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 چکیده

 ،فورتو آمینوول ،فسنوترنهای رشد های حاوی عناصر غذایی و محرکمکملبذر با  بررسی تأثیر روکشاین تحقیق با هدف 

 دانشگاه محقوق اردبییوی تحوت شورایر م رعو در  9914در سال  و رشد گیاهچ  چغندرقنداستقرار بر  هیومیکاو  فورت یهیوم

ب  اجرا درآمد. فاکتورهوای آزموایش  تکرار چهاربا  کامل تصادفیهای بیوکفاکتوریل در قالب طرح  صورتانجام شد. آزمایش ب 

 25/24، 62/92فسونوترن ) هایم )شکوفا و پارس( و مقادیر مختیف فرآوردهشستشوی بذر )شستشو و عدم شستشو(، رقشامل 

، 62/92) فورتو هیوومی کییووگرم بوذر(، در لیترمییی 4/45و  25/24، 62/92) فورت آمینول، (در کییوگرم بذر لیترمییی 4/45و 

هموراه تیموار شواهد )بودون ب کییوگرم بذر(  در لیترمییی 95و  25، 95کییوگرم بذر( و هیومیکا ) در لیترمییی 4/45و  25/24

و  دادکواهش درصد سب شودن  15از نظر رسیدن ب  را  شستشوی بذر اختالف بین هیبریدهانتایج نشان داد ک  روکش( بودند. 

یش باعو  افو انشان داد ک  روکش بذر با هیومیکا در هر دو هیبریود نتایج  .شدندسب   ترو سریع طور هم مانهر دو هیبرید ب 

ایون نتایج ترین درصد استقرار بوت  بود. و تیمار روکش بذر با فسنوترن نسبت ب  دیگر تیمارها دارای کم درصد استقرار بوت  شد

کو  طوریب  .بذر چغندرقند را اف ایش داد دارکردنشروکشستشوی بذر کارایی کردن بذر بعد از دارشروکک   تحقیق نشان داد

در مقایس  با روکش بذر بدون شستشووی قبیوی  شستشوی بذرتیمار ی تیمارهای روکش بذر بعد از مادرصد استقرار بوت  در تم

 45/45وزن خشک برگ در تمامی تیمارهای روکش بذر ب  غیر از روکش بذر با فسونوترن ) تر بود.طور قابل توجهی بیشبذر، ب 

در  لیترمییی 95بین تیمارها نی  تیمار روکش بذر با هیومیکا ) تر بود و درشاهد بیش نسبت ب  تیمار (لیتر در کییوگرم بذرمییی

در  فورتو روکش بذر بوا هیومیکوا و آمینوول ،در بین تیمارهای مختیف. ترین وزن خشک برگ بوددارای بیش هر کییوگرم بذر(

کل  کیروفیل شاخص کثرحدا تحقیق این درترین وزن خشک ریش  برخوردار بود. هیبرید پارس و بعد از شستشوی بذر از بیش

 .گردید مشاهدهدر هر کییوگرم بذر  هیومیکالیتر مییی 95 سطح در II عمیکرد کوانتومی فتوسیستمو 
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 مقدمه

گیاهچ  یکی از مشکالت  غیریکنواختظهور کند و 

باشد می (.Beta vulgaris L) عمده در زراعت چغندرقند

زنی تر و جوان زنی کمو بذرهایی ک  دارای درصد جوان 

ا ههای حاصل از آنها کند و غیریکنواخت باشد، بوت آن

 ,.Farzaneh et al) نی  رشد اولی  کندتری خواهند داشت

تر باع  و استقرار کند ترکم این رشد اولی  .(2014

-دریافت تشعشع خورشیدی کمشدن دیرتر کانوپی و بست 

عدم  عالوه بر آن، ،شودتر و در نهایت کاهش عمیکرد می

نتیج  تفاوت زیاد در اندازه  و در سب شدنیکنواختی در 

شود ها موجب بروز مشکالتی در مدیریت م رع  میبوت 

(Farzaneh, 2008 Farzaneh et al., 2014;).  این

ویژه در مناطق سردسیر حائ  موضوع در کشت بهاره ب 

رسیدن چغندرقند ب  اهمیت است چرا ک  در این مناطق 

 کشدل میوروز ط 925تا  955معموالّ پوشش کامل، 

(Sharifi et al., 2000). ر چنین شرایطی، کندی رشد د

شود. طور کامل جبران تواند ب در این مرحی ، بعدّا نمی

با توزیع یکنواخت و ب   بنابراین سب کردن ب  تعداد کافی

شدن سریع کانوپی از عوامل ضروری برای بست  ،دنبال آن

 Rebetzke) شودرسیدن ب  پتانسل عمیکرد محسوب می

et al., 2004).  ک  مراحل اولی   یر روشهدر این صورت

تر رشد را تقویت کند ب  احتمال زیاد ب  تولید بیش

 .منجر خواهد شدچغندرقند در  عمیکرد

 ترکیباتی رشد زیستی، هایهای غذایی و محرکمکمل

 Thomas et) کنندرا تحریک می رشد گیاهان ک  هستند

al., 2009)های محرک ب  توانمی ترکیبات این جمی  . از

 و کادوستیم فورت ، هیومیکاهیومی فورت ،آمینول زیستی

 پای  فرمول دارای ترکیبات این ک  اشاره کرد فسنوترن

و عالوه بر مواد آلی دارای عناصر  بوده آمین  اسیدهای

 تحریک را گیاهان کیفی و کمّی و رشد دغذایی هم هستن

 (Singh, 2007) سینگ .(Starck, 2005) کنندمی

و های زیستی ب  تنهایی صرف مکملگ ارش کردند ک  م

عمیکرد قابل توج  در ترکیب با یکدیگر باع  اف ایش  یا

 (Golzadeh et al., 2012)گی اده و همکاران برنج شدند. 

فورت  و مصرف کودهای آلی آمینولگ ارش کردند 

و کیفی  یتواند با اثرگذاری بر عمیکرد کمّفورت  میهیومی

در گیاهان گیاه شود.  گیاه، موجب موفقیت در کشت

 های رشدهای حاوی عناصر غذایی و محرکزراعی، مکمل

صورت  ی و یا بپاشخاکی، محیول صورتممکن است ب 

های کدام از روش تیمار بذر مصرف شوند. اگرچ  با هر

های حاوی عناصر غذایی و مقادیر مورد نظر مکمل ،مذکور

کاربرد آن  شود، ولیتامین میبرای گیاه  های رشدمحرک

بودن کارایی استفاده از آن، ب  ب  خاک ب  دلیل پایین

راین ب. بنا(Singh, 2007) باشدتری نیاز میبیش مقادیر

)روکش  سازی بذرو غنیپاشی صورت محیولمصرف ب 

 در بهبود عمیکرد از کارایی باالتری برخوردار هستند (9بذر

(Johnson et al., 2005).  برای  ویژهتیمار بذر ب

ین گ ین  ترمحصوالت زراعی و باغی بهترین و اقتصادی

چرا ک  در این روش حداقل  ،باشدبرای اف ایش عمیکرد می

رشد  و شود و کاربرد آن آسان استاستفاده می مقادیر

 ;Rehman and Farooq, 2016) یابدگیاهچ  بهبود می

Kunkur et al., 2007).  ی بهبود و هاروشیکی از

آن با ترکیبات  کردندارروکشارایی بذر، اف ایش ک

مطالعات . (Sharma, et al., 2015) شیمیایی است

زنی، رشد متعددی اثرات مفید روکش بذر را بر روی جوان 

رشد ریش  و ساق ، سطح برگ و  ،گیاهچ ، استقرار بوت 

 ,.Tavares et al)اف ایش عمیکرد تایید کرده است 

2013; Tavares et al., 2012; Gevrek et al., 2012; 

در بررسی  (Mirzaei et al, 1999)میرزایی و همکاران . (

با ترکیبات مختیف  چغندرقندکردن بذر داراثر روکش

حاوی مواد شیمیایی نظیر منگن  ثابت کردند ک  این 

زنی و برخی از ترکیبات موجب اف ایش درصد جوان 

ابی و مهر زنی در آزمایشگاه گردید.های جوان ویژگی

در تحقیقات  (Mehrabi, and Chaichi, 2011)چایچی 

همراه برخی از ترکیبات دهنده ب خود با انواع مواد پوشش

نشان  (Onobrychis sativa)در گیاه اسپرس  شیمیایی

با این مواد باع  اف ایش کردن بذر دارروکشک   ندداد

یق تحقبنابراین این  تر بذرها شد.زنی و استقرار بیشجوان 

های حاوی عناصر غذایی و در مورد تاثیر کاربرد مکمل

از طریق تیمارهای روکش بذر بر روی  های رشدمحرک

 سب شدن، استقرار و رشد چغندرقند صورت گرفت  است. 

 

 هامواد و روش

بذر با  بررسی تأثیر روکشاین تحقیق با هدف 

های رشد های حاوی عناصر غذایی و محرکمکمل

                                                           
1-  Seed coating 
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)ساخت  هیومیکاو  فورت هیومی ،فورت نولآمی ،فسنوترن

 و رشد گیاهچ  چغندرقنداستقرار بر شرکت ایناگروپارس( 

دانشگاه محقق اردبییی تحت در  9914سال بهار در 

فاکتوریل در  صورتانجام شد. آزمایش ب  شرایر م رع 

ب  مورد  تکرار چهاربا  تصادفی های کاملبیوکقالب طرح 

شستشوی بذر ای آزمایش شامل اجرا درآمد. فاکتوره

)شستشو و عدم شستشو(، رقم )شکوفا و پارس( و مقادیر 

 4/45و  25/24، 62/92فسنوترن ) هایمختیف فرآورده

و  25/24، 62/92) فورت آمینول، (سی در کییوگرم بذرسی

، 62/92) فورت هیومی کییوگرم بذر(، سی درسی 4/45

، 95و هیومیکا ) کییوگرم بذر( سی درسی 4/45و  25/24

همراه یک تیمار ب کییوگرم بذر(  سی درسی 95و  25

مشخصات (. 9شاهد )بدون روکش( بودند )جدول 

آمده  2در جدول های مورد استفاده در این تحقیق فرآورده

دارکردن بذر، از ماده کربوکسی برای تیمار روکشاست. 

 استفاده گردید. برای انجام 2و چسباننده 9متیل سیول 

در درون کردن داربذرها قبل از پوشششستشوی بذر، 

درج   25دستگاه شستشوی بذر با آب روان با دمای 

 مدت س  ساعت شستشو داده شدندب  سیسیوس

(Hamidi and Chegini, 2016).  آزمایش جهت اجرای

تایی نمون  تصادفی برداشت  955تکرار  5از هر تیمار 

متر روی خر سانتی 8) 45× 8کرده و در م رع  با آرایش 

 9در داخل خاک با عمق  (بین خطوط مترسانتی 45 و

متر کاشت  شد مشخصات خاک م رع  مورد آزمایش سانتی

آبیاری اول با توج  ب  ظرفیت . آمده است 9در جدول 

صورت گرفت و در ادام  با توج  ب  شرایر  (FC)زراعی 

 در طولمی ان رطوبت خاک م رع  آبیاری شد دمایی و 

درصد استقرار ، سب شدن درصد 15زمان اجرای آزمایش 

بوت  در م رع ، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک ریش ، 

شاخص کیروفیل وزن خشک برگ، غیظت کیروفیل یا 

عمیکرد  ماک یممو  متر(شده از کیروفیل)مقادیر قرائت

جهت یادداشت شدند.  II (Fv/Fm) کوانتومی فتوسیستم

تعداد بذرهای سب شده  ،سب شدن صددر 15ارزیابی زمان 

 درصد 15طور روزان  یادداشت شدند و زمان تا ب 

 Germin2 (Soltani andبا استفاده از برنام   سب شدن

Farzaneh, 2014)  بر اساس روز برآورد شد و سپس

                                                           
1Carboxy methyl Cellulose (CMC) 
2Binder 

- برای زمان ب سب شدن درصد 15تا  9درج  روز رشد

ز رشد برای محاسب  درج  روبرآورد گردید. آمده دست

استفاده شد. در این برنام   Calc-GDDتجمعی از برنام  

درج  روز رشد تجمعی )زمان حرارتی( با لحاظ منحنی 

واکنش سرعت نمو ب  دما و دماهای کاردینال نمو محاسب  

دمای پای ، . (Soltani and Maddah, 2010)شود می

، 5دمای مطیوب و دمای سقف برای چغندرقند ب  ترتیب 

 در نظر گرفت  شد سیسیوسدرج   94و  25

(Hejazizadeh et al., 2017; Farzaneh et al., 

2014). 

-روز پس از کاشت ب  28در های سب شده درصد بوت 

 شدعنوان صفت درصد استقرار بوت  در نظر گرفت 

(Farley, 1980)گیری محتوای کیروفیل از . جهت اندازه

 Minolta-502)مدل  SPADمتر دستی دستگاه کیروفیل

( استفاده شد ک  چهارمین برگ از هر ساخت کشور ژاپن

ها توسر نمون  انتخاب و از نوک، وسر و انتهای برگ

گیری و میانگین آن ب  عنوان متر اندازهدستگاه کیروفیل

تیمارهای اثرارزیابی جهتمتر یادداشت شد. عدد کیروفیل

 گیاه، ازفتوسنت یسیستمبردارکردن بذرروکش

شد برای استفاده کیروفیل فیورسانسکییدیپارامترهای

برگ ازیکبوت هرازوبوت 4تیمارهرازاین منظور

 گردید.ثبتآنفیورسانس وانتخاب گیاهمیانی قسمت

دستگاهازاستفادهباکیروفیل می ان فیورسانس

)ساخت شرکت  30p-OS مدل 5فیورومترکیروفیل

هردن و وانروش  مطابق( Optic Scienceآمریکایی 

شد و قرائت (Van Heerden et al., 2007) همکاران

گردید.  محاسب دستگاه هایدادهرویاز Fv/Fmشاخص 

.آیدمیدستب  Fm/(Fm-F0)رابط  از Fv/Fmشاخص 

 F0کیروفیل و  حداکثر فیورسانس Fm فرمولایندر

ب شدهدادهعادتهایکیروفیل برگفیورسانس حداقل

فیورسانسب  عنوان F0و  Fmهستند. تفاوت  تاریکی

دهندهنشانFv/Fmشود. شاخصمی نامیده Fvمتغیر، یا 

شرایطی است درII فتوسیستم  کوآنتومیراندمانحداکثر

از  بسیاری در باشند. فتوسیستم بازواکنشمراک تمامک 

 تر باشدشبی و 89/5 حدود در Fv / Fm زمانیک  گیاهان

آل بوده و فتوسنت  در حالت ایده ک  است مفهوم این ب 

وجود نشانگر این از ترکم مقادیر ولی در تنش نیست گیاه

                                                           
3Growth Degree Day 
4Chlorophyll fluorometer 
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  .(Maxwell and Johnson, 2000)است  گیاهان تنش در 

کردن بذردارتیمارهای مورد بررسی پوشش -1جدول   

Table 1. treatments of evaluated of seed coating 
 تیمارها

Treatments 

 توضیح
Description 

(9)فسنوترن   
Fosnotron (1) 

در هر کییوگرم بذر چغندرقندفسنوترن لیتر مییی 62/92ب  مقدار 
12.62 ml Fosnotron / kg-1 seed 

(2)فسنوترن   

Fosnotron (2) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقندفسنوترن لیتر مییی 25/24ب  مقدار 

25.24 ml Fosnotron / kg-1 seed 
(9)فسنوترن   

Fosnotron (3) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقندفسنوترن لیتر مییی 45/45ب  مقدار 

50.50 ml Fosnotron / kg-1 seed 
(9) فورت آمینول  

Aminol-forte (1) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت آمینوللیتر مییی 62/92ب  مقدار 

12.62 ml Aminol-forte / kg-1 seed 
(2) فورت آمینول  

Aminol-forte (2) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت آمینوللیتر مییی 25/24ب  مقدار 

25.24 ml Aminol-forte / kg-1 seed 
(9) فورت آمینول  

Aminol-forte (3) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت آمینوللیتر مییی 45/45ب  مقدار 

50.50 ml Aminol-forte / kg-1 seed 
(9) فورت هیومی  

Humi-forte (1) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت هیومیلیتر مییی 62/92ب  مقدار 

12.62 ml Humi-forte / kg-1 seed 
(2) فورت هیومی  

Humi-forte (2) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت هیومیلیتر مییی 25/24ب  مقدار 

25.24 ml Humi-forte / kg-1 seed 
(9) فورت هیومی  

Humi-forte (3) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند فورت هیومیلیتر مییی 45/45ب  مقدار 

50.50 ml Humi-forte / kg-1 seed 
(9) هیومیکا   

Humica (1) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند هیومیکالیتر مییی 95ب  مقدار 

10 ml Humica / kg-1 seed 
(2) هیومیکا

Humica (2) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند هیومیکالیتر مییی 25ب  مقدار 

20 ml Humica / kg-1 seed 
(9) هیومیکا

Humica (3) 
در هر کییوگرم بذر چغندرقند هیومیکالیتر مییی 95ب  مقدار 

30 ml Humica / kg-1 seed 
 شاهد

Control 

عناصر ری مغذی بذر بدون مصرف چسب و
Control (no cover-up) 

صفات تعداد  روز بعد از کاشت( 45در پایان آزمایش )

 هوایی گیاه برگ، سطح برگ، وزن خشک ریش  و بخش

خشک برگ و  گیری وزنشدند. برای اندازهگیری اندازه

طور تصادفی بوت  ب  95ریش ، از هر کرت برای هر تیمار 

ها، ریش  ن  ابتدا از محل طوق  بوت انتخاب شد و در هر نمو

طور و برگ از هم جدا شدند وزن خشک برگ و ریش  ب 

ساعت در  58مدت  جداگان  بعد از گذاشتن در آون ب

وزن خشک برگ و ریش  بر  سیسیوسدرج   75دمای 

گیری گیری شدند. جهت اندازهحسب گرم در بوت  اندازه

طور هر تیمار ب  بوت  از 4های مساحت برگ در بوت  برگ

ها، مساحت برگ تصادفی انتخاب و پس از جداسازی برگ

 .گیری شدنداندازه 9سنج برگسطح دستگاه در بوت  توسر

 15درج  روز رشد تا های برای داده ها،از تج ی  داده قبل

های دادهانجام گرفت. تبدیل جذری  درصد سب شدن

                                                           
1Leaf Area Meter  

تج ی   1خ  نس SASاف ار کمک نرمحاصل از این تحقیق ب 

 4در سطح  LSDها با آزمون واریانس و سپس میانگین

 درصد مقایس  شدند.

 

 نتایج و بحث

تاثیر تیمارهای مختیف  نتایج حاکی از آن است ک 

درصد  15درج  روز رشد تا کردن بذر بر دارپوشش

وزن ریش ، وزن خشک  درصد استقرار بوت ، سب شدن،

یک درصد  در سطح سطح برگ در بوت  و خشک برگ

درج  روز دار بود، تاثیر تیمار شستشوی بذر بر روی معنی

درصد استقرار بوت ، وزن  درصد سب شدن، 15رشد تا 

 اختالف بین و دار بودمعنیسطح برگ  خشک ریش  و

درصد  15درج  روز رشد تا نی  از نظر  هاهیبرید

وزن خشک ریش ، وزن خشک استقرار بوت ،  سب شدن،

در سطح یک آماری  از نظر در یک بوت  سطح برگ ، وبرگ

(. اطالعات مندرج در جدول 5بود )جدول دار معنیدرصد 
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بذر × اثرات متقابل تیمار روکش بذر  دهد ک نشان می 5

وزن  و بوت صد استقرار درهیبرید چغندرقند بر روی 

شستشوی × اثرات متقابل تیمار روکش بذر  ریش  وخشک 

تیمار × بذر هیبرید رات متقابل اثو صد استقرار دربذر بر 

شستشوی بذر فقر بر روی وزن خشک ریش  در × پوشش 

 (.5جدول )دار بود سطح پنج درصد معنی

آزمایش درداستفاده  مور هیومیکا و فورتههیومی، فورتهآمینول ،فسنوترن هایمکمل دهندهلیتشک عناصر -2جدول   

Table 2. Elements of nutritional supplement of Fosnotron, Aminol-forte, Humi-forte and Humica used in 

testing 
 مکملدهنده عناصر تشکیل

Components of supplement 
 فسنوترن

Fosnotron 
فورت آمینول  

Aminol-forte 
فورت هیومی  

Humi-forte 
 هیومیکا

Humica 
 N (%) 5.2-3 6 1.1 3.8  درصد نیتروژن 

 P (%)  5.2-3 3 - 6   فسفر درصد 

 K (%)  10 5 - -         درصد پتاسیم 

Fe (mg.kg-1)  )2 - 2 4.9    آهن )میییگرم بر کییوگرم 

Mg (mg.kg-1)  )55 55 منی یم )میییگرم بر کییوگرم - - 

Zn (mg.kg-1)   2 - 1.25 2.1  روی )میییگرم بر کییوگرم 

B (mg.kg-1)    )60 58    بور )میییگرم بر کییوگرم - - 

Mn (%)  1 - - -    درصد منگن 

Cu (%)  مسدرصد      1 

Organic matter (%) 25-20 2 2 2 مواد آلی درصد 

گرم در لیتر(مییی) کمپیکس اسیدهای آمین  آزاد  

Free amino acids (Mg/litr) 

 

3750 
 

3750 
 

3750 
 

- 

Humic acid (%) درصد  اسیدهیومیک  - - - 10-12 

Folivic acid (%)  اسید فولویک درصد   - - - 2-4 

 15درج  روز رشد تا نتایج حاصل از مقایس  میانگین 

درج  روز ( حاکی از آن است 9شکل ) درصد سب شدن

درصد سب شدن بذر هیبریدهای  15تا رسیدن ب  رشد 

ترتیب پارس و شکوفا در حالت بدون شستشوی بذر ب 

بود ولی در حالت بعد از درج  روز رشد  12/959و  82/68

درصد  15تا رسیدن ب   درج  روز رشدشستشوی بذر، 

و  21/49ترتیب سب شدن هیبریدهای پارس و شکوفا ب 

بنابراین بعد از  بر آورد شددرج  روز رشد  97/65

 15شستشوی بذر اختالف بین هیبریدها از نظر رسیدن ب  

ده و شستشوی بذر باع  ش نبوددار درصد سب شدن معنی

نتایج  .وندش طور هم مان سب ب تقریباّ هر دو هیبرید 

زنی چغندرقند تا دهد ک  جوان برخی مطالعات نشان می

کننده حد زیادی تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت

گیرد و این مواد با شستشوی بذر با آب و بعضی قرار می

روند. در پوست  بذر چغندرقند مواد شیمیایی از بین می

ها، آمونیاک، چربی، اسید اگ الیک، ادی چون فنلمو

نیترات پتاسیم، بتائین و موسیالژ موجود است ک  اثر سوء 

این مواد در صورت شستشوی بذر با آب از بین خواهد 

درصد  15درج  روز رشد تا  .(Longden, 1973) رفت

برای تیمارهای بدون شستشو و شاهد در تیمار  سب شدن

بود. در درج  روز رشد  79/46و  97/86ترتیب شستشو ب 

درج  تیمار بدون شستشوی بذر تفاوت بین تیمارها از نظر 

ولی در  درصد سب شدن قابل توج  نبود 15تا روز رشد 

درصد  15تا درج  روز رشد تیمار شستشوی بذر، 

 95و  25، 95هیومیکا با مقادیر در تیمارهای سب شدن 

درصد  15روز رشد تا درج  لیتر در هر کییوگرم بذر مییی

تر از سایر تیمارها بود. در این صورت سب شدن کم

 15درج  روز رشد تا تنها باع  کاهش شستشوی بذر ن 

بیک  در تیمارشستشوی بذر  ،استسب شدن شدهدرصد 

 15تا درج  روز رشد اختالف بین هیبریدها نی  از نظر 

مورد هیومیکا  .(4)جدول  تر بودبیش درصد سب شدن

عالوه بر اسید هیومیک و اسید در این تحقیق تفاده اس

فولیک دارای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگن ، و 

های مشخص در باشد، عناصر یادشده با غیظتمواد آلی می

اند سرعت سب شدن اند و باع  شدهکار رفت  روکش بذر ب

مصرف و پرمصرف در عناصر غذایی کماف ایش یابد. 

روند و گ ارش شده ک  رشد کار میکردن بذر ب رداروکش

دهد، با این وجود در مقادیر اولی  گیاهچ  را اف ایش می

مصرف عناصر غذایی محدودیت وجود دارد و الزم است از 

 رساند استفاده شودزنی آسیب نمیمقادیری ک  ب  جوان 
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(Pedrini et al., 2017).  همکارانرحمان و (Rehman 

et al, 2016) کردن بذر گندم دارگ ارش کردند ک  پوشش

گرم روی خالص در کییوگرم بذر گندم، درصد  24/9با 

سب شدن بذر را اف ایش داد و زمان الزم جهت رسیدن ب  

حداکثر نهایی سب شدن را کاهش داد. گ ارش شده است 

ن  اکسید موجود در مواد تر مواقع منگک  در بیش

حتی زمانی ک  در خاک ، چغندرقند کردن بذردارپوشش

زنی و سب شدن بذر را کمبود منگن  وجود ندارد، جوان 

گ ارش  .(Farley and Draycott, 1978) دهدبهبود می

شده ک  تیمار بذر با فسفر، روی، آهن، منگن  و مس درصد 

 بخشیدمیشدن بذر را در جو بهبود استقرار بذر و سب 

(Farooq et al, 2012). 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایشبرخی  -3ل جدو
Table 3. Physicochemical properties of the soil in the experiment 

 Valueمقدار    Characteristic  ویژگی

Sand (%) 29.94  درصد شن 

Silt (%)     درصد سییت  34.56 

Clay (%)  35.5  درصد رس                        

Soil texture بافت خاک  Loam clay 

Available potassium (mg kg −1) 446 پتاسیم قابل جذب 

Available phosphorus (mg kg −1)  20.4 فسفر قابل جذب 

Total nitrogen (%)  0.08 درصد نیتروژن کل 

Organic carbon (%) 0.61  درصد کربن آلی 

Saturation of soil 60.13 درصداشباع خاک 

pH 7.8  واکنش خاک 

EC (ds/m) 0.375 هدایت الکتریکی 

Bulk density (g/cm3) 1.42 مخصوص ظاهری وزن 

× بذر هیبرید نتایج مقایس  میانگین اثرات متقابل 

 برتیمار پوشش بذر × شستشوی بذر تیمار پوشش و 

( نشان داد ک  روکش بذر با 6جدول ) د استقرار بوت صدر

دو هیبرید باع  اف ایش درصد استقرار هیومیکا در هر 

روکش بذر هیبرید  ،شده است و در بین تیمارهای مختیف

ترین درصد استقرار برخوردار بود پارس با هیومیکا از بیش

و تیمار روکش بذر با فسنوترن در هیبرید شکوفا نسبت ب  

ترین درصد استقرار بوت  بود. دیگر تیمارها دارای کم

شود یج مقایس  میانگین مشاهده میک  از نتا همچنان

ی تیمارهای روکش بذر بعد از مدرصد استقرار بوت  در تما

طور نسبت ب  روکش بذر بدون شستشو ب  شستشوی بذر

تر بود و در بین تیمارهای مختیف تیمار قابل توجهی بیش

روکش بذر با هیومیکا بعد از شستشوی بذر از باالترین 

در این (. 6جدول ار بود )درصد استقرار بوت  برخورد

تاثیر مثبت شستشوی بذر در اف ایش درصد تحقیق 

در م رع  قابل توج  بود. در این زمین   استقرار بوت 

 (Kockelmann et al., 2011)کوکیمن و همکاران 

گ ارش کرد ک  شستشوی بذر چغندرقند موجب اف ایش 

شود. از چ  گیاهچ  میزنی و گسترش ریش درصد جوان 

زنی بذر در شرایر استاندارد و ک  می ان جوان جاییآن

 Bayat) استقرار گیاهچ  در م رع  همبستگی مثبت دارد

et al., 2016)  زنی و استقرار بنابراین برای اف ایش جوان

 دارویژه قبل از روکششوی بذر ب بوت  اجرای تیمار شست

  شود. نتایج این آزمایش نشان داد ککردن بذر توصی  می

-در بین تیمارهای مختیف، تیمارهای روکش بذر با آمینول

فورت  و هیومیکا باع  اف ایش درصد استقرار بوت  شده و 

فورت  هم تاثیر هیومیکا در اف ایش استقرار بوت  از آمینول

ترین استقرار بوت  در چغندرقند همیش  بیشتر بود. بیش

است گان چغندرقند داشت نگرانی را برای تولیدکنند

(McGrath et al., 2008).  در واقع اساس موفقیت در

مدیریت زراعت چغندرقند، استقرار تعداد بوت  مناسب در 

باشد ک  روند رشد گیاه و عمیکرد را تحت واحد سطح می

با استقرار تعداد بوت  مناسب در واحد  و دهدتأثیر قرار می

ه سطح، اهم کار مدیریتی در زراعت چغندرقند انجام شد

استقرار بنابراین . (Durr and Boiffin, 1995) است

آمی  گیاه و داشتن بوت  قوی از موارد اساسی در موفقیت

 باشداف ایش محصول و سودمندبودن زراعت چغندرقند می

برگی، در واقع  6با رسیدن بوت  چغندرقند ب  مرحی   و

 تر تحت تأثیر قرارشده و بعد از این گیاه کماستقرار انجام

 می گیرد.
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درجه روز کردن بذر، بر دارشستشو و تیمارهای پوششهیبریدهای مختلف منوژرم چغندرقند، اثر  )میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -4جدول 

 .درصد استقرار بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک برگ و وزن خشک ریشهسبزشدن، درصد  09رشد تا 

Table 4. Results of the analyses of variance (means of squares) for the effect of different sugar beet hybrid seeds, seed washing 

and seed coating on the GDD to 90 % emergence establishment percentage, number of leaves, leaf area, leaf dry weight and root 

dry weight 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درج 

 آزادی
df 

درصد 15تا دج  روز رشد   

 سب شدن
GDD to 90 % 

emergence 

استقرار درصد  
Establishment 

percentage 

برگ تعداد  
Number of 

leaf 

 سطح

 برگ
Leaf area 

 وزن خشک

 برگ
Leaf dry 
weight 

 وزن خشک

 ریش 
Root dry 

weight 
 * Replication 3 11.50** 774.16** 9.12 * 25.70** 2.04 ns 8.85  (R)تکرار 

 **Hybrid seed 1 64.98** 3875.04** 0.013ns 129.03 ** 194.41** 298.34 (H)بذر هیبرید منوژرم 

 ** Washing 1 92.77** 2096.00** 0.0000076 ns 65.48* 17.54 ns 383.54( W)شستشو 

 **Seed coating 12 3.83** 1128.91** 1.99 ns 32.37** 29.24** 92.80(C)دارکردن بذر پوشش

H×W 1 27.55 ** 104.37 ns 21.35 ns 1.72 ns 140.23 ns 30.24 * 

H×C 12 0.834 ns 343.66 ** 2.09 ns 3.81 ns 11.10 ns 13.27 ** 

C×W 12 1.74 * 148.72 * 2.87 ns 2.01 ns 11.42 ns 4.57 ns 

H×W×C 12 1.34 ns 38.60 ns 1.96 ns 0.94 ns 5.83 ns 10.77 * 

 Error خطا
153 0.968 76.01 1.95 3.24 7.41 5.65 

 C.V (%)  11.95 11.39 16.86 10.96 16.31 16.04ضریب تغییرات 

 دار استدرصد و غير معنی 1و  5دار در سطوح ترتيب نشانگر معنیبه  ns و  **، *

**, * and ns show significant at 1 and 5% levels and non-significant, respectively 
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 درصد سبزشدن بذر 09بر درجه روز رشد تا  تیمار شستشوی بذر×اثرات متقابل هیبرید -1شکل 

Figure 1. Interaction of sugar beet hybrid seed ×seed washing treatments on GDD to 90 % emergence 

 درصد سبزشدن بذر 09 درجه روز رشد تا برر کردن بذدارتیمار روکش× شستشوی بذر نتایج اثرات متقابل  -5جدول 
Table 5. Interaction of washing treatments ×seed coating treatments on GDD to 90 % emergence 

  درصد سب شدن بذر 15تا  درج  روز رشد
GDD to 90 % emergence (h) 

 کردن بذردارتیمار روکش

Seed coating Treatments 
 شستشو

washing 
 بدون شستشو

Without washing 
 

59.28d-i 79.80a-e  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) 

72.52b-g 89.02abc  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

68.42c-h 94.63ab  (9)فسنوترن   Fosnotron (3) 

60.95d-i 103.76a (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1) 

44.52hi 81.64a-d (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2) 

52.09f-i 71.75b-g (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3) 

65.15c-h 88.65abc (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1) 

49.50ghi 85.79abc (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2) 

79.85a-e 76.40b-f  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3) 

45.48hi 79.48a-e (9) هیومیکا   Humica (1) 

38.77i 76.90b-e (2) هیومیکا  Humica (2) 

45.55hi 76.41b-f (9) هیومیکا   Humica (3) 

56.73e-i 86.17abc شاهد  Control 

 (≥p  /5 ) ندارند داریمعنی تفاوتLSD آزمون  اساس بر مشاب ، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در

In each column, means with at least one similar letter are no different at 5% level (p≤0.05) 
نشان داد )جدول  هامقایس  میانگیننتایج حاصل از 

هیبرید پارس معادل مقدار وزن خشک برگ در  ک  (7

بدون در تیمار تر از هیبرید شکوفا بود. درصد بیش 27/92

وزن خشک برگ در بوت   (شاهدکردن بذر )دارپوشش

گرم در بوت  بود. وزن خشک برگ در تمامی  58/94

تیمارهای روکش بذر ب  غیر از روکش بذر با فسنوترن 

شاهد  نسبت ب  تیمار (لیتر در کییوگرم بذرمییی 45/45)

تر بود و در بین تیمارها نی  تیمار روکش بذر با بیش

با داشتن وزن  در هر کییوگرم بذر( لیترمییی 95هیومیکا )

ترین وزن گرم دارای بیش 71/91دل خشک برگ معا

(. سطح برگ در هیبریدهای 7خشک برگ بود )جدول 

متر سانتی 54/249و  65/959ترتیب پارس و شکوفا ب 

هیبرید پارس از نظر رشد برگ نسبت ب  مربع بود. بنابراین 

اساس نتایج مقایس   هیبرید شکوفا برتری داشت. بر
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تشوی بذر باع  طور کیی شس، ب 7میانگین در جدول 

طوری ک  همان در سطح برگ شده است.دار اف ایش معنی

سطح برگ شود در تیمار شاهد مشاهده می 7 جدولدر 

در بوت  بود و تیمارهای  متر مربعسانتی 91/259

 95و  25مقادیر با  هیومیکاکردن بذر با دارپوشش

 59/998ترتیب با داشتن ، ب در هر کییوگرم بذر لیترمییی

نسبت ب  دیگر تیمارها  بوت ، متر مربع درسانتی 59/969و 

 از برگ یکی سطحترین سطح برگ را داشتند. بیش

باع   برگ سطح و اف ایش است رشد مهم هایشاخص

 Nouri Azhar, and) شودمی باال عمیکرد ب  دستیابی

Ehsan Zadeh, 2007) .نتایج این تحقیق نشان داد 

سبب اف ایش  هیومیکارشد  رکمح با دارکردن بذرروکش

هیومیکا کود مایع هوموسی وزن خشک و سطح برگ شد. 

است ک   های آلی هیومیک و فولیکحاوی اسیدبوده و 

 انواع عناصر غذایی اصیی ازت، فسفر، پتاسیم و

-صورت کالتهای روی، آهن، مس و منگن  را ب ری مغذی

 بر هیومیک مفید ترکیبات اثرات با ارتیاط درشده دارد. 

هیومیک،  اسید ک  است شده گ ارش گیاهان رشد بهبود

 دهدمی اف ایش داریمعنی صورتب  را گیاه رشد

(Verlinden et al., 2010). همکاران و تهامی 

(Tahami et al., 2013)  ریحان دارویی گیاه در مطالع 
جذب  باع  اسیدک  هیومیک یافتند دست نتیج  این ب 

 دارمعنی اف ایش سبب و شودمی غذایی عناصر تربیش
 پژوهشی در گردد.می آن سب  سطح و برگ شاخص سطح

 اسید، سبب حاوی هیومیک زیستی کود دیگر کاربرد

 شاهد تیمار با مقایس  در مرزه برگ گیاه سطح اف ایش
 . (Faraji Mehmany et al, 2014) گردید

× بذر هیبرید ابل نتایج مقایس  میانگین اثرات متق

 وزن خشک ریش  برتیمار پوشش بذر × شستشوی بذر 

( نشان داد ک  روکش بذر بعد از شستشوی آن 8جدول )

دار در وزن خشک در هر دو هیبرید باع  اف ایش معنی

ی تیمارهای مدر تما وزن خشک ریش  شده است و ریش 

نسبت ب  روکش بذر ب   روکش بذر بعد از شستشوی بذر

 .(8جدول تر بود )ن شستشو بیشروش بدو

روکش بذر با هیومیکا و  ،در بین تیمارهای مختیف

در هیبرید پارس و بعد از شستشوی بذر از  فورت آمینول

 ترین وزن خشک ریش  برخوردار بود.بیش

 

د صدر بردن بذر کردارتیمار روکش× شستشوی بذر دارکردن بذر و تیمار روکش× بذر هیبرید نتایج اثرات متقابل  -6جدول

 استقرار بوته
Table 6. Interaction of sugar beet hybrid seed ×seed coating treatments and washing treatments ×seed 

coating treatments on emergence percentage 
 Establishment Percentage   د استقرار بوت صدر

دار کردن بذرتیمار روکش  

Seed coating treatments شستشو 
washing 

 بدون شستشو

Without 

washing 

 شکوفا 

Shoukofa 

 پارس
Pars 

73.42e-h 61.67ij 
 

60.02ij 75.08d-h  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) 

67.43g-j 64.03hij 
 

60.54ij 70.92fgh  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

71.69f-i 59.43j 
 

73.39fgh 57.73j  (9)فسنوترن   Fosnotron (3) 

81.25a-f 81.06a-f 
 

78.69c-f 83.63b-e (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1) 

83.55a-e 80.09b-f 
 

78.82c-f 84.82a-d (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2) 

83.66a-e 81.13a-f 
 

72.17fgh 92.62ab (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3) 

71.51f-i 75.92d-g 
 

68.59ghi 78.85c-f (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1) 

87.03abc 66.88g-j 
 

77.42c-g 76.46c-h (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2) 

70.47f-i 62.56hij 
 

58.87ij 74.16e-h  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3) 

87.10abc 81.37a-f 
 

76.37c-h 92.10ab (9) هیومیکا   Humica (1) 

90.84ab 84.04a-e 
 

80.44c-f 94.43a (2) هیومیکا   Humica (2) 

91.14a 86.02a-d 
 

85.92abc 91.24ab (9) هیومیکا   Humica (3) 

76.71c-g 69.06g-j 
 

67.20hij 78.58c-f شاهد  Control 

 (≥p  /5 ) ندارند داریمعنی تفاوتLSD آزمون  اساس بر مشاب ، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در

In each column, means with at least one similar letter are no different at 5% level (p≤0.05)
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چغندرقند و تیمارهای  هیبریدهای ،بذرپوشش مختلفتیمارهای  میانگین وزن خشک برگ و سطح برگ در -7جدول 

 شستشوی بذر

Table 7. The mean values of leaf dry weight and leaf area in seed coating treatments, sugar beet hybrid 

seed and washing treatments 
 (متر مربع)سانتی سطح برگ

)2Leaf area (cm 
 وزن خشک برگ )گرم(
Leaf dry weight (g) 

دار کردن بذرتیمار پوشش  

Seed coating Treatments 

218.37gh 16.27bcd  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) 

258.52efg 16.04cd  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

255.36efg 14.60d  (9)فسنوترن   Fosnotron (3) 

271.50def 16.46bcd (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1) 

306.26bcd 16.00cd (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2) 

329.45abc 17.28bc (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3) 

262.06ef 16.38bcd (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1) 

240.70fgh 17.65bc (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2) 

211.77h 15.99cd  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3) 

293.55cde 17.25bc (9) هیومیکا   Humica (1) 

338.03ab 18.13ab (2) هیومیکا   Humica (2) 

363.41a 19.79a (9) هیومیکا   Humica (3) 

243.19fgh 15.08d شاهد  Control 

40.32 1.90 LSD (0.05%) 

 Hybrid seed بذر هیبرید   
a301.60 a17.65 پارس  Pars 
b251.05 b15.72 شکوفا  Shoukofa 

15.81 0.746 LSD (0.05%) 

 Washing    شستشو  

b257.88 a16.40  بدون شستشو  Without washing 

a294.76 a9716.  شستشو  Washing 

15.81 0.746 LSD (0.05%) 

 (≥p  /5 ) ندارند داریمعنی تفاوتLSD آزمون  اساس بر مشاب ، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در

In each column, means with at least one similar letter are no different at 5% level (p≤0.05) 

دارکردن بذر بعد از   پوششنتایج نشان داد ک

دارکردن شده شستشوی بذر باع  اف ایش کارایی روکش

دلیل شستشوی مواد بازدارنده موجود در و این ب  است

زنی جوان ک  طوریب باشد پریکارب بذر چغندرقند می

های غندرقند را اغیب ب  حضور بازدارندهچضعیف و متغیر 

شود. برای بسیاری میزنی در خود میوه نسبت داده جوان 

خوبی مشخص شده است ک  مواد بازدارنده محیول در ب 

زنی بذر ها جوان آب در بذر چغندرقند وجود دارد و آن

اندازند و در نتیج  از رشد چغندرقند را ب  تاخیر می

 دکنن( جیوگیری میاف ایش وزن خشک ریش گیاهچ  )

(Kockelmann et al., 2011)نشان  . نتایج این تحقیق

دارکردن بذر چغندرقند با هیومیکا نسبت ب  داد ک  روکش

دیگر تیمارهای روکش بذر، باع  بهبود رشد گیاهچ  و 

ترکیب هیومیکای است. اف ایش وزن خشک ریش  شده

های آلی هیومیک اسیدمورد استفاده در روکش بذر دارای 

انواع عناصر غذایی اف ون بر این، دارای  ،است و فولیک

های روی، آهن، مس ری مغذی ازت، فسفر، پتاسیم و اصیی

 از بسیاری در باشد.میو منگن  را ب  صورت کالت شده 

 ریش  رشد بر اف ایش هیومیکی مواد منابع اثرات مفید

 (Haghparast et al., 2012). است  شده گ ارش

در  (Sabzevari et al., 2011)سب واری و همکاران 

بر رشد ریش  گندم گ ارش بررسی اثر اسید هیومیک 

کردند ک  استفاده از اسید هیومیک در توسع  سیستم 

عنوان یک مشکل در ابتدای ریش  و استقرار گندم ک  ب 

گ ارشات نشان  تواند مفید باشد.فصل رشد مطرح است می

عناصر  های حاصل از تیمار بذر بارشد گیاهچ دهد ک  می

صرف اف ایش مری مغذی، با اف ایش غیظت عناصر کم

تیمار بذرها با . (White and Broadley, 2009)یابد می
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 . (Farooq et al., 2012)شود میمصرف باع  بهبود رشد وزن خشک گیاهچ  عناصر کم

 وزن خشک ریشهبر هیبرید ×  تیمار روکش بذر ×شستشوی بذرنتایج اثرات متقابل تیمارهای  -8جدول 

Table 8. Interaction of washing treatments× seed coating treatments × hybrid seed on root dry weight 

 وزن خشک ریش  )گرم در بوت (
Root dry weight (g/) 

  

کردن بذردارتیمار روکش  

Seed coating treatments 

 

شستشو تیمار  
Washing treatments شکوفا 

Shoukofa 
 پارس
Pars 

pq10.34 pq10.69o  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) شستشو بدون 
Without  washing p-k12.66 p-k12.70  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

l-e14.85 p-k12.84  (9)فسنوترن   Fosnotron (3) 
q-l11.74 p-k12.56 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1)  
p-j13.53 k-d15.68 (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2)  
l-f14.65 f-b17.76 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3)  

q8.82 q-m11.23 (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1)  
p-k12.38 m-h14.25 (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2)  

pq10.76o k-e15.26  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3)  
q-n10.84 o-j13.71 (9) هیومیکا   Humica (1)  
p-j13.56 h-b17.52 (2) هیومیکا   Humica (2)  
f-b17.70 ab20.38 (9) هیومیکا   Humica (3)  
p-k12.56 q-m11.01 شاهد  Control  
p-j13.47 p-k12.77  (9)فسنوترن   Fosnotron (1)   شستشو washing 
p-j13.15 abc19.09  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

opq10.62 h-b17.47  (9)فسنوترن   Fosnotron (3)  
p-j13.66 g-b17.61 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1)  
p-j13.15 abc19.40 (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2)  

bcd18.14 ab20.80 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3)  
p-k12.47 k-e15.11 (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1)  
l-e14.85 i-c16.44 (2)  فورتهیومی   Humi-forte (2)  
l-f14.59 g-b17.67  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3)  

m-i14.16 d-a18.81 (9) هیومیکا   Humica (1)  
k-e15.41 a21.56 (2) هیومیکا   Humica (2)  

a21.77 a21.59 (9) هیومیکا   Humica (3)  
m-g14.33 p-k12.49 شاهد  Control  

 (≥p  /5 ) ندارند داریمعنی تفاوتLSD آزمون  اساس بر مشاب ، حرف یک حداقل دارای ایهمیانگین ستون هر در

In each column, means with at least one similar letter are no different at 5% level (p≤0.05) 
و  متر(شده از کیروفیلشاخص کیروفیل )مقادیر قرائت

داری تحت ر معنیطو ب II عمیکرد کوانتومی فتوسیستم

 .قرار گرفت کردندارتیمارهای مختیف پوششتاثیر 

شستشوی بذر از نظر  اختالف بین هیبریدها و تیمارهای

 II عمیکرد کوانتومی فتوسیستمو  شاخص کیروفیل

 ×شستشوی بذراثرات متقابل تیمارهای بود ولی ندار معنی

تیمار روکش بذر بر روی شاخص کیروفیل × هیبرید 

عمیکرد کوانتومی و  متر(شده از کیروفیلقرائت )مقادیر

مقایس  (. نتایج 1 )جدولدار بود معنی II فتوسیستم

× هیبرید  ×شستشوی بذراثرات متقابل تیمارهای میانگین 

عمیکرد تیمار روکش بذر بر روی شاخص کیروفیل و 

ک  اختالف  نشان داد( 95)جدول  II کوانتومی فتوسیستم

در از نظر شاخص کیروفیل، بذر بین تیمارهای روکش 

هیبرید ولی با این وجود  حالت بدون شستشو زیاد نبود

و در حالت  دارکردن بذر با هیومیکادر تیمار روکش پارس

شاخص بدون شستشو نسبت ب  دیگر تیمارها از باالترین 
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برخوردار بود. شاخص کیروفیل در کیروفیل 

وی بذر، در دارکردن بذر با هیومیکا بعد از شستشروکش

 دارطور معنیهر دو هیبرید نسبت ب  سایر تیمارها ب 

با توج  ب  نتایج مقایس  میانگین، (. 95تر بود )جدول یشب

، موجب اف ایش دارکردن بذرهیومیکا در روکشکاربرد 

عمیکرد و اف ایش  شد II عمیکرد کوانتومی فتوسیستم

ر در حالت بعد از شستشوی بذ II کوانتومی فتوسیستم

 تحقیق این در بویژه برای هیبرید شکوفا مشهود بود.

 II عمیکرد کوانتومی فتوسیستمبرگ و  کیروفیل شاخص

(Fv/Fm)  تأثیر  تحت فی یولوژیک یک معیار عنوانب

 شاخص حداکثر و قرار گرفت اهیومیک تیمار پوشش بذر با

 سطح در II عمیکرد کوانتومی فتوسیستمکل و  کیروفیل

 گردید. مشاهدهدر هر کییوگرم بذر  هیومیکالیتر مییی 95

متر، نشان از اف ایش می ان کیروفیل اف ایش عدد کیروفیل

 ,.Rossini Pinto et al) باشددر واحد سطح برگ می

می ان کیروفیل در واحد سطح برگ، شاخص  .(2005

طور کیی  باشد بمناسبی برای فتوسنت  و تولید در گیاه می

هایی ک  دارای غیظت کیروفیل رگرود ک  بانتظار می

، از فعالیت فتوسنت ی باالتری برخوردار هستندباالتری 

 Kapotis et)کاپوتیس و همکاران  رابط  همین درباشند. 

al, 2003) متر، گ ارش کردند ک  عدد دستگاه کیروفیل

 ها داشت همچنینهمبستگی مثبتی با کیروفیل کل برگ

 (Tsialtas and Maslaris, 2008)همکاران  و تسالتاس

همبستگی مثبت و  چغندرقند در مطالعات خوددر 

تعدادی از پارامترهای متر با داری بین عدد کیروفیلمعنی

 عمیکرد و ریش  عمیکردبرگ مانند فتوسنت ،  فی یولوژیک

مقادیر  اگر را گ ارش کردند. گ ارش شده ک  شکر

Fv/Fm ظر ه از نگیاباشد  74/5تر از در مقادیر کم

 Maxwell and) ال نیستفتوسنت  در شرایر ایده

Johnson, 2000).  با توج  ب  مقادیر بنابراینFv/Fm  در

اثرات مثبت توان ب  تیمارهای روکش بذر با هیومیکا می

  برد.هیومیکا پی

 

 بریدهای مختلف کردن بذر و هیبرداراثر شستشو، تیمارهای پوشش )میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -0جدول 

 در چغندرقند II (Fv/Fm) عملکرد کوانتومی فتوسیستم و کلروفیل شاخص

Table 9. 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 

 درج 

 df آزادی
 عمیکرد کوانتومی فتوسیستم

II (Fv/Fm) 
 شاخص کیروفیل

Chlorophyll index 

 Replication  3 0.0388**  11.75ns (R)تکرار 

 Hybrid seed  1 0.0041 ns 3.44ns(H)بذر هیبرید منوژرم  

 Washing 1 0.0123 ns 6.08ns( W)شستشو 

 **Seed coating  12 0.156** 49.37(C)دارکردن بذر پوشش

H×W 1 0.00064 ns 10.12ns 

H×C 12 0.010 ns 5.95ns 

C×W 12 0.0168 ** 10.99* 

H×W×C 12 0.0157**  25.10** 

 Error  153 0.0061 5.40خطا

C.V (%)  10.11 16.86 

 دار استدرصد و غیر معنی 9و  4ار در سطوح دترتیب نشانگر معنیب   ns و  **، *

**, * and ns show significant at 1 and 5% levels and non-significant, respectively 

 

 گیری کلینتیجه

کردن بذر بعد دارشروکک   این تحقیق نشان دادنتایج 

بذر چغندرقند را  دارکردنشروکشستشوی بذر کارایی از 

ی مدرصد استقرار بوت  در تماک  طوریب  .اف ایش داد

در  شستشوی بذرتیمار تیمارهای روکش بذر بعد از 

طور مقایس  با روکش بذر بدون شستشوی قبیی بذر، ب 

زنی و بنابراین برای اف ایش جوان  .تر بودقابل توجهی بیش

ویژه قبل از شوی بذر ب استقرار بوت  اجرای تیمار شست

شود. نتایج این آزمایش   میکردن بذر توصیدارروکش

در بین تیمارهای مختیف، تیمارهای روکش نشان داد ک  

بذر با آمینول فورت  و هیومیکا باع  اف ایش درصد استقرار 

بوت  شده و تاثیر هیومیکا در اف ایش استقرار بوت  از 

 تر بود.آمینول فورت  هم بیش
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عملکرد کوانتومی و  شاخص کلروفیلتیمار روکش بذر بر × هیبرید  ×ذرشستشوی بنتایج اثرات متقابل تیمارهای  -19جدول 

 II فتوسیستم

Table 10. Interaction of washing treatments× seed coating treatments × hybrid seed on chlorophyll index and 

quantum function of photosystem II 

 II عمیکرد کوانتومی فتوسیستم

(Fv/Fm) 
خص کیروفیلشا   

Chlorophyll index کردن بذردارتیمار روکش  

Seed coating treatments 

وشستش تیمار  
Washing 

treatments شکوفا 

Shoukofa 
 پارس
Pars 

 
 شکوفا

Shoukofa 
 پارس
Pars 

l-g0.701 l0.606 
 o-h41.00 o-j40.24  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) وبدون شستش 

Without  

washing 

k-d240.7 l-f0.718 
 l-g42.25 m-h41.33  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

jkl0.682 l-e0.720 
 m-g41.68 o-i40.37  (9)فسنوترن   Fosnotron (3) 

j-b0.784 i-a0.803 
 m-g42.04 n-h41.13 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1)  

i-a0.805 k-c0.741 
 o-l39.03 o-h40.86 (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2)  

l-k0.634 g-a0.809 
 

mno38.77 o-k39.66 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3)  
l-i0.690 j-b0.772 

 o-k39.78 m-h41.32 (9)فورت  هیومی   Humi-forte (1)  

j-c0.751 d-a0.837 
 o-i40.77 o-j40.34 (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2)  

i-a0.804 j-c0.749 
 m-g41.80 m-g41.88  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3)  

f-a0.825 j-c0.753 
 o-h41.10 j-e43.31 (9) هیومیکا   Humica (1)  

j-d0.723 f-a0.818 
 o-j40.17 k-e42.83 (2) هیومیکا   Humica (2)  

j-b0.775 g-a0.813 
 m-g41.84 f-a45.54 (9) هیومیکا   Humica (3)  

k-h0.691 k-d0.725 
 

40.07j-o o-h40.88 شاهد  Control  

k-d0.732 j-c0.744 
 m-h41.24 o37.84  (9)فسنوترن   Fosnotron (1) شستشو 

Washing 0.759c-j j-c0.753 
 o-h40.86 o-j40.11  (2)فسنوترن   Fosnotron (2) 

0.827a-f j-c0.737 
 m-g41.64 o-i40.39  (9)فسنوترن   Fosnotron (3)  

i-a0.798 j-b0.780 
 m-h41.34 o-k39.91 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (1)  

f-a0.818 h-a0.805 
 o-i40.52 mno38.78 (2)فورت  آمینول   Aminol-forte (2)  

g-a0.803 j-b0.775 
 i-d43.63 j-d43.35 (9)فورت  آمینول   Aminol-forte (3)  

j-a0.792 j-d0.728 
 h-c44.09 on37.99 (9)ورت  فهیومی   Humi-forte (1)  

j-d0.751 j-a0.794 
 m-g41.48 o-i40.71 (2)فورت  هیومی   Humi-forte (2)  

j-a0.794 j-a0.793 
 

o-k40.01 k-f42.65  (9)فورت  هیومی  Humi-forte (3)  

ab0.884 abc0.849 
 

e-a46.01 g-b44.66 (9) هیومیکا   Humica (1)  

a0.900 e-a0.834 
 

ab47.43 d-a46.62 (2) هیومیکا   Humica (2)  

a0.903 f-a0.827 
 

a48.13 abc47.22 (9) هیومیکا   Humica (3)  

0.764c-j j-a0.792 
 

o-i40.64 o-i40.75 شاهد  Control  

 (≥p  /5 ) ندارند داریمعنی تفاوتLSD آزمون  اساس بر مشاب ، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در

In each column, means with at least one similar letter are no different at 5% level (p≤0.05) 

روکش بذر با هیومیکا و  ،در بین تیمارهای مختیف

ترین وزن و بعد از شستشوی بذر از بیش فورت آمینول

 شاخص تحقیق این درخشک ریش  برخوردار بود. 

 II تمعمیکرد کوانتومی فتوسیسبرگ و  کیروفیل

(Fv/Fm)  تأثیر  تحت فی یولوژیک یک معیار عنوانب

 شاخص حداکثر و قرار گرفت اهیومیک تیمار روکش بذر با

 سطح در II عمیکرد کوانتومی فتوسیستمکل و  کیروفیل

 گردید. مشاهدهدر هر کییوگرم بذر  هیومیکالیتر مییی 95

ک  چسب مورد استفاده در  نتایج این تحقیق نشان داد

(، بر متیل سیول  + بایندرکربوکسیدارکردن بذر )شروک

تاثیر منفی  چغندرقندروی درصد استقرار بوت  و رشد 

 نداشت.
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Abstract 
This study aimed to evaluate the effect of seed coating with fertilizer containing nutrients and growth 

stimulants of Fosnotron, Aminol-forte, Humi-forte and Humica on the establishment and growth of sugar 

beet seedlings at Mohaghegh Ardebil University in 2017 under field conditions. The experiment was 

conducted as factorial based on randomized complete block design with four replications.  Seed washing 

(washing without washing), hybrid seeds (Shokoufa-Pars), and seed coating with various amounts of 

fertilizer containing nutrients and growth stimulants of Fosnotron (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg seed), 

Aminol-forte (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg of seed), Humi-forte (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg of seed) 

and Humica (10, 20 and 30 ml /kg of seed), which contains 12 treatments, were treated with a control (no 

cover-up) were the experimental factors. The results showed that seed washing reduced the difference 

between hybrids in terms of time to 90 % emergence and both hybrids grew simultaneously and faster. 

Seed coating with Humica increased the percentage of plant establishment in both hybrids. Seed treatment 

with Fosnotron had the lowest percentage of plant establishment compared to other treatments. The results 

of this study showed that seed coating after seed washing increased the effectiveness of sugar beet seed 

coating. So, the percentage of plant establishment in all treatments of seed coating after seed washing 

treatment was significantly higher than that of seed coating without washing. Dry weight of leaf was higher 

in all seed treatments other than seed coating with Fosnotron (50.50 ml / kg seed) compared to control 

treatment. Among treatments, seed coating with Humica (30 ml / kg seed) with dry leaf weight of 19.89 g 

had the highest leaf dry weight. Among different treatments, Seed coating with Humica and Aminole-Forte 

in Pars hybrid and after seed washing had the highest root dry weight. In this study, maximum chlorophyll 

index and quantum function of Photosystem II at 30 ml Humeika per kg of seed were observed. 

Key words: Chlorophyll index; Dry weight; Monogerm seed; Time of emergence 
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