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   چغندرقند هیبریدهاي منوژرمذر در طی نمو و رسیدگی بذر در بکیفیت تغییرات  بررسی 
 

  3علی چگینی محمد و 2فر فرشید قادري، 2، بهنام کامکار1سلیم فرزانه*
و استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات،  انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاند ،زراعتآموخته دکتري  دانش1

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ، دانشیار گروه زراعت2 دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،
  سسه اصالح و تهیه بذر چغندرقند     ؤدانشیار م3 ،گرگان

 10/6/93 ؛ تاریخ پذیرش: 27/3/93 تاریخ دریافت:

  چکیده
کننده عملکرد ریشه است. بـذرهایی کـه    کیفیت بذر در چغندرقند مهمترین عامل تعیین :سابقه و هدف

ها نیـز   هاي حاصل از آن ها کند و غیریکنواخت باشد، بوته زنی آن زنی کمتر و جوانه داراي درصد جوانه
قات مختلف حاکی از آن است که زمان برداشت یکی از نتایج تحقی رشد اولیه کندتري خواهند داشت.

زنی و  باشد. در برداشت زود هنگام چغندرقند، جوانه گذار بر کیفیت بذر چغندرقند می ثیرأعوامل مهم ت
. با شود باشد و برداشت دیر هنگام نیز به افزایش تلفات ناشی از ریزش بذر منجر می بنیه بذر پایین می

 زنـی  مشخص روز بعد از اولین گل، ارقام ممکن اسـت از نظـر درصـد جوانـه     این وجود در هر تعداد
همانند سایر گیاهان زراعی، تعیین زمان برداشـت بـراي حصـول     اي متفاوت باشند. مالحظه طور قابل به

منظور مطالعه تغییـرات کیفیـت    بذرهایی با کیفیت باال در چغندرقند الزامی است. بنابراین این تحقیق به
اي از نمو که در آن، بذر  چغندرقند و تعیین مرحله هاي مادري طول نمو و رسیدگی بذر در پایهبذر در 

  داراي حداکثر کیفیت است، صورت گرفت.
  

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل (آالروق) و در قالب  1392این تحقیق در سال  :ها مواد و روش
پنج پایه مادري دید. تیمارهاي آزمایش شامل تکرار اجرا گر 12 هاي کامل تصادفی با طرح بلوك

                                                
  salimfarzaneh@yahoo.com : مکاتبه مسئول*
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و  SB36×7112 ،231×261 ،SB37×28874، 7112×436دیپلوئید نر عقیم سینگل کراس شامل 
419×SB36  .60هر کرت آزمایشی شامل هشت خط کاشت به طول شش متر با فاصله بودند 

یپ) و شش ردیف وسطی به عنوان والد پدري (اوتا که دو ردیف کناري به طوري  متر بود. به سانتی
بوته از هر  5دهی  براي ارزیابی تغییرات کیفیت بذر در مرحله گل والدین نرعقیم اختصاص یافته بود.

از بذرهاي در حال رشد با فواصل  ،تا پایان دوره رشد دهی درصد گل 50دار شدند و از  کرت عالمت
هاي  ها، آزمون وزن تر، وزن خشک میوهبعد از برداشت بذر و محاسبه  روز برداشت شدند. 5-7زمانی 
  .زنی، تسریع پیري و هدایت الکتریکی انجام گرفت جوانه

  
هاي مادري مختلف از نظـر حـداکثر وزن خشـک بـذر تفـاوت        نتایج نشان داد که در بین پایه : ها یافته

در  ی،ده درصد گل 50وجود داشت و درجه روز رشد الزم براي رسیدن به حداکثر وزن خشک بعد از 
ترتیـب   بـه  231×261 و SB36  ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36×7112مادري هاي  پایه

بـه  ها رطوبت بـذر   درجه روز رشد بود. در این زمان 7/492و  7/499، 3/459، 3/563، 5/507معادل 
مـادري  هـاي   . رسـیدگی کیفـی در پایـه   دست آمـد  بهدرصد  5/42و  4/44، 6/52، 8/40، 3/52ترتیب 

SB37×28874  مـادري  هـاي   قبل از رسیدگی فیزیولـوژیکی اتفـاق افتـاد ولـی در پایـه      231×261و 
7112×SB36 ،7112×436  419و×SB36  بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی به حداکثر کیفیت (حداکثر

   زنی) رسیدند. جوانه
  

 480-580از  براي رسیدن به کیفیت باال در بذر چغندرقند، بایـد عملیـات برداشـت پـس     :گیري نتیجه
درصد و  40-52که در این زمان رطوبت بذر بین  دهی انجام شود درصد گل 50درجه روز رشد بعد از 

   .استاي تیره  رنگ قهوهرنگ قشر خارجی میوه 
  

  مراحل فنولوژیک ،ی و کیفی بذرصفات کم ،شناسی صفات ریخت چغندرقند، هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه  
در زراعت چغندرقند، به کـاربردن بـذر مرغـوب و بـا کیفیـت اسـت و       الزمه توسعه مکانیزاسیون 

 گیاهچهکننده عملکرد ریشه است. ظهور کند و ناهمگن  کیفیت بذر در چغندرقند مهمترین عامل تعیین
کمتـر و   زنـی  جوانه درصد بذرهایی که داراي و باشد یکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند می

تري خواهنـد  کنـد ها نیز رشـد اولیـه    هاي حاصل از آن بوته ،باشدیکنواخت رکند و غی ها زنی آن جوانه
 کـاهش و در نهایـت   کمتـر تر باعث دریافت تشعشع خورشـیدي   کندداشت. این رشد اولیه و استقرار 

هـا موجـب بـروز     نتیجه تفاوت زیاد در اندازه بوته زنی و در عدم یکنواختی در جوانه .شود عملکرد می
  .)42 ،40 ،18 ،17 ،6 ،4( شود یت مزرعه میمشکالتی در مدیر

ثیرگذار بر کیفیت أزمان برداشت یکی از عوامل مهم تکه نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است 
بذر پایین  بنیهزنی و  ، جوانهچغندرقند ). در برداشت زود هنگام17 ،44 ،24، 1باشد ( می چغندرقند بذر
با این  .)19 ،17( شود فزایش تلفات ناشی از ریزش بذر منجر میاباشد و برداشت دیر هنگام نیز به  می

طـور   بـه  زنـی  وجود در هر تعداد مشخص روز بعد از اولین گل، ارقام ممکن است از نظر درصد جوانه
ها در زمان برداشـت   زنی همچنین به طور معکوس با رطوبت میوه جوانه اي متفاوت باشند. مالحظه قابل

  ).56 ،44 ،12 ،11متفاوت است (
 )1968کلی پذیرفته شـده اسـت. تکرونـی (   طور  بهزنی  ثیر منفی بذرهاي نابالغ روي جوانهأعقیده ت

در این صورت شود،  ها تعیین می زنی و وزن خشک میوه با حداکثر جوانه بلوغکه  زمانیکه  کرد گزارش
 45 ،ام بذرهاي روي بوتهتمو  افتد دهی اتفاق می روز بعد از گل 45تا  40در بلوغ هاي خاص  براي گل

هاي چغندرقند  که بوته نشان داد که همه بذرها زمانی همچنین شوند. او دهی بالغ می روز بعد از اوج گل
درجـه فارینهایـت) قـرار     45واحد دمایی (درجه روز از دماي پایه  900دهی) در معرض  (از اولین گل

هاي قابـل اعتمـاد بـراي بلـوغ بـذر       بت نشانگرها و مقدار رطو . رنگ میوه)52( گیرند بالغ خواهند شد
نشان داد که بذرهاي توسـعه   وي همچنین .دنزن دهی جوانه می روز بعد از گل 20نیستند. برخی بذرها 

 )1987( همکـاران  گریمواد و   .)53 ،52 ،39( شود می زنی نیافته عمدتاً باعث پایین بودن پتانسیل جوانه
زنی  شده چغندرقند قادر به جوانه هاي تشکیل افشانی، میوه از گرده روز بعد 20که حدود  کردندگزارش 

روز از شکوفایی، معادل  55هایی دارند که پس از گذشت حدود  زنی را میوه هستند، اما بیشترین جوانه
درجه حرارت نیز دریافت کرده باشند. ازسوي دیگر، وزن میـوه و   (درجه روز رشد) واحد دمایی 500

شـان، رونـد افزایشـی     روز از شـکوفایی  55ئین و نشاسته در بذر چغندرقند تا حدود سطح ذخایر پروت
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روز پس از تلقیح و یـا پـس از    55داشت و بنابراین نتیجه گرفتند که رسیدگی فیزیولوژیک بذر حدود 
  . )43 ،24( دهد واحد دمایی روي می 500 دریافت

 هاي مختلفی شاخص از مختلف گیاهان در برداشت و فیزیولوژیک رسیدگی زمان دادن نشان براي
 ،8( میوه یا کپسول رنگ تغییرات )44 ،34( بذر رطوبت، )44 ،48 ،34 ،15( بذر میزان ماده خشک مانند

 استفاده )2( دهی گل از پس روز و )2 ،21( 1رشد روز درجه، )48)، شاخص هدایت الکتریکی (44 ،54
 تابع و گامپرتز تابع سوم، و دوم درجه تابع جستیک،ل تابع مانند مختلفی توابع ضمن، از است در شده

 ،21( است شده استفاده زمان مقابل در بذر رطوبت و بذر خشک وزن بررسی تغییرات براي اي دوتکه
23، 3، 9.(   

اي و تجزیـه آزمایشـگاهی    هـاي دوره  برداري با نمونه 1983تا  1981هاي  )، بین سال1984سرولر (
زنـی   یدن بذر بر میزان ماده خشک محتوي بذر افزوده شده و درصد جوانـه نشان دادند که در طول رس

 3مرداد تا  15زنی بذر با برداشت بذر بین  یابد و بیشترین مقدار ماده خشک و درصد جوانه افزایش می
در شـرایط انگلسـتان طـی برداشـت بـذر بـا        )1990دورانت و لودز ( .)51 ،47( دست آمد هشهریور ب

در  ، وجود اختالفزنی آن هفته، با وجود ارتباط بین وزن حقیقی بذر با درصد جوانهفواصل زمانی یک 
عنوان ابزار قابـل اعتمـاد بـراي    توان از آن به نشان دادند که نمی میزان این ارتباط طی دو سال آزمایش

ـ در ارتباط با روند افـزایش تعـداد   . )13( بینی و تعیین زمان مناسب برداشت استفاده کرد پیش  ذرهايب
روز پس از گلدهی، بـر   42تا  14) گزارش دادند که حدود 1977زنده چغندرقند، النگدن و جانسون (

 از گلدهی به حداکثر مقدار خود رسید  روز پس 84تا  56افزوده شده و این مقدار زنده  بذرهايتعداد 
)31( .  

میـزان  ره رسـیدن بـذر   در طول دوگیري،  ) جهت ارائه روش قابل اندازه1985سرولر و همکاران (
گیري کردند و نشان دادند که همراه بـا   اندازه هدایت الکتریکی عصاره بذر چغندرقند را در آب دیونیزه

نتـایج ایـن آزمـایش    شـود.   کاسته می هدایت الکتریکی عصاره بذر مقدار از زنی، افزایش درصد جوانه
هر دو مولفه مقدار ماده خشک و میزان  نشان داد که جهت تعیین تاریخ مناسب برداشت بذر، بایستی از

. در آزمایش دیگري نیز نشان داده شد که بـین میـزان   )48( هدایت الکتریکی عصاره بذر استفاده شود
  ).49شت (زنی بذر رابطه منفی وجود دا هدایت الکتریکی عصاره بذر با اندزه بذر و درصد جوانه

                                                
1- Growth Degree Day  
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قبـل از  تا یازده روز که حدود پنج  بذرهاییزنی در  در مزارع آریزونا و اورگن آمریکا، میزان جوانه
سـه  یبرداشت شده بودند در مقا )در بوته چغندرقند بذري ریزش بذر(در ابتداي شروع  رسیدن تجارتی

دهـی تـا    فاصله زمانی بین شروع گـل  کمتر بود. ،ندهایی که در زمان رسیدن تجارتی برداشت شد با آن
و گزارش شـد کـه    روز بود 49-67و  35-70ترتیب معادل  به رسیدن فیزیولوژیکی و رسیدن تجارتی

ادر به پیشگویی زمان دقیق برداشت قهایی نن رطوبت بذر، هیچکدام به تهاي رنگ میوه یا میزا شاخص
  ).44نیستند (

نامیـه) وزن   (قـوه  زنـی  خیر در زمان رسیدن بذر با کاهش درصد بذرهاي منوژرم، ظرفیـت جوانـه  أت
عملیات برداشت در چنـد تـاریخ متفـاوت و بـه     ). 35عملکرد بذر همراه است ( و در نهایت بذرهزار

زنـی و نیـز وزن    تدریج همراه با رسیدن بذر در مقایسه با برداشت یکباره بـر مقـدار عملکـرد، جوانـه    
  ).50هاي بذري افزوده شد ( خوشه

 چغندرقندباال در  همانند سایر گیاهان زراعی، تعیین زمان برداشت براي حصول بذرهایی با کیفیت
منظور مطالعه تغییرات کیفیت بذر در طول نمو و رسیدگی بـذر   نیز الزامی است. بنابراین این تحقیق به

اي از نمو کـه در آن، بـذر داراي حـداکثر کیفیـت اسـت،       و تعیین مرحله چغندرقند هاي مادري در پایه
  صورت گرفت.

  
  ها  مواد و روش

در سال یرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر چغندرقند، تغیمنظور بررسی  بهاین آزمایش 
 12در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل (آالرق) واقع در  1391

نمو گیاهان را  زمستان سرد منطقه رشد و .اجرا شد خشک سرد) (اقلیم نیمهکیلومتري جنوب اردبیل 
باشد. ارتفاع از سطح دریا  ویژه تابستان می هیک فصل خشک طوالنی ب سازد. منطقه داراي متوقف می

دقیقه  15درجه و  38عرض جغرافیائی  دقیقه شرقی و 28درجه و  48متر، طول جغرافیائی  1350
گراد و  درجه سانتی 5/15و  5/3 معادل ترتیب میانگین حداقل و حداکثر دماي ساالنه به .است شمالی

اطالعات هواشناسی  1 در جدولباشد.  متر در طول فصل می میلی 12/250برابر  متوسط بارندگی ساالنه
  .شده است ارایهمنطقه اجراي آزمایش 
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اطالعات (میانگین ماهانه) هواشناسی مربوط به دماي حداقل، حداکثر و مجموع بارندگی در ایستگاه  -1 جدول
  .)1391ي آزمایش (تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل در طول اجراي اجرا

Table 1. Agrometeorological information (monthly average of maximum and minimum temperature 
and total rainfall) of Ardabil agricultural and natural resources research station in 2013. 

  ماه
Month  

  )گراد متوسط دما (درجه سانتی
Mean Temperature (C0) متر مجموع بارندگی (میلی(  

Precipitation (mm)  حداکثر  
Maximum 

  حداقل
Minimum 

March 15.60 3.50 34.6 
April 21.50 6.50 38.4 
May 25.00 10.28  39.5 
June 23.90  12.70  45.6 
July  25.80  12.26  21.2 

August 23.60  12.30  16.7 
  

تکرار اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش  12 بال تصادفی هاي کام طرح بلوك در قالباین تحقیق 
، SB36×7112، 7112×436شامل  2سینگل کراس 1پنج پایه مادري دیپلوئید نر عقیمشامل 

231×261 ،SB37×28874  419و×SB36 .بودند  
متر بود. یعنی  سانتی 60آزمایشی شامل شش خط کاشت به طول شش متر با فاصله هر کرت 

که دو ردیف  طوري  هب ،متر کاشته شدند سانتی 60×40بذري با آرایش  چه) یشه(ر 3هاي اشتکلینگ
(اوتایپ) و چهار ردیف وسطی به والدین نرعقیم اختصاص یافته بود. زمین  عنوان والد پدري هکناري ب

(طبق آزمون خاك)  اجراي آزمایش پس از یکبار شخم معمولی در پائیز و پس از مصرف کود فسفاته
ها طبق  یح گردید و در نهایت زمین مسطح شده، با استفاده از فاروئر جوي و پشتهدیسک و تسط

متر) ایجاد شدند. در اواخر زمستان و اوایل بهار بعد از مساعد  سانتی 60(با فواصل ردیف  دستورالعمل
ها از سیلوها خارج شده و  چه شدن شرایط جوي و گاوروشدن خاك مجدداً فاروکشی شد. سپس ریشه

  فروردین کاشته شدند. 20  گرم در تاریخ 120 تا 100هاي سالم با وزن  ز جداسازي ریشهپس ا
دور آبیاري  4و  3ترتیب  هاي پر بارن و کم باران به اردبیل جهت تولید بذر چغندرقند در سالدر 

م ها بالفاصله پس از کاشت عملیات آبیاري انجا چه جهت استقرار ریشه شود. در این تحقیق انجام می

                                                
1- Cytoplasmic male sterile (CMS) 
2- Single cross 
3- Steckling 
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) و با متر تبخیر میلی 50از   آبیاري پسآبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه ( گردید. در طول فصل رشد نیز
دوبار عملیات  گیاهچه شدنظاهرپس از  انجام گردید.طور یکسان  هب ها استفاده از فلوم براي همه کرت

توصیه شده  نیتروژن عمل آمد و در حین وجین و خاکدهی مقادیر کود پاي بوته به دهی وجین و خاك
صورت دستی صورت  هکه به دو قسمت تقسیم شده بود در هر وجین مصرف گردید. عملیات وجین ب

از سموم شیمیائی مناسب  2سیاه و شته 1پذیرفت و در طی اجراي آزمایش بر علیه آفات اگروتیس
  استفاده گردید.

دار  عالمـت  بوته از هر کـرت  5ی ده در مرحله گل چغندرقندبراي ارزیابی تغییرات کیفیت بذر در 
 فرعـی فرعـی   هـاي  بذرهاي در حال رشد از شـاخه  ،تا پایان دوره رشد دهی درصد گل 50و از  شدند.

هـاي فوقـانی، میـانی و     و از پروفیل شاخه اصلی) دراز اولین شاخه فرعی منشعب (اولین شاخه فرعی 
 48، 41، 34، 28، 22، 17، 12، 7در  ها يبردار نمونه. روز برداشت شدند 5-7با فواصل زمانی تحتانی 

شـاخه  از چغندرقند برداري بذرهاي  در هر نوبت نمونه د.ش انجام دهی گلدرصد  50روز بعد از  60و 
گیـري شـد.    انـدازه بالفاصـله  ها  وزن تر آن تایی بذر جدا و 50تکرار  12جدا شدند. سپس از هر گیاه 

) و 25ساعت قرار داده شـدند (  17مدت  گراد به سانتیدرجه  103سپس بذرها در داخل آون در دماي 
  گرم توزین شد.  001/0بعد از آن وزن خشک آن با ترازویی با دقت 

  ):22براي تعیین درصد رطوبت بذر (بر مبناي وزن تر) از رابطه زیر استفاده شد (

100                                                                   )       1(رابطه 
1

21 



W

WWSMC  

 W2وزن بذر قبل از خشک کردن و  W1درصد رطوبت بذر بر مبناي وزن تر،  SMCکه در این رابطه 
  باشد. وزن بذر بعد از خشک کردن بذر می

 تایی بذر 50تکرار  12برداري،  براي تعیین قابلیت حیات بذر (قوه نامیه بذر) در هر مرحله نمونه
کش  قرار گرفتن در محیط کشت با استفاده از محلول قارچ از پیششمارش و ) (براي هر رقم

 درونها در  سپس نمونهو  کشت گردید 3دار کاغذ صافی چین دروندر  ضدعفونی شده و ویتاواکس
بذرهاي روز، تعداد  10و بعد از گذشت ) 28( ندگراد قرار گرفت درجه سانتی 25رشد در دماي  اتاقک

                                                
1- Agrotis segetum 
2- Aphis fabae Sscopoli (Homoptera-Aphididae)  
3- Pleated filter paper 



  1394) 3)، شماره (22هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

86 

 2ها  چه آن زده تلقی شدند که طول ریشه جوانه بذرهايهنگام شمارش، . گردیدزده شمارش  جوانه
  .)18بود ( 1: 8/0متر یا بیشتر بود. نسبت وزن آب مصرفی و کاغذ  میلی

لیتري ریخته شد.  میلی 500لیتر آب مقطر در بشرهاي  میلی 250گیري هدایت الکتریکی،  براي اندازه
شان جلـوگیري شـود و قبـل از قـرار دادن      وشانده شدند تا از آلودگیکلیه بشرها با فویل آلومینیومی پ

گـراد قـرار    درجـه سـانتی   20ساعت در انکوباتوري با دمـاي   24مدت  ها، بشرها به بذرها در داخل آن
ها تعیین شد و  تایی از هر نمونه شمارش و وزن آن 50نمونه  4گرفتند تا از لحاظ دما به تعادل برسند. 

وسیله فویـل آلومینیـومی    در بشرهاي محتوي آب مقطر قرار گرفتند. سپس کلیه بشرها بهبعد از توزین 
سـاعت   24گـراد قـرار گرفتنـد. در پایـان دوره      درجه سانتی 20پوشانده شدند و در انکوباتور با دماي 
بـر حسـب    گیـري شـد. هـدایت الکتریکـی     متر اندازه ECها با  خیساندن بذر، هدایت الکتریکی نمونه

   ):25صورت زیر محاسبه شد ( متر بر گرم) هر نمونه به وزیمنس بر سانتیمیکر
  

  )2رابطه (
  متر) بر سانتی (میکروزیمنس قابلیت هدایت الکتریکی

  = هدایت الکتریکی
  وزن نمونه بذر (گرم)

  
و رطوبت نسـبی  گراد  درجه سانتی 42ساعت در دماي  72مدت  بذرها به ،تسریع پیريانجام براي 

هـاي   . براي این کار بذرها روي یک توري سیمی ریخته شد و در ظـرف )41( قرار گرفتندرصد د 100
هـا در دمـاي مـوردنظر قـرار      قرار داده شدند و سپس ظرف ،واکیوم که در کف آن آب ریخته شده بود

هاي جداگانه استفاده شـد). در نهایـت همـه بـذرها در یـک زمـان از        گرفتند (براي هر تیمار از ظرف
 تایی 50 تکرار 4زنی از هر نمونه بذري  و سپس جهت انجام آزمون جوانه )27وباتور خارج شدند (انک

  انجام گردید.   زنی  انتخاب و آزمون جوانه
درجـه روز  دهـی (  گـل درصـد   50و زمان برداشت بعـد از   براي تعیین رابطه بین وزن خشک بذر

). این مـدل تغییـرات وزن بـذر را بـه دو     21 ،23استفاده شد ( 1اي ) از یک مدل رگرسیون دو تکهرشد
طـور   کند. در مرحله اول، وزن بذر تا رسیدن به حـداکثر وزن (رسـیدگی وزنـی) بـه     مرحله تفکیک می
کند. این  باشد، وزن بذر تغییر نمی یابد و در مرحله دوم که بعد از حداکثر وزن بذر می خطی افزایش می

 صورت زیر نوشت: توان به مدل را می

                                                
1- Segmented model  



 و همکارانسلیم فرزانه 

87 

)3(طه راب     x < c W=a+bx 
x ≥ c W=a+bc 

پایان دوره پر شدن  cسرعت پر شدن بذر،  bگلدهی،  درصد 50 زمان برداشت بعد از xوزن بذر،  wکه 
  ):14محاسبه شد ( 3باشد. دوره پر شدن بذر از رابطه  عرض از مبداء می aبذر (رسیدگی وزنی) و 

  SFD= Wmax/SFR                                                                                   )   4(رابطه 
  

سرعت پر شـدن   SFRحداکثر وزن خشک بذر و  Wmaxدوره پر شدن بذر،  SFDکه در این رابطه 
  باشند. بذر می

استفاده شد. در این برنامه درجه روز  Calc-GDDدرجه روز رشد تجمعی از برنامه براي محاسبه 
عی (زمان حرارتی) با لحاظ منحنی واکنش سـرعت نمـو بـه دمـا و دماهـاي کاردینـال نمـو        رشد تجم

و  20، 6ترتیب  دماي پایه، دماي مطلوب و دماي سقف براي چغندرقند بذري به). 46شود ( محاسبه می
  .)37 ،55( گراد در نظر گرفته شد درجه سانتی 35

 زنـی بعـد از   هدایت الکتریکی و درصد جوانه زنی، براي تعیین رابطه بین رطوبت بذر، درصد جوانه
  .استفاده شد )2(رابطه  اي از مدل دو تکه دهی درصد گل 50تسریع پیري با زمان بعد از 

افزار  در نرم Proc Nnlinسازي تکراري به کمک رویه  مدل با روش مطلوبهرتخمین پارامترهاي 
ي تکراري با هـر بـار وارد کـردن    ساز ). در روش مطلوب45صورت گرفت ( SAS (Ver.9.2) آماري

شود. تغییر مقادیر  هاي دوم تخمین زده می مقادیر اولیه پارامترها، مقادیر نهایی آن با روش کمترین توان
  دست آید. هشود که بهترین برآورد از پارامترها ب اولیه تا زمانی انجام می

  

    و بحث نتایج
آفتاب  بعد اززنی  جوانه فتاب خشک،زنی بدون آ روند تغییرات وزن خشک، رطوبت، جوانه

و هدایت الکتریکی بذر در طی دوره نمو و رسیدگی بذر در  زنی بعد از تسریع پیري ، جوانهخشک
چغندرقند از یک رابطه دو  اي مادريه پایهدر  دهی درصد گل 50مقابل درجه روز رشد تجمعی پس از 

مختلفی مانند تابع لجستیک، تابع درجه دوم و  محققان در گیاهان مختلف از توابع .اي پیروي نمود تکه
و زنی  وزن خشک، رطوبت، جوانه اي براي برازش منحنی تغییرات سوم، تابع گامپرتز و تابع دو تکه

اند  استفاده کرده دهی هدایت الکتریکی بذر در طی دوره نمو و رسیدگی بذر در مقابل زمان پس از گل
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ایج تخمین پارامترهاي مدل براي صفات مورد ارزیابی در جدول نت). 22، 23 ،20 ،33 ،10 ،7 ،36 ،3(
  نشان داده شده است. 2
  

بعد زنی  جوانه زنی بدون آفتاب خشک، در توصیف تغییرات وزن خشک، رطوبت، جوانه اي برآورد پارامترهاي مدل تکه -2جدول 
دوره نمو و رسیدگی بذر در مقابل درجه روز رشد  و هدایت الکتریکی بذر در طی زنی بعد از تسریع پیري ، جوانهآفتاب خشک از

  چغندرقند.هاي  در الین دهی درصد گل 50تجمعی پس از 
Table 1. Piece model parameters, describing biomass, humidity, germination without sun-dried, 
germination after sun-dried, seed germination after accelerated aging and electrical conductivity during seed 
development and maturation in contrast the cumulative growing degree days after 50% flowering in sugar 
beet lines. 

هاي مادري چغندرقند پایه  

Sugar beet CMS lines 
مدل پارامترهاي  

Parameters 

  صفات مورد ارزیابی
Traits  261×231 419×SB36 7112×436 SB37×28874 7112×SB36 

-0.21±0.37 0.31±0.30 0.18±0.38 0.02±0.35 -1.00±0.34 a 
 ماده خشک

Seed dry weight 
0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 -0.02±0.35 0.03±0.00 b 

492.7±35.92 499.7±33.83 459.3±28.84 563.3±2.6 507.5±22.36 c 
0.74 0.78 0.89 0.87 0.87 R2 

139.4±7.26 126.2±4.88 132.8±7.36 123.1±5.26 119.2±3.45 a 
 رطوبت بذر

Seed moisture content 
-0.19±0.12 -0.16±0.01 -0.17±0.02 -0.146±0.01 -0.13±0.00 b 

274.4±16.21 255.7±14.88 286.7±17.58 267.7±17.70 227.4±15.78 c 
0.84 0.81 0.78 0.81 0.86 R2 

-106.1±13.87 -90.08±13.46 -53.12±6.8 -66.52±8.04 -63.05±7.7 a زنی بدون آفتاب خشک جوانه  

Germination without sun-
dried 

0.40±0.39 0.34±0.04 0.28±0.21 0.28±0.02 0.26±0.02 b 
468.2±15.78 482.2±17.86 471.2±16.69 528.4±17.28 546.5±17.58 c 

0.96 0.75 0.80 0.81 0.83 R2 
-73.06±8.5 -57.73±7.24 -64.69±6.5 -60.07±11.96 -69.03±8.06 a زنی بعد از آفتاب خشک جوانه  

Germination after sun-
dried 

0.32±0.02 0.25±0.02 0.30±0.02 0.36±0.03 0.27±0.02 b 
489.3±19.25 537.7±22.48 487±15.46 558±21.70 573±19.35 c 

0.85 0.87 0.89 0.84 0.88 R2 
-173.9±24 -120.2±15.7 -131±16.63 -138.8±9.7 -147.5±9.26 a زنی بعد از تسریع پیري جوانه  

Germination after 
accelerated aging (%) 

0.53±0.06 0.39±0.04 0.43±0.04 0.39±0.02 0.42±0.02 b 
422.2±8.06 457.4±8.72 433.2±7.54 522.5±5.97 498.3±3.90 c 

0.90 0.95 0.94 0.99 0.98 R2 
1214.9±198 1292.8±204 1489.8±211 1497.1±403 1322.6±631 a 

 هدایت الکتریکی بذر
Electrical conductivity 

-1.78±0.57 -2.05±0.57 -2.62±0.60 -2.58±1.13 -2.11±0.85 b 
485±60.96 439.7±42.67 436±36.31 430.6±40.4 444.5±38.88 c 

0.89 0.88 0.86 0.75 0.85 R2 

  
 50مختلف چغندرقند در مقابل درجـه روز رشـد پـس از     اي مادريه پایهمنحنی واکنش وزن بذر 

(درجـه روز   حرارتـی  زمـان که با افزایش  نمود) تبعیت 2اي (رابطه  دهی از یک تابع دو تکه درصد گل
ن خشـک بـذر) وزن خشـک    دهی تا رسـیدگی فیزیولوژیـک (حـداکثر وز    درصد گل 50رشد) بعد از 

. زمان رسیدگی وزنـی (حـداکثر وزن   )1(شکل  شود یابد و بعد از آن وزن خشک ثابت می افزایش می
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 اي مادريه پایهدر بین که  دادآمده است. نتایج نشان  3 مختلف در جدول اي مادريه پایهخشک بذر) 
بیشـترین و   SB37×28874 مـادري   پایهمختلف از نظر حداکثر وزن خشک بذر تفاوت وجود دارد و 

کمترین وزن خشک را داشتند. درجه روز رشد الزم جهت رسیدن بـه حـداکثر     231×261مادري  پایه
ــد از  ــل 50وزن خشــک بع ــهدر  دهــی، درصــد گ ــادريهــ پای ، SB36  ،SB37×28874×7112اي م

7112×436 ،SB36 419× درجـه   7/492و  7/499، 3/459، 3/563، 5/507ترتیـب   به  231×261و
در کمتـرین   231×261 مـادري   پایهو در بیشترین  SB37×28874 مادري  پایهبنابراین  ،روز رشد بود
  .بودند دهی به حداکثر وزن خود رسیده درصد گل 50زمان پس از 
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چغندرقند   در الین دهی درصد گل 50تغییرات وزن خشک بذر در طی دوره نمو و رسیدگی بذر پس از  -1شکل 
SB36×7112.  

Figure 1. Changes in seed dry weight during seed development and maturation after 50% flowering 
for CMS line of SB36×7112. 
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نشـان داده شـده    4چغندرقنـد در جـدول    مـادري  مختلفاي ه پایهسرعت و دوره پرشدن دانه در 
گـرم در روز   میلـی  0274/0تـا   0194/0مختلـف از   اي مادريه پایهدر بین  بذراست. سرعت پرشدن 

 مـادري   پایـه گـرم در روز و   میلـی  0274/0با سرعت پرشـدن    SB36×7112مادري  پایهو  بودر متغی
419×SB36  ترتیـب از بیشـترین و کمتـرین سـرعت      گرم در روز بـه  میلی 0194/0با سرعت پرشدن

، SB36  ،SB37×28874×7112اي مـادري هـ  پایـه در  بذربرخوردار بودند. دوره پرشدن  بذرپرشدن 
7112×436، 419×SB36 و  94/515، 98/466، 35/562، 9/407 معـــادل ترتیــب  بــه   231×261و

ترتیـب   بـه  SB36×7112و  SB37×28874 اي مـادري هـ  پایـه بنابراین  ،درجه روز رشد بود 61/481
  .بودندداراي بیشترین و کمترین دوره رشد 

  
  .مختلف چغندرقند هاي انگین حداکثر وزن خشک بذر در الینسرعت پرشدن، دوره پر شدن و می -4جدول 

Table 4. GDD after 50% flowering, grain filling rate, grain filling period and average weight of seed 
for CMS lines. 

  بذرخشک تک  وزن میانگین
گرم) (میلی  

Average weight of seed 

 دوره پر شدن دانه
 (درجه روز رشد)

grain filling 
period (GDD) 

 سرعت پر شدن دانه
در درجه روز رشد)گرم  (میلی  

Grain filling rate 
(mg/GDD) 

هاي الین  
 چغندرقند

Sugar beet lines 

12.90 407.90 0.0274±0.001 7112*SB36 
14.39 562.35 0.025±0.001 SB37*28874 
11.11 466.98 0.023±0.001 7112*436 
10.00 515.94 0.0194±0.001 419*SB36 
9.43 481.61 0.0196±0.001 261*231 

  
در مقابل درجه روز رشـد  مختلف چغندرقند  اي مادريه پایهمنحنی واکنش درصد رطوبت بذر در 

در  هـا  بـرداري  در ابتداي نمونه .نمود) تبعیت 2اي (رابطه  دهی از یک تابع دو تکه درصد گل 50پس از 
مقدار رطوبت بذر ثابت و در حداکثر مقدار خود بود و در مراحل بعد به تـدریج   اي مادري،ه هپایهمه 

). میـانگین درصـد   2صورت خطی کـاهش یافـت (شـکل     بهوبت بذر تا یک محدوده خاص مقدار رط
 اي مادريه پایهها به حداکثر وزن خود رسیده بود (رسیدگی وزنی) در  که بذر آندر زمانیرطوبت بذر 

7112×SB36  ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36 ــه  231×261و ــب ب ، 3/52 معــادل ترتی
  درصد بود.  5/42و  4/44، 6/52، 8/40
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درصد گل دهی 50درجه روز رشد تجمعی پس از 
GDD after 50% flowering  

  .261×231  مادري در پایه دهی درصد گل 50تغییرات رطوبت بذر در طی دوره نمو و رسیدگی بذر پس از  -2شکل 
Figure 2. Changes in seed moisture content during seed development and maturation after 50% 
flowering for CMS line of 231×261. 
 

بالفاصله بعد از برداشت، بعد از آفتاب خشک و بعد از زنی  ترتیب تغییرات درصد جوانه به 3شکل 
 زنـی در مقابـل   در تمام شرایط تغییرات درصد جوانـه  که نتایج نشان داد دهد. مینشان را تسریع پیري 

اي هـ  پایهدر زنی  جوانه. کند اي تبعیت می دهی از یک تابع دو تکه درصد گل 50درجه روز رشد پس از 
، 261 در ترتیـب  به 231×261و  SB36  ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36×7112مادري

در بعد از تسریع پیري زنی  جوانه و دهی درصد گل 50درجه روز رشد بعد از  265و  275، 200، 251
ترتیـب   بـه  231×261و  SB36 ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36×7112 اي مادريه ایهپ

   .شروع شد دهی درصد گل 50درجه روز رشد بعد از  342و  352، 342، 394، 403پس از 
  



 و همکارانسلیم فرزانه 

93 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700

شت
بردا

د از 
ی بع

ه زن
جوان

صد 
در

Ge
rm

ina
tio

n w
ith

ou
t s

un
-d

rie
d 

(%
)

درصد گل دهی 50درجه روز رشد پس از 
GDD after 50% flowering

الف

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700

درصد گل دهی 50درجه روز رشد تجمعی پس از 
GDD after 50% flowering

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100

0 100 200 300 400 500 600 700

یري
یع پ

تسر
 از 

 بعد
زنی

وانه 
د ج

درص
Ge

rm
ina

tio
n a

fte
r a

cc
ele

ra
ted

 
ag

ing
 (%

)

درصد گل دهی 50درجه روز رشد تجمعی پس از 
GDD after 50% flowering

ج

  
)، بعد از آفتاب 7112×436 مادري پایه -(الف زنی بذر بالفاصله بعد از برداشت تغییرات درصد جوانه - 3شکل 

در طی دوره نمو و  )7112×436 مادري پایه -) و بعد از تسریع پیري (جSB36×7112 مادري پایه - (بخشک 
  .دهی درصد گل 50رسیدگی بذر پس از 

Figure 3. Changes in germination without sun-dried (for CMS line of 7112×436), germination after 
sun-dried (for CMS line of 7112× SB36) and germination after accelerated aging (for CMS line of 
7112×436) during seed development and maturation after 50% flowering  
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زنـی بـه    از نظـر جوانـه   هـا  کـه بـذر آن   مختلف چغندرقند زمانی اي مادريه پایههاي  برخی ویژگی
زمـان وقـوع حـداکثر     ،زنـی  ده است. از نظـر جوانـه  نشان داده ش 5رسند در جدول   کیفیت میحداکثر 

 زنی . با توجه به حداکثر درصد جوانهمتفاوت بودچغندرقند  مادريمختلف اي ه کیفیت بذر در بین پایه
و بعد از تسریع پیري، رسـیدگی کیفـی    آفتاب خشک پس ازبدون آفتاب خشک (بذر تازه)،  با شرایط

ولـی   ،قبل از رسـیدگی فیزیولـوژیکی اتفـاق افتـاد     ،231×261و  SB37×28874 اي مادريه پایهدر 
بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی به حداکثر  SB36×419و  SB36 ،7112×436×7112 اي مادريه پایه

این اسـت کـه    5در جدول  استنباط از اطالعات مندرجنکته قابل  زنی) رسیدند. کیفیت (حداکثر جوانه
مختلف متفاوت بـود، حـداکثر درصـد     اي مادريه پایهدر بین  زنی که حداکثر درصد جوانه بر این عالوه
زنـی در شـرایط    حداکثر درصد جوانـه بیشتر از  اي مادريه پایهزنی بعد از آفتاب خشک در همه  جوانه

   .خشک بود بدون آفتاب
چغندرقنـد از   اي مادريه پایهت هدایت الکتریکی با گذشت زمان در تمام که تغییرا نتایج نشان داد

بذرهاي نـارس بیشـترین نشـت مـواد      .)4(شکل  کند ) کاهشی تبعیت می2اي (رابطه  بع دو تکهیک تا
هاي اولیه) و در نتیجه بیشترین مقدار هدایت الکتریکی را داشتند. بـا نمـو بـذر و تشـکیل      گیري  (نمونه

 ادرياي مـ ه پایهساختارهاي ضروري آن، میزان نشت مواد و هدایت الکتریکی بذرها کاهش یافت. در 
7112×SB36 ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36  ــه 231×261و ــا  بـ ــب تـ ، 5/444ترتیـ

صـورت   دهی هدایت الکتریکـی بـه   درصد گل 50درجه روز رشد بعد از  485و  7/439، 436، 6/430
خطی کاهش یافت و بعد از آن هدایت الکتریکی از روند ثابتی تبعیت کرد و تـا آخـرین برداشـت تـا     

، SB36×7112 اي مادريه پایهبرداري اولیه در در  ود. میزان هدایت الکتریکی در نمونهحدودي ثابت ب
SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36 ــه  231×261و ــب  بـ ، 62/770، 73/676، 67/632ترتیـ

متر بر گـرم بـود و ایـن مقـدار در رسـیدگی فیزیولوژیـک        میکروزیمنس بر سانتی 47/756و  98/762
متر بر گـرم رسـید    میکروزیمنس بر سانتی 21/351و  12/389، 6/344، 83/382 ،10/383ترتیب به  به

   ).3(جدول 
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  در الین دهی درصد گل 50در طی دوره نمو و رسیدگی بذر پس از بذر  تغییرات هدایت الکتریکی -4شکل 

  .SB36×419چغندرقند 
Figure 4. Changes in Electrical conductivity during seed development and maturation after 
50% flowering for CMS line of 419×SB36. 

  

به  از نظر هدایت الکتریکی ها که بذر آن چغندرقند را زمانی اي مادريه پایه خصوصیات 6جدول 
زمان وقوع حداکثر کیفیت بذر در بین  . از نظر هدایت الکتریکی،دهد نشان میرسند   کیفیت میحداکثر 

، SB36×7112 اي مادريه پایهدر الکتریکی  . حداقل هدایتمختلف چغندرقند متفاوت بود هاي الین
SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36  7/439، 436، 6/430، 5/444 در ترتیب به 231×261و 

ها درصد رطوبت بذر  دهی رخ داده است و در این زمان درصد گل 50درجه روز رشد بعد از  485و 
 231×261و  SB36 ،SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36×7112 رياي ماده پایهدر 

زنی نیز بسیار کمتر  و درصد جوانه  درصد بوده 38/70و  57/62، 7/72، 16/67، 68/68معادل ترتیب  به
در  میزان هدایت الکتریکی عصاره بذر چغندرقند را در آب دیونیزهگیري  اندازه .باشد از مطلوب می

مقدار هدایت  زنی، در این تحقیق نشان داد که همراه با افزایش درصد جوانهطول دوره رسیدن بذر 
زنی و وزن خشک بذر در زمان حداقل هدایت  الکتریکی عصاره بذر کاهش یافت ولی درصد جوانه

از مقدار قابل قبول بود. نتایج این آزمایش نشان داد که حداقل  طور قابل توجهی کمترالکتریکی به
عصاره بذر در چغندرقند خیلی زودتر از رسیدگی فیزیولوژیکی و رسیدگی کیفی  هدایت الکتریکی

جهت تعیین تاریخ مناسب برداشت بذر در چغندرقند، نباید از میزان  ). بنابراین،6(جدول  افتد اتفاق می
  هدایت الکتریکی عصاره بذر استفاده شود. 
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هاي بذري این  زمان مناسب برداشت بوتهترین مشکالت تولید بذر چغندرقند، تعیین  یکی از عمده
دهی و  هاي بذري چغندرقند و تداوم دوره گل گیاه است. با توجه به ماهیت رشد زایشی نامحدود بوته

هاي  واسطه ریزش بذر از قسمت رشد بذر، عدم برداشت در زمان مناسب، عموماً عملکرد بذر را به
قرار  ثیرأت  تحت گیاه فوقانی قسمت از بذرهاي نارس برداشت دلیل بهتحتانی بوته و یا کیفیت بذر را 

بنابراین با توجه به ماهیت نسبتاً وحشی شود.  به کاهش کمیت و کیفیت بذر می  و در نهایت منجر داده
، تعیین بذرشدن مراحل رشد  ناپذیر بودن ریزش بذر پس از سپري بذري چغندرقند و اجتنابهاي  بوته

تواند به کاهش تلفات  یص زمان رسیدن و برداشت تا حدود زیادي میهاي مناسب تشخ و ارائه روش
بنابراین برداشت بذر باید زمانی صورت بذر این گیاه منجر شود.  و افزایش کیفیت ناشی از ریزش

پذیرد که حداکثر عملکرد بذر قابل حصول بوده و بذر تولید شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. 
دلیل افزایش میزان زنی و برداشت دیرهنگام به زودهنگام بذر با کاهش قدرت جوانه بنابراین، برداشت

  ).5دنبال خواهد داشت ( کمی و کیفی محصول را به ریزش بذر کاهش عملکرد
طور تدریجی تغییر یافت. در مراحل اولیه  بههاي بذري  در طی نمو بذر چغندرقند رنگ بذر در بوته

قرمز به  در رسیدگی فیزیولوژیکیاي روشن و  ن بود و به تدریج به قهوهنمو بذر، رنگ بذر سبز روش
طوري که تا رسیدن به  هاي تغییر یافت و این تغییر رنگ در کل بوته بذري یکنواخت نبود ب قهوه

زمان قابل  طور هم به اي قرمز قهوه اي روشن و حداکثر وزن، در یک بوته، بذرهاي سبز رنگ، قهوه
آیند در این مرحله اگر بذر به   اي تیره در می هاي چغندرقند به رنگ قهوه مو بیشتر بذرمشاهده بود. با ن

و  خاصیت آردي داشتهو  هاي تیره بود طور عرضی برش داده شود، قشر خارجی بذر داراي رنگ قهوه
 لرسد این مرحله بهترین زمان براي برداشت باشد ولی الزم است قب نظر می دارد، بهسختی یکنواختی 

توان با لرزاندن چند بوته  از ریزش بذر عملیات برداشت انجام گیرد و در این مرحله ریزش بذر را می
  ). 29در فواصل یک یا دو روز کنترل کرد (

) زنی درصد رطوبت بذر در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی و رسیدگی کیفی (از نظر درصد جوانه
عد از آفتاب خشک بیشتر بزنی  ن تحقیق که درصد جوانهدرصد بود و با توجه به نتایج ای 40باالتر از 

برداشت  رسد نظر می )، بنابراین به5و  3(جداول  خشک بود زنی در شرایط بدون آفتاب درصد جوانهاز 
که رطوبت بذر باالتر باشد مشکلی از نظر کاهش کیفیت  بذر بعد از رسیدگی کمی و کیفی، در زمانی

تنها باعث کاهش درصد  بعد از برداشت نه بت بذر در اثر آفتابآورد و کاهش رطو بذر پیش نمی
عنوان  محققان از مقدار رطوبت بذر به شود. زنی می شود بلکه موجب افزایش جوانه زنی نمی جوانه
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). هاپکینسون و کلیفورد 2 ،3اند ( شاخصی از زمان برداشت مطلوب در گیاهان مختلف استفاده کرده
، برداشت باید زمانی 1ها راي حصول بذرهاي با کیفیت باال در گراس) گزارش کردند که ب1993(

) در کانوال گزارش 2001). الیاس و کاپلند (26درصد باشد ( 46-65صورت گیرد که رطوبت بذر 
  ).15گرم باشد ( گرم در کیلو 100کردند که براي برداشت مستقیم این گیاه، رطوبت بذر باید 

زنی مشاهده  ظرفیت جوانه بارابطه خطی بین رسیدن توده بذر ) یک 1987گریمواد و همکاران (
و درصد سبز مزرعه در زنی  ) گزارش کردند که ظرفیت جوانه1999اند. الویرا و همکاران ( کرده

هاي  گیاهچه تر بود. بذرهایی که دو هفته زودتر از زمان معمول رسیدگی برداشت شده بودند، پایین
هاي رشد یافته حاصل از بذرهاي رسیده در  مقایسه با گیاهچه حاصل از کشت چنین بذرهایی در

) همچنین گزارش 1987). گریمواد و همکاران (16برگی داراي وزن تر کمتري بودند ( 4تا  2مرحله 
 .)24( یابد کردند که کیفیت بذرهاي چغندرقند با نزدیک شدن به اواخر دوره رسیدن بذر افزایش می

شوند نسبت به بذرهایی که در زمان رسیدگی کامل برداشت  برداشت می بذرهایی که زودتر از موعد
زنی کمتري  که این بذرها پر هستند اما قدرت جوانه شوند معموالً در حال نمو بوده و با وجود این می

 شود. ، وزن حقیقی بذر و وزن میوه میزنی خیر در برداشت موجب افزایش درصد جوانهأ). ت16( داردند
) نیز 1980الکساندر ( ).13یابد ( خیر در برداشت، هدایت الکتریکی عصاره بذر کاهش میأهمچنین با ت

شود، وي این  زنی آن افزوده می گزارش کرد که همراه با افزایش میزان رسیدگی بذر بر میزان جوانه
اساس، ). بر همین 30زنی ارتباط داد ( زنی را به کاهش غلظت مواد بازدارنده جوانه افزایش در جوانه

 بخشد. ها بهبود می بنیه بذر را در اغلب آزمایش زنی و خیساندن بذرهاي چغندرقند نیز درصد جوانه
ی که در موقع هاي زودتر از موعد نسبت به بذرهای بر این، خیساندن بذرهاي حاصل از برداشت عالوه

تواند  مان برداشت میبنابراین، میزان رسیدگی بذر در ز اند تاثیر بهتري دارد. رسیدگی برداشت شده
تر و  ثیر قرار دهد. چرا که، بیشتر بذرهاي رسیده داراي جنین تکامل یافتهأا تحت تکارایی بذرها ر

خیر أ). البته بایستی توجه داشت که با به ت38ها بیشتر است ( زنی در آن غلظت مواد بازدارنده جوانه
   ). 17 ،32یابد ( می دلیل ریزش بذر کاهش افتادن زمان برداشت، عملکرد بذر به

  
  
  

                                                
1- Grasses 
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  گیري هنتیج
قبل از رسیدگی  231×261و  SB37×28874 اي مادريه رسیدگی کیفی در پایه نتایج نشان داد

بعد از  SB36×419و  SB36 ،7112×436×7112 اي مادريه فیزیولوژیکی اتفاق افتاد، ولی پایه
و در تولید بذر چغندرقند، براي  دزنی) رسیدن رسیدگی فیزیولوژیکی به حداکثر کیفیت (حداکثر جوانه
درصد  50درجه روز رشد بعد از  480-580رسیدن به کیفیت باال، باید عملیات برداشت پس از 

رنگ درصد و رنگ قشر خارجی میوه  40- 52که در این زمان رطوبت بذر بین  دهی انجام شود گل
خ مناسب برداشت بذر در چغندرقند، نتایج این تحقیق نشان داد که جهت تعیین تاری .اي تیره است قهوه

  نباید از میزان هدایت الکتریکی عصاره بذر استفاده شود. 
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