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 چکیده

ح خارجی سط دررا  مواد پوشش دهنده که در آن  است بذرروش های تقویت کننده  یکی از( seed coating)پوشش دار کردن عمل

اخت اثر قیق بمنظور شناین تحگیاه را افزایش دهند.  و توان استقرار رسانده منفی محیطی را به حداقلات تا اثرقرار می دهند  بذر 

 نجام شدادر شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت یوالف  ظهور گیاهچه میزان لف پوشــش دار کردن بذر برشـیوه های مخت

چهار  وشش دهنده درتصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ماده پ کامالً طرح آزمایشیفاکتوریل و در قالب  که به صورت

رصد رطوبت خاک دتیمار  (HC) و ماده با پایه هیدروژل (OC)اده با پایه آلی (، مCCماده با پایه معدنی ) (،NCسطح بدون پوشش )

ر کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذ مقوزن خاک خشک، تیمار ع درصد21و  درصد14 درصد، 9در سه سطح 

یشی واحد آزما رد ،مار می رودکه مهمترین نشانه استقرار اولیه به ش ظهور گیاهچه درصداستفاده شد. در طول مدت آزمایش صفت 

بر  ق کاشت(عم نتایج حاصل نشان داد اثرات اصلی تیمارها) پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و .مورد ارزیابی قرار گرفت گلدان

ر و همچنین  اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذ درصد معنی دار است. 1درسطح  یوالف ظهور گیاهچهدرصد 

  .شد (p<0.01)معنی دار ظهور گیاهچهعمق کاشت و نوع پوشش بذر، روی درصد  تیمارهای

 یوالف هیدروژل، رطوبت خاک، ماده آلی، ،ماده معدنی  :کلمات کلیدي
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 مقدمه

یش خاک و می شود اما دالیلی از جمله فرسا پروزه های بذر کاری مراتع اجرایدر کشور صرف  زیادیوقت هزینه و هرساله 

در ه ث گردیده کودن عمق خاک، تغییرات آب و هوائی همانند خشکسالی و وجود تنش رطوبتی و افزایش میانگین دما، باعمناسب نب

در این  شوند. بسختی مستقر یا پس از جوانه زنی امکان استقرار نداشته و یا جوانه زنی نبوده وبذور قادر به  ،از این پروژه ها برخی 

یش حیطی و افزاماری، اعمال شیوه های تقویت کننده بذر به منظور حذف یا کاهش اثرات تنش های بذرک قبل از اقدام به  راستا

ننده بذر های تقویت ک بذرکاری با اعمال شیوه ،گیاهان مورد نظر از درجۀ اهمیت بسیار باالئی برخوردار است سرعت و توان استقرار

ن دار کرد وششپ یاهمیت باالیی دارد که یکی از این شیوه ها یاهچهظهور گ درصد منفی محیطی و افزایش اتبه منظور کاهش اثر

و سرعت  افزایش درصد با اهداف مختلفی از جمله (seed coating)دار کردن بذر عمل پوشش (.Mehrabi et al, 2010)می باشد بذر

تأخیری،  ، امکان کشتی، کاهش هزینه هابذر، امکان استقرار بهتر بذر، جلوگیری از آلودگی محیط اندازهتغییر ظاهر و  جوانه زنی،

 ورده شدن بذرو توسعه ریشه و جلوگیری از خ گیاه رشدمیزان ظهور گیاهچه، تغییر در میزان دسترسی بذر به رطوبت، افزایش 

 (.Kephart et al, 2004گیرد) توسط جاندران انجام می

عث افزایش بکار رفته با پلیمری که پوشش جاذب الرطوبه ندتحقیق خود دریافت در ( Hamedi et al., 2009 ) همکاران و حامدی 

 .است شده بدون پوشش بذرهای با مقایسه در دار پوشش جوانه زنی و یکنواختی در سبز شدن بذرهای قدرت
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 Langan and)برای افزایش درصد جوانه زنی گیاهان در مناطق نیمه خشک، ترکیبات جاذب الرطوبه مناسب می باشند

Christie,2009) .تاثیر پوششدار کردن بذر روی گراس چند ساله با مخلوطی از نیترژن و فسفر مورد بررسی قرار  دیگر یدر آزمایش

  (. (Scott et al, 1985 مورد آزمون افزایش داشته است و مشخص شد که پنجه زنی گیاهگرفت 

وشش دادن بذر، مواد مناسب برای پاستفاده از  فاهدابا  ودار کردن بذر  پوششتحقیق حاضر در راستای بسط و توسعه فن آوری 

د ظور افزایش درصقرارگرفتن بذر به من عمق یا کاهش اثرات زیانبار تنش رطوبتی و جهت خنثی کردن و مورد نظر گیاهتقویت بذر 

ط تنش خشکی و یشرا در یوالف ظهور گیاهچه درصد نهایتاً شناخت تأثیر مواد پوشش دهنده برو  موفقیت در پروژه های بذرکاری

 .صورت گرفته است کاشت عمق مختلف

 ها مواد و روش

 برخی گاهیدر بخش آزمایش .انجام شد اتاقک رشددر دو بخش آزمایشگاهی و  تحقیق حاضر، مورد نظردستیابی به اهداف  جهت

 یجوانه زن ( وتترازولیوموزن هزاردانه، خواب بذر)با روش اسید جیبرلیک(، زنده مانی بذر)با روش  های بذر شامل پیش آزمون

درصد تعیین  ،اه آزمون مهمترین پیش (ISTA, 2009 ).گردیدانجام  بذر بین المللی آزمون انجمن ر اساس دستورالعملب استاندارد

ور مورد نظر نیز آزمون اصلی و کشت بذ ،کشت گردید تکرار 4 در و ظرف پتری درعدد بذر  50 آن، انجام بود که برای جوانه زنی

  اتاقک رشد انجام شد.در 

لذا جهت همسان سازی بیشتر  ،با توجه به اینکه خاک از بین عوامل محیطی بیشترین تأثیر را روی مواد پوشش دهنده بذر می گذارد

بعنوان بستر کاشت استفاده گردید. جهت دستیابی به تأثیر مواد پوشش  مرتعمحیط اتاقک رشد با شرایط رویشگاه طبیعی، از خاک 
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درجه 14تا 22ساعت تاریکی(، دما)8ساعت روشنائی 16عوامل نور) ،گیاه مورد نظر عالوه برعامل خاک ظهور گیاهچهبر  دهنده

 درصد( با مقادیر نزدیک به شرایط رویشگاهی در اتاقک رشد تنظیم گردید. 45-50گراد( و رطوبت هوا) سانتی

ه سطوبت خاک در ردرصد  ادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارکامالً تصآزمایشی در قالب طرح  و این طرح به صورت فاکتوریل

ر مادۀ وزن خاک خشک، تیمارعمق کاشت در دو سطح سه برابر قطر بذر و کشت در سطح و تیما درصد21و درصد14، درصد9سطح

 CC)ایه معدنی)پماده با و  HC)(، ماده با پایه هیدروژل)OC(، ماده با پایه آلی)NCپوشش دهنده در چهار سطح شاهد بدون پوشش)

اداره  62324مه اختراع شماره ثبت شده طی گواهینا OMCS-NPKاستفاده گردید. برای پوشش دادن بذر از ماده اصلی با نام تجاری

جاذب  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، استفاده شد و با اضافه کردن ماده آلی)کمپوست(، ماده معدنی)رس خالص( و ماده

 جام شدان عمل پوشش دارکردن بصورت دستی ( به آن، سه نوع ماده پوشش دهنده متفاوت بدست آمد.A200 الرطوبه)هیدروژل

در دمای  واز ظروف خارج دار  ، بذرهای پوششغشته شدنآدهنده ریخته شد و پس  بذرها در ظروف محتوی مواد پوششوریکه طب

در  ردید.دار تعیین گ بذور پوشش ار دانهزمجدداً وزن ه و استحکام الیه پوشش دهنده، . پس از خشک شدنخشک شدند طبیعی

خروج گیاهچه وقف روز پس از کاشت)ت 8. آزمون تا کاشته شدهرگلدان)واحد آزمایشی( تعداد پنج بذر با فواصل مساوی از یکدیگر 

آزمایش صفت  طول مدت روز ادامه داشت و در 10ساعت بعد از آن، جهت اطمینان از عدم جوانه زنی، جمعاً  48( و نیز از بذر

 1رابطهاس ترین شاخص ها در موفقیت پروژه های بذرکاری در مناطق خشک می باشد، براس که یکی از مهمظهور گیاهچه درصد 

 اندازه گیری شد:

GR=(N/S) × 100                                                                                                                                                            (                                                                             1)رابطه 
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ی باشد. معیار تعداد بذور کاشته شده م S وتعداد بذور جوانه زده در آخرین روز آزمون  Nو  ظهور گیاهچهدرصد  GRکه در آن 

از میلی متر  5 حداقل و در کشت عمقی خاک گلدان از متر میلی 5به میزان  حداقل  ساقه چه در این آزمون، خروج ظهور گیاهچه 

زیه و مورد تج  MSTATCو  SAS ها با استفاده از نرم افزارهای بوده است. نتایج حاصل از آزمونسطح بذر در کشت سطحی 

 با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.تحلیل قرار گرفت، مقایسه میانگین ها 

 ایج تن

 یوالف چهظهور گیاهعمق کاشت(بر درصد  نتایج حاصل نشان داد، کلیه اثرات اصلی تیمارها) پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و

 عمق کاشت و یمارهایاثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذر و همچنین  ت درصد اثر معنی دار است. 1درسطح 

 کاشت و درصد رطوبت خاک و عمق تیمارهای گردید. اثر متقابل (p<0.01)معنی دار ظهور گیاهچهنوع پوشش بذر، روی درصد 

 (p>0.05)معنی دار ظهور گیاهچهدرصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع پوشش بذر روی درصد اثرات سه گانه  همچنین

 .(1جدول)نگردید

  والفی گیاهچه هورظدرصد  بذر بر دهنده پوششماده  و، عمق کاشت یتاثیر سطوح مختلف رطوبتمیانگین مربعات  یانستجزیه وار -1جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادي

 مربعات میانگین

 ظهور گیاهچهصد در

7/22356 2 خاک گلدان رطوبت ** 

3/2672 1 کاشت عمق ** 

بذر دار کننده پوششه ماد  3 4/6431 ** 

3/712 2 بذر دار کننده پوششماده × خاک گلدان رطوبت ** 

5/875 6 بذر دار کننده پوششماده  × کاشت عمق ** 
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7/393 3  کاشت عمق × خاک گلدان رطوبت  ns 

  ns 6/247 6 بذر دار کننده پوششماده ×   کاشت عمق × خاک گلدان رطوبت

 8/10  %(CV)ضریب تغییرات

 غیر معنی دار  nsدرصد و  1و  5تیب معنی دار در سطح * و * * به تر                 

* 

در  یاهچهگظهور باالترین درصد مشخص گردید که  درصد رطوبت خاکدر بررسی اثر متقابل تیمارهای نوع ماده پوشش دهنده و 

به  ،درصد21بتی ر رطوتیما ( و در OCمادۀ با پایه معدنی) ( وHCبا پـایه هیدروژل) ، ماده (CCتیمارهای مادۀ با پایه معدنی)

در  ( وNCاهد)در تیمار ش درصد19 به مقدار ظهور گیاهچهدرصد بدست آمد. این در حالی است که حداقل درصد  7/84تا  82مقدار

 (.1شکل)حاصل شد درصد9طوبتی ر سطح

e
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a aab a a a
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 یوالف ظهور گیاهچهبر درصد  بذرکننده  دارماده پوشش  عنو خاک و خاک گلدان اثرات متقابل درصد رطوبت -1شکل

  

 در تیمارهای ظهور گیاهچهباالترین درصد در بررسی اثر متقابل تیمارهای نوع ماده پوشش دهنده و عمق کاشت مشخص گردید که  

درصد بدست  8/83تا 8/80ارکاشت سه برابر قطر بذر، به مقد و در عمق (HCمادۀ با پـایه هیدروژل)و  ( CCمادۀ با پایه معدنی)
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در کشت سطحی حاصل  ( وNCدر تیمار شاهد) درصد 3/27به مقدار ظهور گیاهچهآمد. این در حالی است که حداقل درصد 

 .(2شکل)شد
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 یوالف ظهور گیاهچهبر درصد  کاشت عمقو  دار کننده بذر پوشش ماده نوع اثر متقابل -2شکل

 بحث

ز کشت ابا افزایش عمق کاشت آن   درصد و همچنین افزایش21درصد به 9افزایش رطوبت از  با ظهور گیاهچه افزایش درصد

 . اثر مثبتسطحی به عمق سه برابر قطر بذر، امری  بدیهی است و علت آن در  نقش مثبت رطوبت و عمق مناسب کاشت می باشد

ی رای جوانه زندارد که الیه پوشش دهنده شرایط مناسب تری را بحکایت از این  ظهور گیاهچه مواد پوشش دهنده بذر روی درصد

ت ث رفع محدودیدر چنین شرایطی ماده پوشش دهنده با جمع کردن رطوبت در اطراف بذر باعفراهم می کند. و خروج گیاهچه  بذر 

خاک  ه در تیماراست، بطوریک ناشی از کمبود آب و خشکی  شده و در نتیجه افزایش جوانه زنی و ظهور گیاهچه را بدنبال داشته

ردن درصد داشته است، باعث باالب درصد ظهور گیاهچه19درصد رطوبت خاک( که در آن، تیمار شاهد)بدون پوشش( فقط 9خشک) 

  اند. اشتهجوانه زنی شده و در همین تیمار رطوبتی، هرسه نوع ماده پوشش دهنده روی میزان ظهور گیاهچه اثر افزایشی د
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اما نتایج آن از نظر اثر بخشی مواد پوشش دهنده در قیاس مشابه نداشته  اضر از نظر روش و نوع ماده پوشش دهندههرچند تحقیق ح

-EL) عبادی و همکاران -نتایج حاصل از تحقیق ال با بذر بدون پوشش، با نتایج بدست آمده توسط محققین دیگر شباهت دارد.

Abady et al., 2009) اشی بذر گندم با اکسید پتاسیمنیز نشان داد که محلول پ ,K2O اثر تنش خشکی را کاهش داد، به نحوی که

 درصد ظهور گیاهچه در تیمار محلول پاشیده شده با اکسید پتاسیم در مقایسه با عدم محلول پاشی تفاوت معنی دار داشته است.

 ( گویای این واقعیت است که موادNC) تیمار شاهد بدون پوششبا بذرهای پوشش دار  ظهور گیاهچه اختالف معنی دار درصد 

پوشش دهنده به کار رفته با جذب رطوبت از محیط و نگهداری و انتقال آن به بذر و همچنین با در اختیار قراردادن عناصر مغذی 

ن توسط محرابی و همکارا بدست آمده نتایج موضوع بااین  را باال برده است. ظهور گیاهچهمیزان باعث تقویت بذر شده و 

(Mehrabi et al, 2010در )  روباهی توتگونه های ((Sanguisorba minor، اسپرس(Onobrychis sativa )و Agropyrun 

elongatum تورنرتحقیق بدست آمده توسط محققین دیگر از جمله  و همچنین نتایج(Turner, 1995 )  که با انواع مواد پوشش

عالوه بر  .تطابق دارد دار نمودند یونجه را پوشش لگومهائی مانند شبدر و وس، فلوئم ودهنده رسی، گراسهائی مانند آگروپایرون، الیم

که تیمارهای مختلفی را جهت پوشش دار کردن بذور مختلف اجرا کرد و در نتیجه برخی از  (Scott 1997,) اسکات گزارش این،

 نتایج بدست آمده توسطو همچنین  هان مورد آزمون داشتندگیا اولیه و استقرار تیمارهای بکار رفته اثر افزایشی روی ظهور گیاهچه

 گیاهان تأثیر مثبت داشته است را تأیید می کند. که گزارش داد، پوشش دار کردن بذر بر روی ظهور گیاهچه (Scott 1998,)اسکات

ش هیدروژل افتند که پوشتحقیق خود به نتایج مشابهی دست ی در  ( Hamedi et al., 2009 )همکاران و در همین رابطه، حامدی

 بدون پوشش ایبذره با مقایسه در دار پوشش بذرهای جوانه زنی و یکنواختی در سبز شدن بکار رفته باعث افزایش قدرت پلیمری

 .است شده
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 یرا وجود رطوبتزامری دور از انتظار نیست  ،عمق کاشت سه برابر بذر درصد و21 سطح رطوبتیدر  ظهور گیاهچه میزانباال بودن 

 نیمه ط خشک ومی کند. با توجه به شرای دایجاجوانه زنی کافی در خاک و قرار گرفتن بذر در زیر خاک  شرایط مساعدی برای 

ر دهم   (M%9)و خیلی خشک (M%14)خشک کشور ایران مهمترین نتایج این تحقیق این است که درشرایط خاک نسبتاً خشک 

ی و اثر تیمارهای پوشش دهنده و بدون پوشش وجود دارد. در کشت سطحکشت سطحی و هم عمقی، اختالف معنی داری بین 

داشته  بیشتری خیلی خشک، درصد ظهور گیاهچه دلیل مهیا بودن رطوبت، تیمار شاهد نسبت به خاک خشک و به M) (21%رطوبت

ذرکاری های بگرفت که در است. از این موضوع می توان چنین نتیجه  اما باز اختالف آن با تیمارهای پوشش دهنده زیاد، است

د زود خشک مناطق مرطوب نیز اگر بذر در سطح خاک قرار گیرد به دلیل هوازدگی، بخش اعظم سطح بذر که با خاک تماس ندار

ا جذب و بپوشش دهنده  نخواهند بود. در چنین وضعیتی مواد ظهور گیاهچه جوانه زنی و تعداد زیادی از اینگونه بذور قادر به شده و

 .را باال می برند وبت، مانع از خشک شدن بذر شده و درصد ظهور گیاهچهحفظ رط

بل از کاشت ق  تقویت بذر ،خشکی غلبه بر محدودیت های محیطی خصوصاً کم آبی و جهتکه  نتیجه گیری کرد چنین می توان لذا

نو  با مواد (seed coating)بذر دار کردن وششپ وبسیار ضروری است  استقرار اولیه و جوانه زنیحساس مراحل  دننبرای گذرا

های وژه پرموفقیت  یزانمو  دادهافزایش  را اولیه استقرار و ظهور گیاهچهجوانه زنی،  ترکیب معرفی شده می تواند تا حد زیادی توان

 را باال ببرد. گیاه یوالف بذرکاری
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Study on effect of seed coating on seedling emergence of Avena fatua in 

different moisture stress levels and planting depths 

 

Abstract 

Seed enhancement methods are applied to eliminate or decrease adverse environmental stresses effects and 

increase seed germination rate and vigor of rangeland plants. The coated seed process is from amplifier ways 

that stick various materials on the outer surface of the seeds that minimize the negative environmental effects 

and increase the ability of Plant establishment. The aim of this study was to assess the Effects of Seed Coating 

Methods on seedling emergence of Avena fatua in Different Moisture Stress Levels and Sowing depths as it was 

conducted with completely randomized factorial design with four replications .treatments of covering material 

was used in Four non coating levels (NC), mineral-based coating (CC), organic- based coating (OC) hydro gel-

based coating (HC); treatment of moisture percent used in three levels of dried soil content, treatments of 

planting depth in two surfaces of planting and three times of the seed diameter was M9%, M14% and M21% 

respectively. During the test, it was evaluated the seedling emergence attribute.  the main results showed that 

moisture  treatments  and planting depth at surface of 1% (P<0/01) was significant and has no significant effect of 

treatment materials. Also In examining of the interaction between type of covering material and soil moisture 

were not observed significant differences for seedling emergence between covering treatments and controls 

covering, But there was significant difference between treatments in M9% and M21%. Although In examining 

the triple interaction, increasing moisture and planting depth enhanced the seedling emergence process, But it 

was not significant statistically, while it has made important differences in terms of description; Because it had 

not growth in the moisture level of 9% and shallow cultivation (high stress). But treatment of covered materials 

growth has developed significantly, so it can be useful in enhancing plant performance. 

Key word: mineral matter, hydrogel, soil moistur, organic matter, Avena fatua  

 

 


