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         مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  1387  شهریور-مرداد ، سوم، شماره پانزدهمجلد  
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  نگ بر واکنش جوانه زنی به دما در پنبهثیر پرایمیأت
  

  4 و علی اصغر میری3، افشین سلطانی2فرشید اکرم قادری، الیاس سلطانی*
ارشد گروه زراعت و  یدانشجوی کارشناس2، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی دوره دکتری، گروه زراعت و اصالح نباتات 1

،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناستاد گروه زراعت و اصالح نباتات3، اورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاصالح نباتات 
  موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان ارشد کارشناس4

  10/7/86 :؛ تاریخ پذیرش 23/12/85: تاریخ دریافت
  

  

  چکیده
 شـرایط    در ) سـبز شـدن     و زنـی جوانه( کارکرد بذر  افزایش   تواند باعث  بهبود بذر است که می     های روشپرایمینگ یکی از    

. زنی بذور پنبـه تحـت شـرایط دمـایی متفـاوت انجـام گرفـت               این تحقیق به منظور بررسی پرایمینگ برروی جوانه       . شود تنش
ایمینگ شده و   پر( بذر    تیمار و دو سطح  ) گراد  درجه سانتی  5گراد با فاصله      درجه سانتی  45 تا   15از  (سطح دما    7تیمارها شامل   

 16 به مـدت    324های پنبه رقم سای اکرا       در این روش بذر    .برای پرایمینگ از روش هیدروپرایمینگ استفاده شد      . بودند )شاهد
هـای   مولفـه   بـرروی   توانـست  پرایمینگ تیمار   نتایج نشان داد که    .گراد قرار داده شدند    درجه سانتی  25ساعت در آب در دمای      

 90 و   10 دماهـا بـرای رسـیدن بـه          تـری در همـه    تر و یکنواخت    زنی سریع ذرهای پرایمینگ شده جوانه    ب .ثر باشد ؤمزنی  جوانه
ثیر گذاشت؛ بذرهای پرایمینگ شـده  أزنی به دما نیز تروی واکنش جوانه تیمار پرایمینگ. شتندزنی خود دا  درصد حداکثر جوانه  

 ،زنی بذرهای شـاهد    دمای مطلوب برای جوانه   . التری جوانه زدند   با دمای پایه کمتر و دمای سقف با        ،تری از دما  در دامنه وسیع  
زنی بذرهای پنبه   در نتیجه پرایمینگ جوانه    .گراد بود  درجه سانتی  45 تا   35 برای بذرهای پرایمینگ شده       و گراد  درجه سانتی  38

  .ی وسیعی از دما بهبود دادرا تحت دامنه
   

  مینگ پرای،، دما،،زنی جوانه،،هبپن :های کلیدی واژه
  

  قدمهم*
ترین محـصوالت تجـاری اسـت کـه         پنبه یکی از مهم   

اولیه رشد بـا    مراحل  زنی و    طور معمول در مرحله جوانه     به
شـانون و فرانکـویس،      (شـود  مـی  مواجه   دمای پایین تنش  
 منجر به کاهش درصد و      امر، که این    )1991؛ بارادو،   1977

هچـه  زنی و به دنبال آن استقرار نامناسب گیا       سرعت جوانه 

                                                 
 Akramghaderi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

 ،در این شرایط بذرهایی بـا قـدرت اولیـه پـایین           . گرددمی
زنی و سبز شدن کمتری دارند، که منجـر بـه           قدرت جوانه 

گردد و استفاده از     مشکالتی در موفقیت تولید محصول می     
زنی، قـدرت و    دارای ظرفیت جوانه  ( بذرهای با کیفیت باال   

ز ها در طیفـی ا    باعث استقرار مناسب گیاهچه   ) خلوص باال 
بـسرا و همکـاران،     (شرایط محیطی مختلف خواهـد شـد        

2004 .(  
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هـای بهبـود    یکـی از روش    پرایمینگ   روشاستفاده از   
 در شـرایط نامـساعد      کارکرد بذر و افـزایش کیفیـت بـذر        

در پرایمینـگ    ).2004بسرا و همکـاران،     (باشد   می محیطی
 ،مقـداری آب جـذب کننـد      شـود     به بـذر اجـازه داده مـی       

شـامل فعـال شـدن       (زنـی  ل اولیه جوانـه   که مراح  طوری  بهبه
بـه  . شـود   مـی مـی چه خارج ن    اما ریشه  ،شودشود     می  می  انجام )هاآنزیم

 دوم آبنوشـی    مرحلـه ر در این روش، بذرها تـا        بهتعبارت  
بعد . شوند سوم آبنوشی نمی   مرحله اما وارد    ،روند پیش می 

شــوند و هماننــد از تیمـار پرایمینــگ، بـذرها خــشک مـی   
مک (شوند ذخیره و کشت می) دشاه(بذرهای بدون تیمار 

 افـزایش    بـر   مختلفـی مبنـی    هـای گزارش). 1999دونالد،  
زنـی و سـبز شـدن در گیاهـان          سرعت و یکنواختی جوانه   

، کـانوال   )1997مائورومیکایـل و کـاروالیو،      (گوجه فرنگی   
ــو و همکــاران، 1994 و همکــاران، زهانــگ( ، )1987؛ رائ

 علف چمنی ونه  و سه گ  ) 1999،   واندونتر دمیر و (هندوانه  
و کاهش دمای   ) 1996 مائورومیکایل و کاروالیو،  (ای  علوفه

فـوتی و   (زنـی در گوجـه فرنگـی و سـورگوم            پایه جوانـه  
ــاران،  ــاروالیو، 2002همک ــل و ک ــا ) 1997؛ مائورومیکای ب
فوتی و همکـاران    .  وجود دارد  پرایمینگ   روشاستفاده از   

که در  در آزمایش خود مشاهده کردند حداقل دما        ) 2002(
 درصـد اسـت، بـرای       100زنی بذرهای سورگوم     آن جوانه 

 گراد و بـرای بـذرهای       درجه سانتی  12-16بذرهای شاهد   
فوتی و  . گراد می باشد   سانتی درجه   8-10 پرایمینگ   تحت

در ) 1997(و مائورومیکایل و کـاروالیو      ) 2002(همکاران  
زنـی بـذرهای پرایمینـگ       خود بر روی جوانه    یاهآزمایش

 پرایمینـگ   م کردند کـه   گوم و گوجه فرنگی اعال    شده سور 
کاهش دمای پایه باعث    . تواند دمای پایه را کاهش دهد     می
زنی خود را زودتر آغـاز کنـد و در           جوانه ،شود که بذر  می

 تطبیـق مراحـل     تـر باشـد و    های هرز موفق  رقابت با علف  
تـری صـورت     نموی و شرایط محیطی بـه نحـوه مطلـوب         

  . گیرد
چـه بتـوان بـا روش    ، چنـان  مطالـب با توجـه بـه ایـن     

دمـا  زنی بذور پنبه را تحت شـرایط تـنش           پرایمینگ جوانه 
استقرار بوته و در  نهایت      توان شاهد افزایش     می ،بهبود داد 

 هـدف از ایـن      ،بنـابراین .  ایـن گیـاه بـود      عملکردافزایش  
زنـی بـذرهای    ثیر پرایمینگ بذر بر جوانـه أمطالعه بررسی ت 

  . بودمختلفی هادمادر پنبه 
  

  هامواد و روش
این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم        این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم        
زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان در          زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان در          

  44 تـصادفی بـا       تـصادفی بـا       طرح کامال    طرح کامالً  در قالب در قالب یک آزمایش فاکتوریل    یک آزمایش فاکتوریل    
، ، 2020، ، 1515((دما  دما  فاکتورها شامل سطوح    فاکتورها شامل سطوح    . . تکرار صورت گرفت  تکرار صورت گرفت  

ــانتی 4545 و  و 4040، ، 3535، ، 3030، ، 2525 ــه س ــانتی  درج ــه س ــراد   درج ــرادگ ــذرهای   وو) ) گ ــذرهای ب ب
 برای تیمـار     برای تیمـار    .. بود  بود ))شاهدشاهد((پرایمینگ شده و بدون پرایمینگ      پرایمینگ شده و بدون پرایمینگ      

اسـتفاده از آب بـرای      اسـتفاده از آب بـرای      ((نگ از روش هیدروپرایمینگ     نگ از روش هیدروپرایمینگ     ییپرایمپرایم
) ) 20032003((پیشنهاد شده توسط توسـلی و کاسـینو         پیشنهاد شده توسط توسـلی و کاسـینو         ) ) پرایمینگپرایمینگ

در این روش بذرهای پنبه رقم سای       در این روش بذرهای پنبه رقم سای       . . برای پنبه استفاده شد   برای پنبه استفاده شد   
ه ه  درجـ   درجـ  2525 سـاعت در آب در دمـای          سـاعت در آب در دمـای         1616مدت  مدت   به  به 324324  اکرااکرا

 و پس از طی این مدت بـذرها          و پس از طی این مدت بـذرها         ندندگراد قرار داده شد   گراد قرار داده شد     سانتیسانتی
 خــشک  خــشک  ضــمن نگهــداری در آزمایــشگاه ضــمن نگهــداری در آزمایــشگاهاز آب خــارج واز آب خــارج و

 بذر در داخل سه الیه حوله کاغذی         بذر در داخل سه الیه حوله کاغذی        5050از هر تیمار    از هر تیمار     ..ندندددشش
ی ی هاهادمادما   در  در  و  و متر در داخل انکوباتور   متر در داخل انکوباتور    سانتی  سانتی 3030××4545  به ابعاد به ابعاد 

 هـر روز دو بـار        هـر روز دو بـار       هاهابازدیـد از بـذر    بازدیـد از بـذر      ..قرار گرفـت  قرار گرفـت    مورد نظر مورد نظر 
  ، بـه  ، بـه  چهچه  زده خروج ریشه  زده خروج ریشه   معیار بذور جوانه    معیار بذور جوانه   .. گرفت  گرفت صورتصورت
در طول آزمایش در صورت     در طول آزمایش در صورت     . . متر یا بیشتر بود   متر یا بیشتر بود    میلی  میلی 22اندازه  اندازه  

برای محاسبه درصد و سـرعت      برای محاسبه درصد و سـرعت      .  .  نیاز آب مقطر اضافه شد    نیاز آب مقطر اضافه شد    
 استفاده شد کـه ایـن        استفاده شد کـه ایـن       Germin1زنی بذور از برنامه     زنی بذور از برنامه       جوانهجوانه
 تـا    تـا   کـشد کـشد  مـی   مـی  یعنی مـدت زمـانی کـه طـول        یعنی مـدت زمـانی کـه طـول         ( (D10برنامه  برنامه  
یعنـی  یعنـی   (D50، ، ))حداکثر خود برسد  حداکثر خود برسد   درصد    درصد   1100  زنی به زنی به جوانهجوانه

 درصـد    درصـد   5050  زنـی بـه   زنـی بـه      تا جوانه   تا جوانه  کشدکشدمدت زمانی که طول می    مدت زمانی که طول می    
-مدت زمانی که طـول مـی      مدت زمانی که طـول مـی      (( D90و  و  ) ) حداکثر خود برسد  حداکثر خود برسد  

را را   ))حـداکثر خـود برسـد     حـداکثر خـود برسـد      درصد    درصد   9900   تا جوانه زنی به     تا جوانه زنی به    کشدکشد
این برنامه این پارامتر را برای هر تکرار و         این برنامه این پارامتر را برای هر تکرار و         . . کندکند  محاسبه می محاسبه می 

  2یـابی یـابی    از طریـق درون     از طریـق درون    دمادماوح  وح   در تمام سط    در تمام سط   تیمارهای بذری تیمارهای بذری 

                                                 
ت علمی دانـشگاه     ت علمی دانـشگاه     أأاین برنامه توسط دکتر افشین سلطانی عضو هی       این برنامه توسط دکتر افشین سلطانی عضو هی         -**

  ..شده استشده استعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه 
1- Interpolation 
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 ..کنـد کنـد زنی در مقابل زمان محاسبه مـی      زنی در مقابل زمان محاسبه مـی        منحنی افزایش جوانه  منحنی افزایش جوانه  
 محاسـبه    محاسـبه   11معادله  معادله  از طریق   از طریق   ) ) در ساعت در ساعت ((زنی  زنی    سرعت جوانه سرعت جوانه 

  ):):20022002، ، 20012001همکاران، همکاران،   سلطانی وسلطانی و ( (شودشود  میمی
))11         (         (                      R50=1/D50 ))زنیزنی  سرعت جوانهسرعت جوانه(  

  طـول طـول ه  ه  کـ کـ   مـدت زمـانی   مـدت زمـانی   ) GU(زنـی    یکنواختی جوانه 
 درصـد    درصـد   9090 در صـد حـداکثر خـود بـه            در صـد حـداکثر خـود بـه           1010زنـی  از     زنـی  از       جوانهجوانه

  ،،حداکثر  خود برسد، هر چه این  مدت زمان کمتـر باشـد             حداکثر  خود برسد، هر چه این  مدت زمان کمتـر باشـد             
بــذور بــذور ) ) همزمــانهمزمــان((تــر تــر   زنــی یکنواخــتزنــی یکنواخــت  دهنــده جوانــهدهنــده جوانــه  نــشاننــشان

  ::گرددگردد   محاسبه می محاسبه می2معادله طریق طریق  ، که از، که ازباشدباشد  میمی
))22      (      (                                                                    GU=D90-D10  

تـوان  زنـی و رشـد گیاهچـه را مـی          نـه ثیر دما بر جوا   أأت
) دمای پایه، مطلـوب و سـقف      (برحسب دماهای کاردینال    

دمای مطلوب برحسب تعریف دمایی اسـت کـه         . بیان کرد 
ترین دوره زمانی   زنی در کوتاه   بیشترین درصد جوانه  در آن   

ترتیـب    دمـای پایـه و سـقف بـه         ،،همچنـین . شودانجام می 
زنـی   بـاالتر از آن جوانـه     تـر و    دماهایی هستند که در پایین    

منظــور توصــیف دمــا و ســرعت  بــه. گیــردصــورت نمــی
پایـه،  (زنـی    زنی و برآورد دماهـای کاردینـال جوانـه         جوانه

های رگرسیون غیرخطی اسـتفاده     های رگرسیون غیرخطی اسـتفاده        از مدل   از مدل  )مطلوب و سقف  
هــا دماهــای کاردینــال هــا دماهــای کاردینــال شــد و بعــد از بــرازش ایــن مــدلشــد و بعــد از بــرازش ایــن مــدل

  زنی برای بذرهای شاهد و پرایمینگ شـده محاسـبه         زنی برای بذرهای شاهد و پرایمینگ شـده محاسـبه           جوانهجوانه
 و   و  SASتجزیه آماری با استفاده از برنامـه آمـاری          تجزیه آماری با استفاده از برنامـه آمـاری            ..گردیدگردید

 در   در  LSDمقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی بـا آزمـون          مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی بـا آزمـون          
  .. درصد انجام گردید درصد انجام گردید55سطح احتمال سطح احتمال 

 
  نتایج و بحث

نگ و اثرات متقابل دما و تیمـار  یپرایم تیمار ،اثرات دما 
زنـی، یکنـواختی     زنی، سرعت جوانه   بذری بر درصد جوانه   

 درصـد   50زنی، روز تا      درصد جوانه  10ی، روز تا    زن جوانه
بـه اسـتثنای اثـر    (زنی   درصد جوانه90زنی و روز تا     جوانه

 دارمعنـی ) زنـی  یکنواختی جوانه متقابل دما و پرایمینگ در      
  .)1  جدول (بود

صورت تجمعـی بـرای      زنی را به    درصد جوانه  1شکل  
  و 20،  15(بذرهای پرایمینگ و شـاهد در دماهـای پـایین           

اختالف بـین درصـد     . دهدنشان می ) گراد درجه سانتی  25
دار نیـست، امـا بـذرهای       زنـی در ایـن دماهـا معنـی         جوانه

تری نسبت به بذرهای شاهد پرایمینگ در مدت زمان کوتاه
در هـر   . رسندزنی خاصی می   در این دماها به درصد جوانه     

 و 25زنی در دماهای   دو تیمار بذری بیشترین درصد جوانه     
تر گراد رخ داد و در دماهای باالتر و پایین        درجه سانتی  30

بـه  (زنـی    از این دماها، کاهش محسوسی در درصد جوانـه        
  شـکل (مـشاهده شـد   ) گراد درجه سانتی 45استثنای دمای   

گـراد کـاهش شـدیدی در         درجـه سـانتی    45در دمای   ). 2
زنی بذرهای شاهد مـشاهده شـد کـه میـزان            درصد جوانه 

زنی در ایـن دمـا نـسبت بـه دماهـای             کاهش درصد جوانه  
امــا ایــن کــاهش در .  درصــد بــود90مطلــوب در حــدود 

بذرهای پرایمینگ کمتر از بذرهای شـاهد بـود و کـاهش            
 درجـه   45زنی بذرهای پرایمینـگ در دمـای         درصد جوانه 

 درصد 40گراد در مقایسه با دمای مطلوب در حدود    سانتی
ـ  ،،عبارت دیگـر   به. بود نـگ بـر حـداکثر      ثیر تیمـار پرایمی   أ ت

زنی بـذرهای پنبـه در دماهـای بـاالتر بیـشتر             درصد جوانه 
ــی ــای  م ــا 15باشــد و در دماه ــراد  ســانتی  درجــه40 ت گ

شکل (زنی نداشت    ثیر چندانی بر درصد جوانه    أپرایمنیگ ت 
2(.  

  
  .ر سطوح دمازنی بذرهای پنبه پرایمینگ شده با شاهد د های جوانه  درجه آزادی و میانگین مربعات مؤلفه-1جدول 

  منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 درصد
 زنی جوانه

زنی  سرعت جوانه
 )در ساعت(

زنی  یکنواختی جوانه
  )در ساعت(

 10 تاساعت
  زنی جوانه درصد

 50ساعت تا
  زنی درصد جوانه

 90ساعت تا
 زنی درصد جوانه

  64/8343**  35/3634**  1/2036**  74/2254**  0023/0**  81/3792**  6  دما
  23/2455**  37/1651  **  5/335**  61/975**  0019/0**  5/591**  1  پرایمینگ
  39/402**  22/319**  25/90  32/124  0004/0**  771**  6  اثر متقابل

  37/38  3/18  92/46  78/78  00001/0  6/42  42  خطا
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  صورت تجمعی،  زنی بذرهای پنبه پرایمینگ شده و شاهد بهدرصد جوانه -1شکل 

  .گراد درجه سانتی25 )ج(گراد و  درجه سانتی20 )ب( ،گرادجه سانتی در15در دماهای  )الف(
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  . و شاهد در دماهای مختلفبذرهای پنبه پرایمینگ شده) درصد(زنی  حداکثر جوانه-2شکل 

  
برروی ) 1997( مائورومیکایل و کاروالیو     در تحقیقات 

زنی  د که پرایمینگ بر درصد جوانه     ششفرنگی گزارش    گوجه
ثیری ندارد امـا    أگراد ت   درجه سانتی  12باالتر از   در دماهای   

ثیر پرایمینگ  أگراد ت   درجه سانتی  10تر از   در دماهای پایین  
  .دار بودزنی معنیبر درصد جوانه

ـ  (در کلیه دماهـا    ) گـراد  درجـه سـانتی    25سـتثنای   ه ا ب
گ در مقایسه با بذرهای     زنی بذرهای پرایمین   سرعت جوانه 

 20،  15فزایش فقط در دماهای      ولی این ا   ،شاهد بیشتر بود  
ـ  .دار بـود   گراد معنی  درجه سانتی  35و   نـگ در   یثیر پرایم أت

 زنی در دماهای پـایین بیـشتر اسـت         افزایش سرعت جوانه  
پرایمینـگ  بیان داشت که    ) 1997(هاردی گری   . )3  شکل(

 در سرعت جوانه زنـی و سـبز شـدن     بهبودتواند باعث   می
 دمیـر و وانـدونتر     .دهای زراعی شـو   از گونه بسیاری  برای  

زنــی بــذرهای  روی جوانــه  در آزمــایش خــود بــر)1999(

قـدرت  هندوانه نشان دادند که تیمـار پرایمینـگ توانـست       
در که   طوری زنی را در دماهای پایین افزایش دهد، به        جوانه
 هـا  بـین آن   زنـی  گراد تفاوت جوانـه    درجه سانتی  15دمای  
گـراد    سـانتی   درجـه  38 و   25ولی در دمـای      ، بود دارمعنی

روی   در مطالعـه دیگـر بـر   . نبـود  اردها معنی  تفاوت بین آن  
گـزارش کردنـد کـه      ) 1994(کانوال، زهانـگ و همکـاران       

زنـی   پرایمینگ باعث افزایش سرعت و یکنـواختی جوانـه        
     . گردد خصوص در دماهای پایین می بذرهای کانوال به

  گـراد، پـارامتر    درجه سانتی  35با افزایش دما تا حدود      
D10            در هر دو گروه تیمار بذری کاهش یافت، اما میـزان 

کاهش این پارامتر در بذرهای پرایمینگ شـده بیـشتر بـود            
افزایش دما بعد از آن موجـب افـزایش صـدک           ). 4شکل  (

D10            شد که این افزایش برای بـذرهای پرایمینـگ شـده ،
  ).4  شکل(کمتر بود 
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  . و بذرهای پرایمینگ شده)ب( دما برای بذرهای شاهد منحنی واکنش به )الف( -3شکل 
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  . و شاهد در دماهای مختلفزنی بذرهای پنبه پرایمینگ شده درصد جوانه10 زمان تا -4شکل 

  

تیمار پرایمینگ باعث کوتاه کردن زمان کاشت تا سـبز          
شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیرزنده در مرحله  

شـود، همچنـین ایـن تیمارهـا        چه می بحرانی استقرار گیاه  
شـوند کـه منجـر بـه         یکنواختی سبز شدن را موجـب مـی       

شـوند  استقرار یکنواخت و بهبود عملکرد در محصول مـی        
  ).2004بسرا و همکاران، (

ــانستت ــه واری ــانسجزی ــه واری ــشان  دادهداده  جزی ــا ن ــشانه ــا ن ــ   داد داده ــک ــواختی ک ــواختی ه یکن ه یکن
  ،،استاستدار دار    معنی  معنی  و تیمارهای بذری    و تیمارهای بذری   در دما در دما   ))GU((زنی  زنی    جوانهجوانه

دار دار   ل تیمار بذری و دما بر این صفت معنـی         ل تیمار بذری و دما بر این صفت معنـی         اثرات متقاب اثرات متقاب   امااما
گ شده در   گ شده در   نندر کلیه دماها، بذرهای پرایمی    در کلیه دماها، بذرهای پرایمی    ). ). 22  جدولجدول((نبود  نبود  

. . زننـد زننـد تـر جوانـه مـی     تـر جوانـه مـی     مقایسه با بذرهای شـاهد یکنواخـت      مقایسه با بذرهای شـاهد یکنواخـت      
 بـذرهای پرایمینـگ شـده در مقایـسه بـا             بـذرهای پرایمینـگ شـده در مقایـسه بـا            ،،عبارت دیگـر  عبارت دیگـر    بهبه

. . کننـد کننـد زنـی را طـی مـی      زنـی را طـی مـی      بذرهای شاهد زودتر مرحله جوانه    بذرهای شاهد زودتر مرحله جوانه    
ایمینــگ موجــب کــاهش یکنــواختی ایمینــگ موجــب کــاهش یکنــواختی  پر پراســتفاده از تیمــاراســتفاده از تیمــار

مقـدار ایـن   مقـدار ایـن    گردیـد،   گردیـد،  بـذرهای شـاهد  بـذرهای شـاهد  زنی نسبت بـه     زنی نسبت بـه     جوانهجوانه
 درجـه    درجـه   4545 و    و   4040،  ،  3535،  ،  3030،  ،  2525،  ،  2020،  ،  1515در دماهـای    در دماهـای    کاهش  کاهش  
ــانتی ــانتیس ــه   س ــراد ب ــه گ ــراد ب ــب  گ ــبترتی ، ، 1414//3131، ، 2121//6464، ، 3434//1616، ، 1212//6161ترتی

 که فقط در دو دمـای        که فقط در دو دمـای       بودبودساعت  ساعت    5656//8787 و    و   3333//1313،  ،  2424//4646
    ).).55کل کل شش((دار بود دار بود   گراد معنیگراد معنی     درجه سانتی درجه سانتی4040 و  و 2020

  

ای بـرای بـذرهای شـاهد و مـدل     محاسبه شده با مدل رگرسـیون دو تکـه      ) دمای پایه، مطلوب و سقف    (زنی   دماهای کاردینال جوانه   -2جدول  
  .رگرسیون دندان مانند برای بذرهای پرایمینگ شده پنبه

  منحنی واکنش به دما  دمای سقف  دمای مطلوب  دمای پایه  
  ای دو تکه  3/48) 47/0(  9/37) 33/0(  4/9) 78/0(*  بذرهای شاهد

7/8) 93/1(  بذرهای پرایمنیگ  دندان مانند  0/50) 00/0( 0/35) 96/1 (– 45) 00/0( 
  . استSE±دهنده  مقادیر داخل پرانتز نشان* 
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  .زنی برای بذرهای پنبه پرایمینگ شده و شاهد در دماهای مختلف یکنواختی جوانه-5شکل 
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زنـی و   زنـی و     ا و سـرعت جوانـه     ا و سـرعت جوانـه     منظور توصیف روابط دمـ    منظور توصیف روابط دمـ      بهبه
دمای پایه، مطلـوب و     دمای پایه، مطلـوب و      ( (زنیزنی   جوانه  جوانه برآورد دماهای کاردینال  برآورد دماهای کاردینال  

  استفاده شـد  استفاده شـد  غیرخطی  غیرخطی  رگرسیون  رگرسیون  های  های  مدلمدلاز  از  ) ) سقفسقفدمای  دمای  
گـردد در   گـردد در      مشاهده مـی    مشاهده مـی   33شکل  شکل  طور که در    طور که در     همان  همان ).).33شکل  شکل  ((

گـراد  گـراد     درجـه سـانتی     درجـه سـانتی    3535بذرهای شاهد با افـزایش دمـا تـا          بذرهای شاهد با افـزایش دمـا تـا          
  تاتا  3535ش دما از    ش دما از    اما با افزای  اما با افزای  زنی افزایش یافت    زنی افزایش یافت      سرعت جوانه سرعت جوانه 

 درجـه    درجـه   5050 ثابـت و بعـد دوبـاره در           ثابـت و بعـد دوبـاره در          گـراد گـراد    درجه سانتی   درجه سانتی  4455
  بـذرهای شـاهد   بـذرهای شـاهد   در صورتی که    در صورتی که    ((. . گراد به صفر رسید   گراد به صفر رسید     سانتیسانتی

 ســرعت  ســرعت ))گــرادگــراد درجــه ســانتی درجــه ســانتی3535دمــای دمــای  ( (در یــک نقطــهدر یــک نقطــه
-باشد و باالتر و پایین    باشد و باالتر و پایین    در حداکثر مقدار خود می    در حداکثر مقدار خود می    زنی  زنی    جوانهجوانه

جـه  جـه  توتو   بـا   بـا  ..))یافتیافت کاهش    کاهش   زنیزنی  جوانهجوانهتر از این نقطه سرعت      تر از این نقطه سرعت      
زنی در مقابل دما، بـرای      زنی در مقابل دما، بـرای        های سرعت جوانه  های سرعت جوانه    پراکنش داده پراکنش داده به  به  

ای و برای بـذرهای پرایمینـگ       ای و برای بـذرهای پرایمینـگ         بذرهای شاهد مدل دو تکه    بذرهای شاهد مدل دو تکه    
 از طریـق آن      از طریـق آن      کـه   کـه  شده از مدل دنـدان ماننـد اسـتفاده شـد          شده از مدل دنـدان ماننـد اسـتفاده شـد          

ــهدماهــای کاردینــال جوادماهــای کاردینــال جوا ــهن ــذرهای شــاهد و   ن ــرای ب ــذرهای شــاهد و زنــی ب ــرای ب زنــی ب
ــییپرایمپرایم ــن ــدن ــه محاســبه گردی ــه محاســبه گردیــدگ پنب  دماهــای  دماهــای 22در جــدول در جــدول . . گ پنب

ـ   زنی بـذرهای شـاهد و پرایمینـگ پنبـه         زنی بـذرهای شـاهد و پرایمینـگ پنبـه           ههکاردینال جوان کاردینال جوان  ـ ب ا ا ب
 ارائـه شـده      ارائـه شـده     ای و دنـدان ماننـد     ای و دنـدان ماننـد     های دو تکه  های دو تکه    استفاده از مدل  استفاده از مدل  

دماهای پایه، مطلـوب و سـقف در بـذرهای شـاهد            دماهای پایه، مطلـوب و سـقف در بـذرهای شـاهد            . . استاست
گـراد و در    گـراد و در     درجـه سـانتی     درجـه سـانتی    4848//2727 و    و   3737//9494،  ،  99//4242ترتیب  ترتیب    بهبه

 درجه  50 و   35-45،  7/8ترتیب    به بذرهای پرایمینگ شده  بذرهای پرایمینگ شده  
 در مقایسه بـا بـذرهای       ی تیمار شده  بذرها. گراد بود سانتی
کـه   طـوری   ، بـه  دننباشـ  مـی کمتـری   مای پایه   دارای د  شاهد

  را گـراد دمـای پایـه     درجـه سـانتی     7/0پرایمینگ توانست   
 پرایمینـگ   ،،همچنـین . نسبت به بذرهای شاهد کاهش دهد     

دامنه دماهای مطلوب در بذرهای پنبه را نسبت بـه شـاهد            
محـدوده  تفاده از این تیمـار   اسبر آن با  افزایش داد و عالوه   

  در ).3  شـکل  (فتیاتحمل بذرها به دمای باال نیز افزایش        
مطالعات دیگر نیـز مبنـی بـر کـاهش دمـای پایـه توسـط                

در ) 2002( فـوتی و همکـاران      . شده است  اشارهپرایمینگ  
مینـگ شـده    زنی بـذرهای پرای   آزمایش خود برروی جوانه   

  دمـای پایـه را      پرایمینگ توانست  سورگوم اعالم کردند که   
مائورومیکایــل و .  کــاهش دهــدگــرادیــک درجــه ســانتی

نیز نشان دادنـد کـه پرایمینـگ توانـست          ) 1997 (کاروالیو
 درجـه   4/0 تـا    3/0زنی گوجه فرنگـی را       دمای پایه جوانه  

شود که  کاهش دمای پایه باعث می. اهش دهدگراد کسانتی
بـا  زنی خود را زودتـر آغـاز کنـد و در رقابـت              بذر جوانه 

 بـذرهای   ،،عبـارت دیگـر    بـه . تر باشـد   های هرز موفق  علف
زنـی شـان را      تیمار شده نسبت به بـذرهای شـاهد جوانـه         

های محیطـی ایـن    زودتر آغاز کرده و در نتیجه تحت تنش       
تـر اسـتقرار یافتـه و زودتـر از خـاک خـارج              بذرها سریع 

خواهند شد و مـدت زمـان کمتـری در معـرض آفـات و               
کـه  نظر بـه ایـن    . رار خواهند گرفت  زی ق های خاک  پاتوژن

زنـی بیـشتر و     بذرهای پرایمینگ شده دارای سرعت جوانه     
 در نتیجـه    هـستند دمای پایه کمتر نسبت به بذرهای شاهد        

  .ندهای هرز دارت بیشتری با علفقدرت رقاب
  

  گیرینتیجه
 ی بـاال  ها در دما  زنی درصد جوانه  بهبودپرایمینگ باعث   . 1

 در دو دمـای   را بذرهای پنبهزنیه و یکنواختی جوان گردید
  .بهبود بخشید گراد  درجه سانتی40 و 20
 و افـزایش سـرعت      D10پرایمینگ باعث بهبود صدک     . 2

  . گردیدی متفاوتدما  چندزنی بذرهای پنبه تحتجوانه
 بـذرهای پنبـه     پرایمینگ سبب تغییر دماهـای کاردینـال      . 3

ـ    کـه توانـست دمـای پایـه        طوری  به ،گردید  ی را   جوانـه زن
 محدوده  ، همچنین .درجه سانتی گراد کاهش دهد     1حدود  

  .تحمل به دماهای باال را نیز افزایش داد
 زنـی  جوانـه سرعت  پرایمینگ سبب تغییر شکل منحنی      . 4

کـه شـکل     طـوری   بـه  ، گردید  در پاسخ به دما    بذرهای پنبه 
ــه    ــاهد دو تک ــذرهای ش ــی در ب ــذرهای منحن ای و در ب

  . بودگ شده دندان مانندینپرایم
که در آزمایشگاه و تحت شرایط کنترل شـده         نظر به این  . 5

زنـی و   هـای جوانـه    لفـه ؤدمایی، پرایمینگ باعـث بهبـود م      
تحمل به دما در بذرهای پنبه گردید، بنابراین برای اطمینان        

این روش برای کشاورز، پیشنهاد     از مفید و کاربردی بودن      
ی شـاهد در    گردد که بذرهای پرایمینگ همراه با بذرها      می

های مختلف کشت گردد و درصد و سـرعت          تاریخ کاشت 
  . شدن و عملکرد وش آن تعیین گرددسبز
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Abstract 
Priming is one of the seed enhancement methods that might be resulted in increased seed 

performance (germination and emergence) under stress conditions. The objective of this research was 
to evaluate effect of priming on seed germination under wide range of temperature in cotton. 
Treatments were combinations of seven temperatures (15 to 45oC by 5oC interval) and two seed 
treatments (control and primed seeds). Hydro priming method was used; seeds of cotton Siokra324 
were moistened in water for 16 h at 25oC. Results indicated that priming affects seed germination 
components. Primed seeds had more uniform at all temperatures with less time to reach 10 and 90% of 
maximum germination. Priming affected germination response to temperature; primed seeds 
germinated at broader range of temperature. Optimal temperature, with lower base temperature and 
higher ceiling temperature. Optimal temperature was 38oC for control seeds, but was 35–45oC for 
primed seeds. It can be concluded that priming improves cotton seed germination under a wide range 
of temperatures.  
  
Keywords: Cotton; Germination; Temperature; Priming1 
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