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  چكيده
بهتر و رشد  رزني بذر، يكنواختي سبز، استقرادرصد و سرعت جوانهتواند به افزايش ميپيش تيمار بذر است كه نوعي  1پرايمينگ بذر

در نهايت و تر، رشد بهتر و استفاده بيشتر از عوامل توليد نجر به توليد گياه قويمبهبود اين خصوصيات كمك كند.  تر گياهچهسريع
 نيترات پتاسيم، هاي كلرورنمكنش خواهد شد. در اين تحقيق بذر پنبه رقم ساحل با افزايش عملكرد مخصوصاً در اراضي تحت ت

ساعت پرايمينگ شده و  16به مدت  پتاسيم ليترمول بر  45/0و  3/0، 15/0غلظت  3هر كدام در  پتاسيم و سولفات پتاسيم
مورد مقايسه قرار گرفت. و بدون پرايمينگ  پرايمينگ با آب مقطرآن با تيمارهاي  ايو صفات گياهچهبذر زني خصوصيات جوانه

نشان دار معني %1اي پنبه در سطح و صفات گياهچهبذر زني ها تاثير تيمارهاي مختلف را بر خصوصيات جوانهتجزيه واريانس داده
داري را نسبت به اكثر گيري شده برتري قابل مالحظه و معنيتمام صفات اندازه درتيمار آب مقطر ها، داد. در مقايسه ميانگين داده

 15/0اي كاهش يافت، اما غلظت زني و صفات گياهچهبا اينكه با افزايش غلظت پتاسيم خصوصيات جوانه تيمارهاي ديگر نشان داد.
 چهزني، طول، وزن تر و خشك ريشهداري با تيمار آب مقطر از نظر درصد و سرعت جوانهموالر در اكثر منابع پتاسيم، تفاوت معني

  اشت.ند
  

  زني، گياهچهپتاسيم، پرايمينگ، پنبه، جوانه كلمات كليدي:
   

  مقدمه
 گياهچهكليدي در سبز شدن  فرآينددر گياه و يكي از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگي گياه و يك  نموزني اولين مرحله جوانه
سرعت و درصد بهبود  ).1گيرد (ت قرار ميباشد. اين مرحله از رشد به شدت تحت تاثير عوامل محيطي بويژه دما و رطوبمي

استفاده بهتر از و در نتيجه  گياهچهاستقرار بهتر تاثير مستقيمي بر هاي زنده و غير زنده، تنشمخصوصاً در مناطق تحت زني جوانه
ي تحقق چنين يكي از روشهاي پيش تيمار بذر است كه برا پرايمينگ بذرور، آب و مواد غذايي خواهد داشت. نعوامل رشد مثل 
چه اما از ريشه شود،زني انجام مراحل اوليه جوانهو شود مقداري آب جذب در اين روش به بذر فرصت داده ميشود. هدفي انجام مي

كشت در موعد مناسب ذخيره و  ،بعد از پرايمينگ بذرها خشكرود. ميپيش  آب نوشيتا مرحله دوم فقط بذر نمو  يعني ،خارج نشود
 ).3( گرددمي گياهچهتر سريعرشد بهتر و  راستقرا ،يكنواختي سبز زني،جوانهسرعت  و باعث افزايش درصداين روش . )2شوند (مي
جريان الكتريكي جهت  الكتروپرايمينگ (استفاده ازيا  )پائين يا باال دماي در ذرقرار دادن ب( ترموپرايمينگهايي مثل روشچند  هر

قرار دادن ( اسموپرايمينگ و )قرار دادن بذر در آب معمولي يا مقطر(هيدروپرايمينگ اما  ،هستند زني) نوعي پرايمينگتحريك جوانه
 سولفات با بذر پرايمينگ تاثيرپرايمينگ بذر هستند.  روشهاي اصلي) مختلف اسمزي پتانسيلبا  يرآليو غ يآل يهامحلول بذر در
 با گندم و ذرت پرايمينگ بذور .)5( است دار گزارش شدهعنيمثبت و م ريشه خشك وزن و يزنجوانه درصد روي بر پتاسيم
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 اما ،اندازديم تأخيربه  را محصول دو هر يزنجوانه ،شوري اينكه با ه كهداد نشانو كشت آنها در يك خاك شور  پتاسيمسولفات
  ).4( شوديم يزنجوانه تسريع باعثپرايمينگ 

  
  روشها مواد و
 كلرور هاينمكپرايمينگ بذر پنبه با تيمارهاي آزمايشي شامل تكرار اجرا گرديد.  3در  ادفيتص كامالًبه صورت طرح  آزمايش
بود كه به تيمار)  9(مجموعاً م يتر پتاسيمول بر ل 45/0و  3/0، 15/0غلظت  3در هر كدام  پتاسيم سولفاتو  پتاسيم نيترات پتاسيم،
بذور پنبه  .تيمار اين تحقيق را تشكيل دادند 11پرايمينگ بذر، در مجموع تيمار شاهد شامل پرايمينگ با آب مقطر و بدون  2همراه 

شدند. خشك آزاد  يساعت در معرض هوا 24بمدت  بالفاصلهشده و  پرايمينگور كمذ تيمارهاي باساعت  16رقم ساحل به مدت 
به داخل ژرميناتور و مرطوب قرار داده  عدد بذر در داخل حوله كاغذي 50تيمار تعداد از هر  زني،صد و سرعت جوانهربراي تعيين د

بازديد و  بذرهااز ساعت  24هر  و پس از آنساعت  12در سه روز اول بعد از كشت، در هر منتقل شدند.  С°1±25با دماي ثابت 
 .وز ادامه داشتر 10. شمارش تا بودمتر ه به اندازه دو ميليچزده خروج ريشهزده شمارش شدند. معيار بذور جوانهتعداد بذور جوانه

  محاسبه گرديد. 1رابطه استفاده از زني با سرعت جوانهزده به كل بذور و زني از نسبت تعداد بذور جوانهدرصد جوانهدر پايان، 

زنيسرعت جوانه  
 )(

t

n

)1                                                                                   (                            

nزده در زمان = تعداد بذور جوانهt            بعد از كاشت  
 25چه اصلي، ابتدا تعداد چه و طول ريشهچه، طول ساقهاهيل گكچه، وزن چه، ريشهصفات وزن تر و وزن خشك ساقه تعيينبراي 

ها از روز نمونه 8منتقل گرديد. بعد از گذشت  С°1±25دماي ثابت تيمار براساس روش فوق كشت و به ژرميناتور با هر عدد بذر از 
. و توزين نموده و ميانگين وزن آنها يادداشت گرديدهاي رشد كرده را انتخاب چهعدد از گياه 10ژرميناتور خارج و در هر تيمار تعداد 

چه و ساقه. ميانگين وزن آنها يادداشت گرديد خشك شده و مجدداًساعت  72به مدت گراد درجه سانتي  85در دماي ها سپس نمونه
نتايج حاصله با استفاده از   محاسبه شدند.آنها به عنوان وزن گياهچه وزن ها بطور مجزا توزين شده و مجموع چه گياهچهريشه
  رت گرفت.صو %5استفاده از آزمون دانكن در سطح  ها باتجزيه آماري شده و مقايسه ميانگين  Mstatcافزار آماري نرم
  

  نتايج و بحث
اي پنبه از نظر زني و صفات گياهچهاختالف بين تيمارهاي مختلف پتاسيم، آب مقطر و تيمار بدون پرايمينگ بر خصوصيات جوانه

هاي مختلف و آب بر چنين صفاتي توسط محققين دار پرايمينگ با محلولدار بدست آمد. تاثير معنيدرصد معني 1آماري در سطح 
زني در تيمار پرايمينگ بذر با آب مقطر بدست ها، بيشترين درصد جوانهدر مقايسه ميانگين داده). 5، 3يز گزارش شده است (ديگري ن

دار اما نسبت به ساير موالر منابع مختلف پتاسيم  غيرمعني 15/0آمد كه اختالف آن نسبت به تيمار بدون پرايمينگ و غلظت 
داري را نشان زني بذر در هر سه منبع تامين پتاسيم كاهش معنيزايش غلظت پتاسيم، سرعت جوانهدار بود. با افهاي آن معنيغلظت

غلظت . داري بيشتر از تيمار بدون پرايمينگ بود.پتاسيم بطور معني 30/0و  15/0هاي زني بذر در غلظتداد. با اين حال، سرعت جوانه
  ماري قرار گرفتند. ترين گروه آموالر و بدون پرايمينگ در پايين 45/0

هاي پتاسيم منجر به كاهش اين صفات چه با تيمار پرايمينگ بذر با آب مقطر بدست آمد و محلولبيشترين وزن تر و خشك ساقه
داري را نشان داد. با منابع مختلف پتاسيم، نسبت به تيمار بدون پرايمينگ برتري معني 15/0گرديد. در اين مقايسه، حداقل غلظت 

چه در خشك ريشه تر و  هر چند وزن چه به حدود نصف كاهش يافت.موالر، وزن تر و خشك ساقه 45/0غلظت پتاسيم به افزايش 
دار موالر منابع مختلف پتاسيم كاهش جزئي نسبت به پرايمينگ با آب مقطر نشان داد، اما اين كاهش از نظر آماري معني 15/0غلظت 
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موالر منابع مختلف پتاسيم بيشترين كاهش وزن تر و خشك  45/0تيمار ه آماري قرار گرفتند. نبوده و اين تيمارها در باالترين گرو
  چه را داشته و براي اعمال پرايمينگ، تيمارهاي مناسبي نبودند.ريشه

برتري پرايمينگ بذر با تيمارهاي نيترات و  هر سه غلظت منابع مختلف پتاسيم منجر به كاهش وزن تر و خشك گياهچه گرديد.
دار بود. تيمار موالر قابل توجه و از نظر آماري معني 15/0سولفات پتاسيم نسبت به بدون پرايمينگ در اين صفات فقط در غلظت 

  نيز حفظ شد.موالر پتاسيم  30/0كلرور پتاسيم از اين نظر بهتر از دو منبع ديگر پتاسيم بوده و اين برتري حتي در غلظت 
موالر  15/0چه را نسبت به آب مقطر كاهش داد، اما اين كاهش در غلظت پرايمينگ بذر با محلولهاي حاوي پتاسيم طول ساقه

درصد را نسبت به  70موالر كلرور پتاسيم بيشترين كاهش يعني نزديك به  45/0دار نبود. در اين صفت، تيمار سولفات پتاسيم معني
چه نسبت به چه نيز هر چند پرايمينگ بذر با محلولهاي حاوي پتاسيم منجر به كاهش طول ساقهاز نظر طول ريشه آب مقطر نشان داد.

دار نبود. در اين صفت، كلرور پتاسيم حتي در غلظت موالر كلرور و نيترات پتاسيم معني 15/0اما اين كاهش در غلظت آب مقطر شد، 
  داري داشت. يمينگ برتري معنيموالر نيز نسبت به تيمار بدون پرا 30/0

اي آن در تيمار پرايمينگ بذر با آب مقطر نسبت به ساير زني بذر و صفات گياهچهبر اساس نتايج اين تحقيق، خصوصيات جوانه
ا توجه به اما ب رسد.دار بوده و بهترين تيمار به نظر ميتيمارها برتري داشته و حتي در بعضي از آنها از نظر آماري اين برتري معني

ند، اينكه پتاسيم از عناصر پرمصرف مورد نياز گياه بوده و شايد پرايمينگ بذر با محلول پتاسيم بتواند قسمتي از اين نياز گياه را تامين ك
 منابع  مختلف پتاسيماز موالر  15/0 ، پرايمينگ بذر با غلظترسد كه حداقل در مناطق مبتال به كمبود اين عنصرمنطقي به نظر مي

موالر  30/0نسبت به پرايمينگ با آب مقطر ارجحيت داشته باشد. حتي در اراضي كه كمبود پتاسيم شديدي دارند، استفاده از غلظت 
زني بذر، استفاده از . با در نظر گرفتن كليه صفات مخصوصاً درصد جوانهاستپتاسيم نيز روش مناسبي براي پرايمينگ بذر پنبه 

غلظت باالتر از در هر شرايط، اما  خواهد بود.تري نسبت دو منبع ديگر پتاسيم يط احتماالً تيمار مناسبسولفات پتاسيم در اين شرا
  مناسبي براي اين هدف نيست. موالر راهكار  30/0

  اي پنبهگياهچهزني بذر و صفات هاي مختلف پتاسيم بر خصوصيات جوانهمقايسه ميانگين تاثير منابع و غلظت -1 جدول
طول 
  چهريشه

 3طول
  چهساقه

 وزن خشك
 گياهچه 

  تر وزن
 گياهچه

وزن خشك
چهريشه 

 تروزن
 چهريشه

وزن خشك
 چهساقه

 تر2وزن
 چهساقه

  1سرعت

 زنيجوانه

 درصد
 زنيجوانه

  تيمارهاي پرايمينگ

83/8  abc 10/5  bc 5/47  b 411 b 27/8  a 4/74  a 2/39  b 337 b 563/0  a  92/0 ab  موالر 15/0كلرور پتاسيم 
17/8  c 73/4  cd 3/43  cd 366 cd 00/7  b 7/62  b 3/36  bc 303 bc 507/0  b 3/85  bc  موالر 30/0كلرور پتاسيم 
03/4  e 93/1  g 7/28  f 233 f 73/3  d 3/33  e 9/24  e 200 d 417/0  c 0/70  d  موالر 45/0كلرور پتاسيم 
10/9  ab 80/4  cd 6/44  bc 382 bc 00/8  a 8/71  a 6/36  bc 310 bc 570/0  a 0/92  ab  موالر 15/0نيترات پتاسيم 
60/6  d 03/4  e 8/39  e 329 e 77/5  c 5/51  d 0/34  cd 278 c 483/0  b 3/79  c  موالر 30/0نيترات پتاسيم 
23/4  e 17/2  fg 0/31  f 252 f 10/4  d 3/36  e 9/26  e 216 d 413/0  c 3/65  d  موالر 45/0نيترات پتاسيم 
50/8  bc 40/5  ab 4/46  bc 395 bc 93/7  a 4/71  a 5/38  b 324 b 560/0  a 3/95  a  موالر 15/0سولفات پتاسيم
10/7  d 50/4  de 4/40  de 336 de 80/6  b 0/61  bc 6/33  cd 275 c 490/0  b 0/88  ab  موالر 30/0سولفات پتاسيم
80/3  e 50/2  f 1/28  f 230 f 93/3  d 1/35  e 2/24  e 195 d 430/0  c 0/72  d  موالر 45/0سولفات پتاسيم
00/7  d 57/4  cd 0/38  e 334 de 93/5  c 2/54  cd 1/32  d 280 c 447/0  c 7/90  ab بدون پرايمينگ  
50/9  a 83/5  a 7/50  a 451 a 57/8  a 2/79  a 2/42  a 372 a 597/0  a 7/92  ab پرايمينگ با آب مقطر  

  گيرند. در يك گروه قرار مي %5آماري در سطح تيمارهاي داراي حداقل يك حرف مشترك، از نظر   -
  زده در هر روز است.زني بر حسب تعداد بذر جوانهسرعت جوانه 1
  گرم است.ها بر حسب ميليتمامي وزن 2
  متر است.واحد طول بر حسب سانتي 3
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Effect of seed priming by various sources and concentrations of potassium on germination properties 

and seedling traits of cotton 
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Abstract 
Seed priming is a form of seed pre-treatment that can induce increasing percentage and rate of seed 
germination and emergency uniform, better establishment and faster grow of seedling, resulting stronger 
plant production, better plant growth and further use of production factors. This means crop yield will 
increase especially in stressed areas. In this study, seed of cotton var. Sahel was primed with potassium 
chloride, potassium nitrate and potassium sulphate at three concentrations including 0.15, 0.30 and 0.45 
mol/l K for 16 h and then their seed germination properties and seedling traits were compared with distilled 
water priming and no-priming treatments. Analysis of variance showed the effects of various treatments are 
significant at 1% level on seed germination properties and seedling traits. Based on mean data comparison, 
distilled water treatment showed significant and considerable superiority comparing with other treatments 
throughout all measurements. However, increasing potassium concentration decreased seed germination 
properties and seedling traits of cotton, 0.15 mol/l K concentration of the most potassium resources did not 
had significantly difference with distilled water treatment in terms of percentage and germination rate and 
length, fresh and dry weight of rootlet. 
 
Key words: Cotton, Germination, Seedling, Potassium, Priming  
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