آماری معنیدرصد تولید گیاهچه

رقم نصرت نسبت به دو رقم  (.2)جدول  مشاهده نگردید

درصد برتری را  1/9و  2/99ترتیب یوسف و رقم گوهران به

 ای عادی نشان داد. هتولید گیاهچه در

تیمار × اثرات متقابل رقم زني:متوسط زمان جوانه

 زنی در سطح احتمالضدعفونی بذر بر متوسط زمان جوانه

بررسی اثرات متقابل حداقل  دار گردید. درمعنی درصد 5

رقم نصرت و  روز در 18/9زنی با متوسط زمان جوانه

دید. کش دیویدند استار مشاهده گرتیمارشده با قارچ

 )بدون زنی نیز متعلق به بذرهای شاهدحداکثر زمان جوانه

دست آمد. روز به 21/9ضدعفونی( رقم یوسف و با میانگین 

زنی بذرها کش دیویدند استار بر تسریع در جوانهتأثیر قارچ

کش در هر سه رقم مورد آزمایش در مقایسه با قارچ

 (.6 جدولتر بود )کاربوکسین تیرام بیش

 گیاهچه های عادی
Normal 

seedling 
percentage 

رصد جوانه زنی د

 نهایی
Final germination 

percentage 

متوسط زمان جوانه 

 زنی
Mean 

germination time 

 چهطول ریشه
Radicle  

length 

 طول گیاهچه
Seedling 

length 

وزن خشک 

 گیاهچه
Seedling dry 

weight 

 شاخص بنیه
Vigor 

index 

 

 درجه آزادی
df 

 اتتغییر منابع
S. O.V 

**311.11 **233.33 **0.197 **26.28 ns9.42 **0.00011 **1.29 2  رقم Cultivar (C) 

ns 33.77 ns 28.00 **0.043 ns 0.068 ns 1.135 **0.000063 **0.539 2 
 تیمار ضدعفونی بذر

Seed fungicide 
treatment (SFT) 

ns 7.11 ns 9.33 *0.014 ns 0.491 ns 1.60 **0.0000081 **0.153 4 C×SFT 

  Error خطا 27 0.011 0.0000005 4.30 1.99 0.0044 16.59 25.33

 CV ضریب تغییرات  6.77 4.29 7.04 9.92 5.42 4.27 5.39

(%) 
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 ماه انبارداري 11بعد از جو ضدعفوني بذر تیماراثر متقابل رقم و  تحت تأثیرمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه  - 6جدول 
  Table 6. Comparison of means studied characteristics as affected by interaction between cultivar and 

fungicide barley seed treatment after14month storage  

 .درصد ندارند 5دار درسطح احتمال اختالف معنی (LSD) داربا حروف مشابه بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی یهادر هر ستون میانگین*

*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% 
Probability level according LSD Test.

تأثیر اثر متقابل  صفت تحتاین  :وزن خشک گیاهچه

در  قرار گرفت. درصد 9سطح عفونی بذر درتیمار ضد× رقم

وزن حداکثر  ضدعفونی بذررتیما×متقابل رقم بررسی اثرات 

× نصرت  های یوسف ورقم درگرم  11/1یانگین خشک با م

حداقل وزن  )بدون ضدعفونی( مشاهده گردید. شاهد

 شده باعفونیو ضد رقم گوهرانخشک نیز متعلق به 

سه رقم مورد آزمایش  هر تیرام بود. در کاربوکسین

بذر باعث کاهش وزن خشک گیاهچه عفونی تیمارهای ضد

منفی کاربوکسین تیرام  أثیرتمقایسه با شاهدگردیدند.  در

دیویدند تر از تیمار کاهش وزن خشک گیاهچه بیش بر

 . (6 جدول) بود استار

تیمار ضدعفونی × : اثرات متقابل رقمبنیه وزنيشاخص 

 دار گردیدمعنی درصد 9سطح شاخص بنیه وزنی در بذر بر

ه با ترین شاخص بنیه وزنی گیاهچبیش .(8)جدول 

)بذر بدون  متعلق به رقم یوسف و شاهد 12/1انگین می

 نیز در ترین شاخص بنیه وزنی گیاهچهعفونی( بود. کمضد

ربوکسین تیرام با کا شده باعفونیضد و رقم گوهران

سه رقم مورد  هر در گردید.مشاهده  81/1میانگین 

شاخص  باعث کاهش در ضدعفونی بذر ارهایتیمآزمایش 

کاهش  برتیرام تأثیر کاربوکسیندند. بنیه وزنی گردی

تر از تیمار ا شاهد بیشمقایسه ب در شاخص بنیه وزنی

  .(6 جدول) بود دیویدند استارعفونی ضد

ماه پس از  2 درصد ظهور گیاهچه در مزرعه

شت دو ماه : بعد از گذشدهانبارداري بذرهاي ضدعفوني

 کی ازمزرعه، نتایج حا ها درشت آنکااز ضدعفونی بذرها و

 آن است که اثرات اصلی رقم و تیمار ضدعفونی بذر بر

 درصد 9سطح احتمال  مزرعه در د ظهور گیاهچه دردرص

ترین ایسه بین ارقام بیشمق . در(1)جدول  دار گردیدمعنی

متعلق به رقم  درصد 99/88شدن با میانگین درصد سبز

درصد افزایش  19/91 رقم گوهراننسبت به  کهبود یوسف

درصد  تیمار ضدعفونی بذر بر بررسی اثر در را نشان داد.

 داری بینمزرعه تفاوت آماری معنی ظهور گیاهچه در

 و استار دیویدند کشقارچ شده باعفونیضد بذرهای

-طوریهب مشاهده گردید، )بدون ضدعفونی( بذرهای شاهد

-قارچترین درصد ظهور گیاهچه متعلق به تیمار که بیش

مقایسه  بودکه در درصد 11با میانگین  کش دیویدند استار

 . (1و  8)جداول درصد افزایش را نشان داد  1/99با شاهد

 ماه پس از 11در مزرعه  هور گیاهچهظدرصد 

درصد ظهور گیاهچه  :شدهبذرهاي ضدعفوني انبارداري

 و رقم در عفونیتیمار ضدمزرعه تحت تأثیر اثرات اصلی  در

قام مقایسه بین ار . در(1)جدول  قرار گرفت صددر 9سطح 

با میانگین  یوسفرقم  ترین درصد ظهور گیاهچه دربیش

رقم  درصد در 29/65ترین با میانگین کم درصد و 5/11

یوسف  ت ورقم نصر مشاهده گردید. تفاوت دو گوهران

دار بود و دارای درصد رقم گوهران از نظرآماری معنیبا

ی در مقایسه با رقم گوهران بودند. ترظهور گیاهچه بیش

ترین میزان در مقایسه بین تیمارهای ضدعفونی بذر بیش

 شاخص بنیه
Vigor index 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry weight (g) 

 زنیمتوسط زمان جوانه
Mean germination time (day) 

 تیمار ضد عفونی بذر
Seed  fungicide  treatment 

 رقم
Cultivar 

2.04 a 0.021 a 1.49 a  شاهد Control 
 یوسف

Usef 
1.88 ab 0.018 ce 1.31 bc د استاردیویدن Dividend star 

1.73 bc 0.019 bc 1.33 b  کاربوکسین تیرام Carboxinthiram 

1.87 b 0.02 b 1.19 de  شاهد Control 
 نصرت

Nosrat 
1.64 cd 0.018 ed 1.08 f دیویدند استار Dividend star 

1.55 d 0.015 m 1.15 def تیرام  کاربوکسین Carboxinthiram 

1.34 e 0.017d 1.23 cd  شاهد Control 
 گوهران

Goharan 
1.59 cd 0.014 n 1.1 ef دیویدند استار Dividend star 

0.80 m 0.01 f 1.21 d  کاربوکسین تیرام Carboxinthiram 
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  5/11درصد ظهور گیاهچه در بذرهای شاهد با میانگین 

کش دیویدند استار و درصد مشاهده گردید. دو قارچ

 گیاهچه در م باعث کاهش درصد ظهورکاربوکسین تیرا

-کشقارچکه طوریهبهای شاهد گردیدند، مقایسه با بذر

کاهش  تری برمنفی بیش تأثیرتیرام دارای  کاربوکسین

 استار دیویدندمقایسه با  درمزرعه  گیاهچه در ظهور درصد

  .(1و  8)جداول بود

تحت تأثیر تیمار  ماه انبارداري 11 و 2 ازمزرعه بعد  درصد سبزشدن گیاهچه درتجزیه واریانس میانگین مربعات -7جدول

 بذر ضدعفوني 
 Table 7. Analyzes of variance (mean squares) of seedling emergence studied characteristic in field 

condition after2and 14 month storage as affected by fungicide seed treatments  

درجه  Seedling emergence in field شدن گیاهچه در مزرعهدرصد سبز

 آزادی
df 

 ابعمن

 اتتغییر
S. O.V 

 ماه بعداز انبارداری 1
2 month  after storage 

 ماه بعد از انبارداری 92
14 month  after storage 

  Replication تکرار 3 24.76 28.47

**325.6 **339.58 2 
 تیمار ضد عفونی بذر

Seed fungicide treatment (SFT) 
 Cultivar  (C)رقم  2 514.58** 338.19**

25.69 47.91 4 C×SFT 

  Error خطا  24 39.35 46.18

 (%) CV ضریب تغییرات   8.6 8.00

ns  **درصد 9و  5دار در سطح احتمال خطای آماری دار و معنیغیر معنی ترتیب:به، * و 
ns: not significant * and **: significant at the 5% and 1%  probability levels, respectively 

 

 كشماه انبارداري تحت تأثیر تیمار قارچ 11و 2بعد از مزرعه  شدن گیاهچه دردرصد سبزمقایسه میانگین  -8جدول 
Table 8. Comparison of seedling emergence studied characteristic in field condition after 2 and 14 month 

storage as affected by fungicide seed treatment 
 درصد سبزشدن گیاهچه در مزرعه
Seedling emergence in field (%) 

 

 ماه بعداز انبار 1
2 month  after storage 

 ماه بعد از انبار 92
14 month  after storage 

 fungicide کش قارچ

ab 85.0 67.08 b  کاربوکسین تیرام Carboxinthiram 

a 90.0 a 74.14  دیویدند استار Dividend star 

b 79.5 a 77.5  شاهد control 

 .درصد ندارند 5سطح احتمال  دار دراختالف معنی (LSD) داربا حروف مشابه بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی یهادر هر ستون میانگین*
*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% Probability level according LSD Test.

 

  بحث

کشاورزی بذرها باید سالم،  در منظور بهبود تولیدبه

زنده و دارای بنیه سالم باشند. این خصوصیات زمانی که 

تر شوند، بیشهای بعد کشت میبذرها ذخیره شده و سال

 توجه است. بنابراین بنیه بذر یک خصوصیت مهم در قابل

بستگی به فرآیند  کشاورزی است، که آن مستقیماً

-Veiga)طی دوره انبارداری دارد  فرسودگی بذر در

Barbosa, et al., 2013) . ،بر اساس نتایج این تحقیق

ماه انبارداری تحت تأثیر 1های عادی بعد از درصدگیاهچه

کش که قارچطوریهبتیمار ضدعفونی بذر قرار گرفت، 

های اهچهتولید گی کاربوکسین تیرام دارای تأثیر منفی بر

تیمارهای بذری بستگی به  تأثیر زنی بذر بود.عادی و جوانه

یک توده بذری تا  دارد که ممکن است از بنیه بذر گونه و

ماه  1که بعد از علت اینبسیار متغییر باشد.  ای دیگرتوده

کش کاربوکسین تیرام دارای تأثیر ضدعفونی بذر قارچ از

های عادی بوده است، تولید گیاهچه زنی وجوانه منفی بر

باشد، کش چون از نوع پودری میست که این قارچا این

-طور یکنواخت ضدعفونی نمیههنگام ضدعفونی بذرها ب

 ترناحیه جنینی بذر بیش شوند و چه بسا تجمع سم در

زنی آن بوده باشد و لذا دارای تأثیر منفی بر بذر و جوانه

  است.
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 ماه انبارداري تحت تأثیر رقم 11و 2بعد از مزرعه  شدن گیاهچه دردرصد سبزمقایسه میانگین  -9جدول 
Table 9. Comparison of seedling emergence studied characteristic in field condition after 2 and 14 month 

storage as affected by Cultivar  

 درصد سبزشدن گیاهچه در مزرعه
Seedling emergence in field (%) 

 

 ماه بعداز انبار 1
2 month  after storage 

 ماه بعد از انبار 92
14 month  after storage 

 Cultivar  رقم
 

a   87.5 a   75.8  نصرت Nosrat 
a  88.33 a   77.5  یوسف Usef 
b  78.7 b   65.41  گوهران Goharan 

 .درصد ندارند 5سطح احتمال  دار دراختالف معنی (LSD) دارداقل تفاوت معنیبا حروف مشابه بر اساس آزمون ح یهادر هر ستون میانگین*
*Means with same letter in each column are not significantly different at the 5% Probability level according LSD Test. 

 

 ,.Marini et al و همکاران مارینیهمین راستا  در

زنی و بنیه بذرهای گندم د جوانهگزارش نمودن ((2011

کاهش یافت. اما قارچ carboxin+thiramشده با تیمار

 ماه از 1بعد از  صورت مایع بودهکه ب دیویدند استارکش 

های وضعیت تولید گیاهچه أثیر مثبت بر، تضدعفونی بذر

ت عادی داشت، چرا که بذرها معموال با سموم مایع یکنواخ

کننده بر جنین عفونیء سم ضدعفونی شده و اثرات سوضد

ث کاهش شیوع بیماری باع هاکشقارچ رسد.به حداقل می

است، خاک  بذر و که عامل آن قارچ موجود در بوته میری،

 همکاران و آرسگوتوسط مشابهی ی نتایج گردند.می

(Arsego et al., 2006) لوبوو (Lobo, 2008) مورد  در

 و (Tropaldi et al., 2010)همکاران  وتروپالدی برنج، 

 دمور در (Santos et al., 2012)همکاران  و سانتوس

تیرام  کش کاربوکسینها با قارچکرچک که بذرهای آن

(carboxin+thiram) ه دست آمدهب ،شده بود عفونیضد

دیویدند  کشقارچگندم بهاره باتیمار بذری عالوه هب .است

 +difenoconazol) استار+ فلودی اکسینیل

fludioxonil) سبزشدن گیاهان را درطور عمده درصد هب 

 را فوزاریوم متوسط با و نسبت آلودگی پائین توده بذری با

 این تحقیق در. (Hysing and Wiik, 2014) افزایش داد

 بر دیویدند استارکش تأثیر قارچ ،ماه بعد از انبارداری 92

 آزمایش در سه رقم مورد هر ذرها درزنی بجوانه تسریع در

بذرهایی . تر بودین تیرام بیشکش کاربوکسمقایسه با قارچ

 دارای درصد باالتری از زنند ومیتر جوانه که سریع

بنیه باالتری  از های عادی هستند در واقعگیاهچه

 ,.Balbaki et al) تر هستندو قویبوده  برخوردار

عفونی با قارچ ز تیمار ضدتحقیق حاضر نی که در.(2009

سرعت  دارای تأثیر مثبتی بر استار دیویدنده ویژهبها کش

 زنیجوانه علت افزایش مدتطرفی  از زنی بوده است.جوانه

روی  ی مواد شیمیایی بربه اثرات منف مربوط توانمی را

 افزایش ،ءغشا نفوذپذیری بر بذر فرسودگی تأثیر بذور نظیر
-جوانه برای بذر نیاز مورد اولیه انرژی کاهش و بذر تنفس

  .دانست زنی

های مختلف دوره کننده درعفونیکش ضدقارچتأثیر 

ترین ماه بعد از انبارداری بیش 92دوره  درمتفاوت بود، 

 شاهد یوسف و رقممتعلق به گیاهچه وزنی یهشاخص بن

وزنی  ترین شاخص بنیهکم ،عفونی( بودبدون ضد )بذر

کاربوکسین  شده باعفونیضد و رقم گوهران گیاهچه نیز در

کلیه  سه رقم مورد آزمایش هر گردید. درمشاهده ام رتی

 نیهشاخص ب عفونی بذر باعث کاهش درتیمارهای ضد

کاهش  تیرام بر کاربوکسینکه تأثیرطوریهوزنی گردیدند. ب

-تیمار ضدتر ازمقایسه با شاهد بیش وزنی در شاخص بنیه

 ست که سموما نتایج بیانگر این بود. دیویدند استارعفونی 

این تحقیق بعد از گذشت  شده درهای استفادهکشقارچ

ماه از انبار بذرها، دارای تأثیر منفی بر شاخص بنیه  92

 هر انبارداری، در ماه بعد از 92 ها بوده اند.وزنی گیاهچه

باعث  بذرعفونی سه رقم مورد آزمایش تیمارهای ضد

 گردیدند.مقایسه با شاهد کاهش وزن خشک گیاهچه در

کاهش وزن  کاربوکسین تیرام بر أثیر منفیکه تطوریهب

 نتایجبود.  دیویدند استارتر ازتیمار خشک گیاهچه بیش

های دوره گرچه درکه انگر این موضوع است یاتحقیق ب این

 دیویدند استارکش ویژه قارچهانبارداری، ب (ماه 1) اولیه

ها بوده رشد گیاهچه دارای تأثیر مثبت بر وزن خشک و

ماه، نه تنها 92مقطع زمانی  گذشت زمان و در اما با است،

کش کاربوکسین دو قارچ اثرات آن مثبت نبود، بلکه هر

یت رشد و تیرام و تبوکونازول دارای تأثیر منفی بر وضع

  هامطابق با این یافته. اندنشان دادهها وزن خشک گیاهچه

نمودند که  شگزار (Faria et al., 2003) و همکارانفاریا 
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یرام تیمار شده بذرهای پنبه که با کاربوکسین ت گرچه

ادند، سبزشدن را نشان د زنی وجوانهبودند، افزایش در

کاهش در وزن خشک را  تر بوده وکوچک هااماگیاهچه

مقایسه  ی از آن است درحاکاین تحقیق نتایج نشان دادند. 

شدن سبز نظر درصد های یوسف و نصرت ازرقمبین ارقام، 

ماه انبارداری  92 و 1 بعد ازمزرعه یاهچه درگ استقرار و

 واقع برتری نشان دادند که این در رقم گوهراننسبت به 

سازگاری به  و تفاوت در بیانگر تفاوت ژنتیکی بین ارقام

 1زمانی که بذرها بعد از  طرفی از. باشدمی شرایط محیطی

د، بذرهای مزرعه کشت شدن سال اول( در) ماه انبارداری

باعث افزایش  دیویدند استارکش قارچ شده باعفونیضد

)بذرهای بدون  مقایسه با شاهد درشدن سبز درصد

نبارنمودن ماه از ا 92عفونی( گردیدند. اما با گذشت ضد

کش قارچ دو هر، مزرعه بذرها و کاشت مجدد در

باعث  دیویدند استارکننده کاربوکسین تیرام و عفونیضد

توان پس می ه شدند.گیاهچ استقرار ظهور و ش درکاه

تر شدن زمان ها با طوالنیکشگرفت که این قارچنتیجه 

ء بر بنیه شدن بذرها دارای اثر سوانبارداری و سنواتی

 مزرعه هستند. ها درها و درصد استقرار آنگیاهچه

جو تیمارشده با قارچ  بذرزنی جوانه که کردندبیان ان محقق

و ماه 98س از پ carboxin  +thiramو  carboxinکش 

 کاپتان کشزنی بذر گندم تیمارشده با قارچجوانه

(Captan)  یافته طور قابل توجهی کاهش ماه به 12پس از

اند که گزارش نمودهان محقق .(Hampton, 2013) است

ها دارای کشبا قارچ جو بذرهای گندم ونمودن  تیمار

 رد جو باعث حفاظت بذرهای گندم و وکارآئی باالیی بوده 

 ,Hudec) گرددمیها آلودگی به قارچ نتشارمقابل ا

بیانگر این است  انعاله نتایج تحقیق سایر محققهب .(2007

( mancozeb) عفونی بذرهای گندم با مانکوزیبضد که

 کاهش مایکوفلورا در زنی وجوانه باعث افزایش درصد

 , Pathak and Zaidi)ه است بذرهای گندم گردید

که برای  کشبا توجه به نوع قارچ نابراینب .(2013

ردد و مدت زمان نگهداری گاستفاده می ضدعفونی بذر

نیه بذر ب ها دارای اثرات متفاوتی برکشر، قارچانبا بذرها در

، نوع محصول ارقام مختلف هرطلبد برای باشند، که میمی

 های مختلف انبارداری موردهای مختلف و با دورهکشقارچ

 گیرند. ش قرارتحقیق و آزمای

 

 گیري كلينتیجه

این  دست آمده درنتایج به توجه به با طورکلیهب

ارقام مورد آزمایش با  جو در ضدعفونی بذر تیمار، تحقیق

-قارچ کشباشد، تر میمناسب استار دیویدندکش قارچ

علت عدم هب باشد وتیرام چون پودری میکاربوکسین

تولید  یر منفی بردارای تأثعفونی بذر ضد یکنواختی در

مقایسه بین ارقام، رقم  در ،باشدهای عادی میگیاهچه

-کم های عادی و بنیه بذردرصد تولید گیاهچه گوهران از

افزایش دوره  زمان وتری برخوردار بود و با گذشت 

بنیه بذر برخوردار  تری درسرعت کاهش بیشانبارداری از

 ری ارقام نصرت وماه از انباردا92گذشت بعد ازعالوه هبود. ب

 برتر حفظ نمود. ویژه رقم یوسف بنیه خود را بیشهب

 ا بعد ازگردد که بذرهاساس نتایج این تحقیق توصیه می

مزرعه کاشت  سال اول در ماه( در 1)حدودا  ضدعفونی

که با گذشت زمان نگهداری بذرهای  گردند چرا

شدن )سنواتی تربیش سال ومدت یکشده بهضدعفونی

کاربوکسین ویژههها و بکششده( تیمار قارچعفونیبذرضد

بوده و باعث  تیرام پودری دارای تأثیر منفی بر بنیه بذر

 گردند. در مزرعه می هاکاهش استقرار گیاهچه

 

 تشکر و قدرداني

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نگارندگان از مسئولین 

 کنند.تشکر و قدردانی می بذر و نهال کرج
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Abstract 

This experiment carried out to determine the effects of seed disinfecting treatments on seed quality 

and vigour change under 2 and 14 month storage conditions in barley (Hordeum vulgare L.) c.v Usef, 

c.vNosrat and c.v Goharan. Experimental units were arranged factorial based on completely 

randomized design and complete block design with four replications in laboratory and field, 

respectevely. Fungicides seed treatments were including dividend star 036 fs on level 2 per thousand, 

carboxinthiram on level 2.5 per thousand and no usage of chemicals as control. The result indicated 

that after 2 and 14 month storage conditions Mximum and minimum normall seedling percentage was 

observed in c.vNosrat and c.v Goharan, respectively.Also results showed the application of fungicide 

on normall seedling percentage was significant under 2 month storage conditions.The highest normall 

seedling percentage was obtained from dividend star fungicide and the lowest one from 

carboxinthiram treatment. The highest seedling establishment in field condition was obtained from c.v 

Usef with mean 88.33 % and 65.41% after 2 and 14 month storage, respectively. Meanwhile, 

minimum seedling establishment in field condition was detected for c.v Goharan. After 2 month 

storage the highest seedling establishment in field condition (90%) was related to application of 

dividend star fungicide treatment.Whereas, The maximum seedling establishment in field condition 

(77.5%) was reported form control (untreated seeds) after14 month storage, both fungicide application 

which is indicated negative effect on seedling establishment in field condition after 14 month storage, 

also the negative effect of carboxinthiram treatment was more pronounced. 
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