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 چکیده

دو آزمایش در  ،در شرایط تنش خشکی پنبه چهگیاهو رشد  زنیجوانه بربذر رایمینگ هیدروپررسی اثر اسمومنظور ببه

با استفاده از آب مقطر  شدهتیمارپیش پنبه بذور ،ای صورت گرفت. در آزمایش اولزنی و گیاهچهحل جوانهامر

همراه بذور شاهد در به )اسموپرایمینگ(بار  -8 و -6 ،-4،-2 هایپتانسیلدر  6000 گالیکولاتیلنپلی( و یدروپرایمینگ)ه

 توریلفاکصورت بهاین تحقیق قرار گرفتند.  روکاشت بذ ( محیطبار -8 و -6، -4 ،-2)صفر،  اسمزی پتانسیلسطح  جمعرض پن

آب با  شدهتیمارپیش( و تیماریششاهد )بدون پ بذرهایبا استفاده از  دومین آزمایشانجام شد.  تصادفیدر قالب طرح کاماًل 
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 نتایجانجام شد. کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر  ایستگاه تحقیقاتدر محل  لیتربا حجم دو  هایبا استفاده از گلدان زراعی

 گیاهچهوزن خشک  همچنینو  زنیدرصد و سرعت جوانه ترینبیشبذر پنبه  هیدروپرایمینگکه نشان داد زنی آزمایش جوانه

تیمارهای اسمو نشان داد  آزمایش گلدانی یجنمود. نتا دایجا شاهدبا  مقایسهبار( در  -4جز ه)ب اسمزی هایپتانسیل تمامیرا در 
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 شد.  گیاهچهموجب کاهش سطح برگ و ارتفاع  زراعی ظرفیتدرصد  60و 30 یمارهایدر ت یشد. تنش خشکشاهد 

 

 های ریشه، مؤلفهگوسیپیوم هیرستوم سطح برگ، تنش اسمزی، گالیکول،اتیلنکلیدی: پلی هایواژه

 

 

 

 
 

زش و ترویج کشاورزی، استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آمو

 مشهد، ایران

hr.mehrabadi@yahoo.com: نویسنده مسئول*

  

mailto:hr.mehrabadi@yahoo.com


 1399/ سوم شماره/ مهفت سال /ایران بذر تحقیقات و علوم                                                                                       فرهودی

328 

 مقدمه

زنده سبب شده  غیرمختلف زنده و  هایوجود تنش

 20تا  10به تنها موارد  برخیدر  زراعی گیاهاناست تا 

 یابندتنش دست  شرایطخود در  واقعیدرصد از عملکرد 

(Kafi et al., 2009). 45عامل  تنهاییبه یتنش خشک 

 ,Belhassen) است یکاهش محصوالت زراعدرصد از 

تحت کشت  اراضیقسمت اعظم  کهجائیآناز  .(2010

خشک واقع شده نیمهدر مناطق خشک و  ایرانپنبه در 

 هایسیستم ناپذیرجداییجزء  خشکیاست، لذا تنش 

زنی از طرف دیگر جوانهمناطق است.  اینپنبه در  تولید

ت در استقرار کامل گیاه بذر از پارامترهای اولیه و با اهمی

ثیر بر تراکم بوته در واحد ای است که با تأدر شرایط مزرعه

-ثیر چشمگیری بر عملکرد نهایی محصول میح تأسط

گذارد. در این ارتباط یکی از راهکارهای موجود برای 

تیمار زنی بذر استفاده از تکنیک پیشافزایش توان جوانه

و یا آب است که منجر با انواع مواد شیمیایی  1کردن بذر

زنی بذر در شرایط سخت به افزایش توان بنیه و جوانه

 ,Demir Kaya et al) گرددمحیطی می

 پرایمینگ عمل طی در .(Murungu et al, 2003؛2006

 خصوصبه هاآنزیم سازیفعال و پروتئین سنتز افزایش بذر

 Farooq et) دهدمی رخ جنین در آمیالز آلفا و هیدروالز

al., 2007). ونیداسیپراکس تیفعال همچنین نگیمیپرا 

 باعث جهینت در داده کاهش یزنجوانه یط در را دیپیل

 ,Hus and Sung) دشویم یزنجوانه درصد شیافزا

-به ربازید از و دارد یاریبس یایمزا بذر نگیمیپرا .(1997

 روش با عمده طوربه و کشاورزان توسط یسنت صورت

. شودیم گرفته کاربه( نگیمیوپرادریه) آب در ساندنیخ

-لیپتانس با ییهامحلول از یریگبهره با بذرها ماریتشیپ

 یاوهیش( نگیمیهالوپرا ای اسمو) یاسمز متفاوت یها

 کی عنوانبه که باشدیم خطرکم و نهیهزکم آسان،

 یکنواختی و سرعت درصد، شیافزا یبرا متداول یاستراتژ

 محصول یفیک و یکم بهبود و بذرها سبزشدن ،یزنجوانه

 گیاهان را مقاومت تواندیم ،یطیمح نامساعد طیشرا تحت

که جاییاز آن .دهد شیافزا یشورخشکی یا  تنش برابر در

باشد و نیز مین کنواختی کاشت بستر ای،در شرایط مزرعه

 مزرعه، در یطیمح عوامل کنترل بودنمشکلدلیل به

 تنش به اهانیگ حملت یبررس یبرا یشگاهیآزما قاتیتحق

                                                           
1Seed Priming 

 یادیز تیاهم از یزنجوانه مرحله در ژهیوهب یخشک

  .(EL- Sharkavi et al., 1989) باشدیم برخوردار

زنی و یا عدم جوانه پایینزنی اصوالً عامل عمده جوانه

پتانسیل پایین دیگر و به عبارتی  رطوبت نبودنیکاف ،بذور

. استبرای آب نوشی بذر  آب خاک و یا محیط کشت

بودن پتانسیل محیط کشت بذر عالوه بر این تداوم پایین

زنی و رشد گیاهچه های جوانهثیر منفی بر مؤلفهأموجب ت

 (Pahlevani, 1999)پهلوانی در این ارتباط گردد. می

 ط،یمح یاسمز لیپتانس کاهش که داد نشان یقیتحق یط

ی و را در پی داشت. پنبه بذور یزنجوانه درصد کاهش

 کاهش سبب بار -8 و -6 سطوح نشان کرد که خاطر

 به پنبه یهاپیژنوت یزنجوانه درصد داریمعن و دیشد

 یطنیز  (Farzaneh, 2001) فرزانه .شد درصد 43 زانیم

 بار -8 و -4 ،-1 یهالیپتانس ریثأت یبررس با یقیتحق

 سبزشدن و یزنجوانه بر کولیگاللنیاتیپل کاربرد از حاصل

 لیپتانس شدن تریمنف با داشت، اظهار هپنب پیژنوت 40

 قسمت به چهشهیر خشک وزن نسبت محلول، یاسمز

 یکنواختی درصد و سرعت حالنیا با. افتی شیافزا ییهوا

 دنبالهب چهساقه و چهشهیر خشک وزن زین و یزنجوانه

 .نمود دایپ کاهش محلول یاسمز لیپتانس شدن تریمنف

خاطر  ( (Murungu et al., 2003همکاران مورونگو و

 درصد خاک کیماتر لیپتانس کاهش با کردند، نشان

-یمعن کاهش پنبه چهساقه و چهشهیر رشد و یزنجوانه

 . داشت بار -2 به بار -1 از یهالیپتانس در ژهیوهب یدار

 کیتکن استفاده ازتحقیقات نشان داده است که 

 طیراش در بذرها یزندامنه جوانه شیافزا باعث پرایمینگ

 شودیم دما و یخشک ،یتنش شور لیقب از زاتنش یطیمح

(Ashraf and Foolad, 2005) .با یبذرها از استفاده 

 و قدرت ،یزنجوانه یباال تیظرف یدارا) باالتر تیفیک

 تاً ینها و االترب یکنواختی و یزنجوانه سبب( باال خلوص

ها نتر آو استفاده بیش هااهچهیگ سریع و مطلوب استقرار

 دراز عناصر غذایی، رطوبت خاک و تشعشع خورشیدی 

 شد خواهد یطیمح سخت طیشرا از یترعیوس فیط

(Basra et al., 2004).  توسلی و کاسناودر این خصوص  

(Toselli and Casenave, 2003) ای نشان ی مطالعهط

 یزنجوانه سرعت شیافزا باعث بذر نگیمیپرا که دادند

-یمعن ریثأت اما دیگرد ییماو د یشور یهاتنش تحت پنبه

 سلطانی و همکاران .نداشت یزنجوانه درصد بر یدار
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(Soltani et al., 2007) پنبه بذرهای که داشتند یانب 

 دارای خشکی تنش شرایط تحت شاهد به نسبت شدهپرایم

 گیاهچه خشک وزن همچنین و زنیجوانه سرعت و درصد

ناسیمنتو و آرگو  توسط که یشیآزما در .بودند تریبیش

(Nascimento and Arago, 2004) خاطر  شد، نجاما

 درصد و سرعت شیافزا باعث نگیمیپرانشان شد که 

 تحقیقات نشان داده .دیگرد خربزه بذور در یزنجوانه

-العملعکس ساختار، شکل، رشد، بر ،خاک آب تیوضع

 یاشهیر جذب ستمیس یهایژگیو اه،یگ کژیولویزیف یها

 ریثأت ییهوا یهااندام به شهیر نسبت بر زین و محصول

 ده است کهشگزارش  (.Wang et al., 2007) گذاردیم

 یرطوبت یمحتوا به یبستگ یجانب یهاشهیر تیموقع

 با .(Hu Xiao et al., 2009) دارد خاک مختلف یهاهیال

 کم یزراع اهانیگ شهیر تیفعال زانیم یخشک تنش وقوع

 ،یاشهیر ستمیس عیتوز و (Zhang et al., 2006) شده

 .دهدیم قرار ریثأت تحت را عملکرد زانیم و اهیگ رشد

 دادند نشان(Hu Xiao et al., 2009)  و و همکاراناهوژیا

 طیشرا در پنبه در شهیر خشک وزن و رشد زانیم که

 طیشرا از ترشیب یزراع تیظرف درصد 70 یرطوبت

 آب یمحتوا در و بود یزراع تیظرف درصد 90 یرطوبت

 .شتدا کاهش آن مقدار یزراع تیظرف صددر 60خاک

 شرایطبا توجه به واکنش متفاوت پنبه به از این نظر 

 تغییرات نتیجهدر آن در گیاه  تعدیلتنش کمبود آب و 

-پیش فرآیند یوجودآمده در طهب مرفوفیزیولوژیکمثبت 

تیمار یشپ ثیرتأ بررسیمنظور پژوهش به ینبذر، ا تیمار

بر  (PEG) گالیکولاتیلنپلیآب و  تفاده ازسا ابذر ب

در  یمرتبط با تحمل به خشکیک مرفولوژ هاییژگیو

بدون تنش و تنش  یطدر شرا ینپنبه رقم ورامگیاهچه 

  پذیرفت.انجام  یخشک

 

  هامواد و روش

ثیر پرایمینگ ارزیابی تأمنظور بررسی بهپژوهش  این

-الیکول بر مؤلفهگاتیلنآب مقطر و پلیه از دبا استفابذر 

 دودر زنی و رشد گیاهچه پنبه رقم ورامین های جوانه

پژوهش  -1 :شاملشرایط آزمایشگاه و گلخانه 

-جوانه هایلفهؤبر م یمینگپرا یرثأت یابی، ارزیشگاهیآزما

-ر مناسبیثأت بررسی شامل ایگلخانه یشآزما -2و  زنی

 ینش خشکتبذر در سطوح مختلف  یمینگپرا یمارت ینتر

 محل در پنبه یاهچهگ ورفولوژیکم خصوصیاتر رشد و ب

ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 شد. مانجا 1394کاشمر در سال 

 زنیبخش اول: پژوهش جوانه

 طیدر  احتمالی قارچی هایآلودگیبه منظور کنترل 

 کشبا قارچ ینپنبه رقم ورام هایبذر پرایمینگ،عمل 

 هزار گرم بذر گرم در 5/1 یزانمبه تیرامکربوکسین

 تقسیمنمونه  زیرشدند. سپس نمونه بذر به سه  ضدعفونی

( و یمارتیششاهد )بدون پ تیمار براینمونه  زیر یکشد. 

  آماده شدند. یمینگپرا یمارهایت ینمونه برا یردو ز

  بذر تیمارشیپ

عدد با آب  200تعداد به شده(ییزدا)کرک ینتهبذور دل

عدد بذر برای هر یک از  200( و تعداد 1وه مقطر )گر

در  (PEG) 6000گالیکول اتیلنشده با پلیتیمار سطوح

که با استفاده از بار  -8و  -6، -4، -2های اسمزی پتانسیل

 ,Michel and Kaufmann)معادله میشل و کافمن 

-پیشساعت  12مدت بهتهیه شده بود، ( 2)گروه  (1973

انکوباتور با درجه  یکشده در تیماربذور  .شدند تیمار

 تاریکی شرایطدر درجه سلسیوس  25شده یمحرارت تنظ

 یهار از داخل محلولوبذ قرار گرفتند و بعد از آن،

 هبا آب مقطر شسته شد مرتبهخارج شده و سه  یماسموپرا

 48پس از قرار داده شده و  یکاغذ صاف یکو در سطح 

ض هوا خشک در معر ،یهبه رطوبت اول یدنتا رس ساعت

نشده در تیمارپیش هایهمراه بذربذور به ینند. ادش

 مورد استفاده قرار گرفتند. یبعد یشاتآزما

در مرحله جوانه  یسطوح مختلف تنش خشک ثیرتأ

 یشگاهآزمایط شده در شرا تیمار پیشبذور  یزن

عدد را با  25تعداد به اهدشو شده تیمارپیشبذر 

 ,.Soltani et al) و کاغذد یناستفاده از روش کاشت بذر ب

و در اتاقک رشد با درجه  یچیدهصورت رول پبه( 2007

روز در  15مدت به سلسیوسدرجه  25حرارت ثابت 

 PEGشده با اعمال یمعرض سطوح مختلف تنش خشک

 (بار -8، و -6، -4، -2 پتانسیلدر  نیز)صفر )شاهد( و 

 تبخیراز  جلوگیریجهت . قرار گرفتند زنیجهت جوانه

محلول ظروف در سطح  محتوای ،شدهایجاد هایمحلول

 مترمیلی 2ن میزاچه بهریشهشدند. خروج  نگهداری ثابتی

 ,ISTA) در نظر گرفته شد نیزعنوان شاخص جوانهبه

 2×2 یلفاکتور آزمایشمورد استفاده  یطرح آمار .(2003

در سه تکرار اجرا  تصادفی بود کهدر قالب طرح کاماًل 
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 24زده هر جوانه هایتعداد بذرروز  15دت م برایشد. 

 روشبه زنیساعت ثبت و سپس سرعت جوانه

 . (2و  1)روابط  محاسبه شد(  (Maguire, 1962ماگویر

 GP= 100(n/N)                                         (1)رابطه 

GP زنیدرصد جوانه ،n زدهتعداد بذرهای جوانه ،N 

  تعداد کل بذرها

 =GR                                 (    2ه )رابط

-تعداد بذرهای جوانه iS ،زنیسرعت جوانه، GRکه در آن 

 nام و nتعداد روز تا شمارش ، iD زده در هر روز شمارش،

 باشد. دفعات شمارش می

و  پیچیدهو  ضخیمکوتاه،  هیپوکوتیلبا  هایرستدانه

در نظر  یعیطب یرذور غعنوان بکوتاه به اولیه هایریشه نیز

 زنیآزمون جوانه پایان. در (ISTA, 2003) گرفته شدند

و سپس در ها جدا رستدانه چهچه و ساقهریشهروز( 15)

 72مدت  یبرادرجه سلسیوس  75±2آون با حرارت 

چه و ریشهرست )شدند. وزن خشک دانهساعت خشک 

 هادهتحلیل آماری دا شد. ینگرم توزیلیچه( با دقت مساقه

 مقایسهانجام شد و   Mstatcبا استفاده از نرم افزار

دار معنیاختالف  ترینکمآزمون  وسیلههبصفات  میانگین

(LSD) 1یآزمون توک یزو ن اصلیاثرات  برای (HSD) 

 با استفاده ازنیز اثرات متقابل صورت گرفت. نمودارها  برای

 .ندشد ترسیم Excel نرم افزار

 ینبخش دوم: پژوهش گلدا

با آب  یمارتیش)پ یمارت ترینمناسب آزمایش یندر ا

همراه بخش اول پژوهش به یجدست آمده از نتاهمقطر( ب

و  60، 30: خشکیدر معرض سه سطح تنش  ،بذور شاهد

 8تا  یاز مرحله دو برگ ،FC)( 2زراعی ظرفیتدرصد  90

 هایمنظور بذربرای این قرار داده شدند.  یبرگ 10 یال

عدد در سه  6به تعداد  یکشده هر یمارتپیششاهد و 

از  2:1که با نسبت  لیتر 2به حجم  هاییتکرار در گلدان

. قبل از کشت ندماسه و خاک مزرعه پر شده بود کشت شد

، بذرها با استفاده از زایماریاز رشد عوامل ب یریجلوگ یبرا

 شدند. عفونیدر هزار ضد 5/1نسبت به بنومیلکش قارچ

رطوبت خاک در  یزانم یقکنترل دقو  تعیین برای

ها )سه گلدان( تا سطح اشباع بار ابتدا گلدان -3/0سطح 

                                                           
1Honestly Significat difference (HSD) 
2Field Capacity 
3Leaf Area Meter 

 

د. ها خارج شاز کف گلدان اضافیآب سپس ه و شد یاریآب

آب خاک با استفاده از سلفون  یراز تبخ گیریجلو برای

ها هر روز شد. سپس گلدان یدهها پوشگلدان روینازک 

ها مشاهده در گلدان که کاهش وزن یوزن شدند. روز

 یزراع یترطوبت خاک در حد ظرف کهینعنوان ابه ،نشد

-شدند. سپس به ینها توزشده و گلدان یینقرار دارد تع

طور تا آب موجود به ندساعت در آون قرار گرفت 48مدت 

ها وزن شدند. کامل خشک شود. سپس مجدداً گلدان

ن اختالف وزاز  عیزرا ظرفیترطوبت خاک در  میزان

و وزن گلدان  زراعی ظرفیتگلدان همراه با خاک در حالت 

ها بر گلدان یاریآب .دست آمدهب همراه با خاک خشک

 60،درصد )تنش شدید خشکی( 30 اساس سه سطح

)بدون تنش  درصد 90و درصد )تنش متوسط خشکی( 

صورت  زراعی ظرفیتخشکی( از میزان آب خاک در 

ها تنک و در هر نگلدا حقیقیدر مرحله دو برگ  گرفت.

ها )مرحله شد. تا استقرار بوته نگهداری گیاهچهسه  تکرار

انجام شد که  ایها به گونهگلدان آبیاری( حقیقیبرگ  2

صفات مورد  اعمال نشود. تنشی گونههیچها گیاهچهبه 

 ه، سطح برگگیاهچشامل ارتفاع  بخش یندر ا یریگاندازه

وزن  شه،یر طول، (3سنج)با استفاده از دستگاه سطح برگ

  بودند. گیاهچهو کل  ریشهخشک برگ، ساقه، 

 

 و بحثنتایج 

ثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بخش اول: بررسی تأ

-های مختلف محیط کشت بر مؤلفهبذر در پتانسیل

 رست پنبهزنی و رشد دانههای جوانه

 درصد جوانه زنی

 دارمعنی تغییربذر سبب  پرایمینگنشان داد  نتایج

(P<0.01) (. 1 بذور پنبه شد )جدول زنیدرصد جوانه

 تیمارپیشاعمال  نتیجهدر  زنیدرصد جوانه باالترین

دست آمد. هدرصد ب 8/67 میزانبه یدروپرایمینگه

 و -2در سطوح  گالیکول اتیلنپلیبذر با محلول پرایمینگ

نسبت به شاهد شد.  زنیدرصد جوانه افزایشبار سبب  -4

آبگیری اولیه بذر در فرآیند پرایمینگ که  رسدنظر میهب

شدن های متابولیک و آزادموجب تحریک و شروع فعالیت

گردد. لذا در این حالت پس کننده میهای هیدرولیزآنزیم

شدن بذر و آبگیری مجدد بذر به جهت هیدرولیز از خشک
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 اشرف و فوالد این خصوصشود. در میتر انجام زنی بهتر و سریعجوانهاولیه ذخایر بذر، فرآیند 

(Ashraf and Foolad, 2005)  به این نکته اشاره

که پروسه جذب آب و هیدرولیز در جاییداشتند که آن

لذا سرعت فاز  ،تر صورت گرفته استشده بیشبذور پرایم

باشد با سرعت زنی که رشد رویان میسوم از مراحل جوانه

اما گیرد. یتری در مقایسه با بذور شاهد انجام مبیش

-بار( درصد جوانه -8 و -6تر )پایین اسمزی هایپتانسیل

 (.2 جدول) ندبا شاهد نشان داد مقایسهرا در  تریکم زنی

 پنبه رستزنی و وزن خشک دانه)میانگین مربعات( درصد و سرعت جوانه تجزیه واریانس -1جدول 
Table 1. Analysis variance of germination percentage and germination speed and seedling dry weight of cotton 

 رستوزن خشک دانه
Seedling weight 

 زنیسرعت جوانه
Germination 

rate 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 Seed Primming (a)بذر  پرایمینگ 5 2454.658** 3.837** 44675.184**

**20978.528 **14.681 **6296.350 4 
 بذر کشت طیمح مختلف یهالیپتانس

Different Potential of Seed Culture (b) 
**361.701 **0.44 **64.597 20 a×b 

 Error  خطا 60 2.444 0.005 9.267

 (%) C.V ضریب تغییرات  8.6 11.3 9.6

 ** significant at 5%                                                                                                      درصد 5دار در سطح معنی **

زنی و وزن های جوانههای مختلف محیط کشت بذر بر مؤلفهاثرات ساده تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر و پتانسیل -2جدول 

 رستخشک دانه

Table 2. Effect of simple of seed priming and potentials of seed culture on germination indices and 

seedling dry weight 

 رستوزن خشک دانه
Seedling dry weight 

(mg) 

 زنیسرعت جوانه
Germination rate 

)1-(nd 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

 Treatments تیمارها

261.4 c 1.9 c 55.0 d شاهد Control 

288.7 a 2.4 a 67.8 a پیش تیمار با آب مقطر Hydroprime 

266.5 b 2.1 b 62.4 b PEG -2 bar 

242.4 d 1.9 d 56.6 c PEG -4 bar 

184.3 e 1.5 e 44.3 e PEG -6 bar 

146.9 f 1.0 f 32.5 f PEG -8 bar 

274.4 a 3.1 a 75.6 a پتانسیل اسمزی صفر s 0Ψ 

2544.6 b 2.2 b 65.4 b  2- بار -2پتانسیل اسمزی bar sΨ 

230.5 c 1.7c 53.9 c  4-بار -4پتانسیل اسمزی bar sΨ 

210.4 d 1.2 d 42.7 d  6-بار -6پتانسیل اسمزی bar sΨ 

188.6 e 0.7 e 27.9 e  8-بار -8پتانسیل اسمزی bar sΨ 

 باشنددار نمیمعنی 01/0نسیل اسمزی که حروف مشابه دارند در سطح در هر ستون تیمارهای مربوط به هر کدام از تیمارهای پرایمینگ و پتا

In each column, treatments relevant to each primming and osmotic potentials have the same alphabetic are non-significant at 

0.01% 
 P< 0.01)) داریاز کاهش معن یحاک ینهمچن یجنتا

کشت  محیط اسمزی پتانسیل افزایشبا  زنیدرصد جوانه

 ایجادبار  -8 اسمزی پتانسیل)صفر بار( به  بذر از شاهد

 زنیدرصد جوانه ترینبیش. بود گالیکولاتیلنپلیشده با 

 یمارآن در ت ینتردرصد و کم 6/75یزانمشاهد به یماردر ت

درصد مشاهده  9/27 یزانمبار( به -8 یاسمز یل)پتانس

-هبذب آب ج اسمزی پتانسیل فزایشبا ا (.2 جدولشد )

 انرژی گیاهمواجه شده و  تریبیش محدودیتبذر با  وسیله

کندتر  زنیجوانه نتیجتاًصرف جذب آب نموده و  تریبیش

بودن اثر دارمعنیاز  حاکی همچنین نتایج انجام شود.

مختلف  هایپتانسیلبذر و  پرایمینگ تیمارهایمتقابل 

-پیش ،نتایجاساس  . بر(1 کشت بذر بود )جدول محیط

 باالترینبار،   -4 اسمزی پتانسیلجز در هبذر با آب ب تیمار

 یاسمز یلپتانس یشنمود. با افزا یجادرا ا زنیدرصد جوانه

 یژهوهب یکولگالیلناتیشده با پلیمپرا بذورمحیط کشت، 

درصد  افزایشبار، نسبت به شاهد  -4و -2 یهایلدر پتانس

  .(a 1 دادند )شکلرا نشان  زنیجوانه
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 : زنیسرعت جوانه

 دارمعنی افزایش موجب آب با پنبه بذور تیمارپیش

(P<0.01) با مقایسه در درصد( 9/24) زنیجوانه سرعت 

 پتانسیل در PEG با تیمارشده بذور(. 1 جدول) شد شاهد

نشان  را زنیجوانه سرعت درصدی 2/8 افزایش نیز بار -2

 هایپتانسیل در PEG با پرایم تیمار ولی(. 2 جدول)داد 

، 4 میزانبه ترتیببه را زنیجوانه سرعت بار -8 و -6 ،-4

نشان داد  همچنین نتایج .داد کاهش درصد 1/50 و 6/23

سرعت  ذر،کشت ب محیط اسمزی پتانسیلکاهش که 

 که طوریهب. دادکاهش  داریمعنیطور هب زنی راجوانه

-2 اسمزی هایانسیلپتدر  زنیکاهش سرعت جوانه میزان

 3/73و  9/60، 43، 5/28برابر  یبترتبار به  -8و  -6، -4، 

 تیمارهایاثر متقابل  نتایج .(2جدولدرصد بود )

 یطمح اسمزی پتانسیلبا  هیدرواسموپرایمینگ بذور

 هیدروپرایمینگ تیمار(. 1 دار بود )جدولمعنیکشت بذر 

ر، از با -4محلول کشت بذر  اسمزی پتانسیلجز در هب

 یجنتا ینبرخوردار بود. عالوه بر ا زنیسرعت جوانه ینباالتر

 هاییلدر پتانس PEG یلهوسهبذر ب یمینگنشان داد، پرا

با شاهد در  مقایسهرا در  زنیبار سرعت جوانه -4و  -2

 -8و  -6، -4، -2محلول کشت  اسمزی پتانسیل شرایط

 یمینگپرا کهینا یجه(. نتb 1 دهد )شکلمی افزایشبار 

 شرایطدر  زنیتواند موجب بهبود سرعت جوانهیبذر م

 د.گرد خشکیتنش 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) پنبه بذور زنیسرعت جوانه و (a) درصد بر اسمزی های مختلفپتانسیلبذر در  پرایمینگمختلف  تیمارهای ثیرتأ -1شکل 
Figure 1. Effect of different seed priming in different osmotic potentials on germination percent (a) and 

germination rate of cotton seed (b). 

 رستوزن خشک دانه

رست بذر بر وزن خشک دانه پرایمینگ تیمارهای ثیرأت

نشان داد  یج(. نتا1 بود )جدول (P<0.01)دار معنیپنبه 

 دربذر  یمینگپرااسمو یمارو ت یمینگپرا یدروه یمارت

-وزن خشک دانه افزایشبار سبب  -2 یاسمز یلپتانس

موجب کاهش وزن  تیمارها سایرکه حالیرست شد. در

(. 2جدولبا شاهد شدند ) مقایسهرست در خشک دانه

 محیط اسمزی پتانسیلنشان داد، کاهش  همچنین نتایج

 نتیجتاًرست و دار رشد دانهمعنیکشت، موجب کاهش 

افزایش وزن  .(2و  1 ولاشد )جد تولیدیماده خشک 

ناشی از فعالیت  مارشدهیتشیپ بذوردر  رستخشک دانه

موثر بر سوخت و ساز و رشد  های متابولیکتر آنزیمبیش

 باشد. در این خصوصرست میتر رویان و متعاقباً دانهبیش

 نمودند، اظهار (Kaur et al., 2005) کائور و همکاران

 بذور از لهحاص نخود گیاهان اختصاص ماده خشک در میوه

 که بود باالتر شاهد با مقایسه در شدههیدروپرایمینگ

-آنزیم فعالیت باالتربودن از ناشی امر اینگردید  مشخص

 سینتاز، ساکارز نظیر ساکارز متابولیسم در درگیر های

با این وجود،  .بود سینتاز فسفات ساکارز و اینورتازها

 -2از تر های کمرست در پتانسیلکاهش وزن خشک دانه

 تنش یجادادنبال هببذر پنبه  گیریدلیل آبهباحتماالً بار 

سبب واکنش  بوده است که این موضوع در بذر مصنوعی

  .شده است سلولی ساختارهایمنظور حفظ بذر به دفاعی

HSD=2.5 

(a) (b) 
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 یاسمز یلبذر با پتانس یمینگپرا تیمارهایاثر متقابل 

 داریرست معنکشت در رابطه با وزن خشک دانه یطمح

بذر  هیدروپرایمینگ تیمار نتایجاساس  (. بر1 بود )جدول

جز هکشت، ب محیط اسمزی هایپتانسیل تمامیدر 

رست را وزن خشک دانه ترینیشبار، ب -8 یاسمز یلپتانس

 یلدر پتانس PEG بذر با یمینگپرا یمارنمود. ت یدتول

رست در وزن خشک دانه یشسبب افزا یزبار ن -2یاسمز

 یسهبار در مقا -8و  -6، -4کشت  یطمح یاسمز یلپتانس

رست وزن خشک دانه ینتر(. کم2 با شاهد شد )شکل

بار و در  -PEG 8 بذر با یمینگپرا یمارمتعلق به ت

 کشت بود. محیطبار  -8 اسمزی پتانسیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنبه رستوزن خشک دانه بر اسمزی های مختلفپتانسیلبذر در  پرایمینگمختلف  تیمارهای ثیرتأ -2شکل 
Figure 2. Effect of different seed priming in different osmotic potentials on cotton seedling dry weight

 دانیبخش دوم: پژوهش گل

 گیاهچهارتفاع 

بر  (P<0.01) یداریمعن ثیرأتبذر پنبه  تیمارپیش

که ارتفاع طوریهب(. 3 ل)جدو نشان دادگیاهچه ارتفاع 

پرایمینگ( با ر بذور تیمارشده با آب )هیدروگیاهچه د

درصد در مقایسه  2/16، افزایشی معادل مترمیلی 9/261

در این  .نشان داد( مترمیلی 3/225 )باشاهد با تیمار 

شده در مراحل تیمارکه بذور پیشجاییخصوص از آن

گونه مواد  اولیه، با فاز تحریکی تولید و انباشت این

لذا واکنش  ،اندای سازگار مواجه شدههو محلول متابولیک

تری نسبت به افزایش رشد پس از رفع تر و بیشسریع

میزان افزایش ارتفاع گیاهچه در بذور دهند. تنش نشان می

ویژه تیمار بذر با هتر و بگالیکول کماتیلنشده با پلیتیمار

بار سبب کاهش ارتفاع گیاهچه شد.  -6و  -4های پتانسیل

دار معنیسبب کاهش  نیز خشکیتنش مواجهه با 

(P<0.01) اثر متقابل  (.4 و 3 لوا)جد شد یاهچهارتفاع گ

در ارتباط  نیز خشکیبذر با سطوح تنش  هیدروپرایمینگ

 کهطوریهب. بود (P<0.01)دار معنی گیاهچهبا ارتفاع 

-در بذر خشکیدنبال تنش هب گیاهچهکاهش ارتفاع  میزان

 ترتیبدرصد به 60و  30 آبیاریشاهد در سطوح  های

 برایمقدار آن  کهحالیدرصد بود. در 6/9 و 6/19برابر 

 شده با( و پرایمدرصد 7/8و  2/19بذرهای هیدروپرایم )

PEG بار  -4(، درصد 5/7و  9/12بار ) -2های در پتانسیل

د دنبو درصد( /5و  4/17بار ) -6( و درصد 7/12و  5/15)

 (.5 جدول)

  یاهچهسطح برگ گ

 تولیدیسطح برگ  ینب (P<0.01) داریمعنیاوت تف

شده و شاهد مشاهده شد پرایم حاصل از بذور گیاهچه

بذور سبب شد تا سطح  تیمارپیش کهطوریهب(. 3 ل)جدو

گیاهچه )مجموع تمامی تیمارهای پرایمینگ  نهاییبرگ 

ش هاکشاهد  گیاهچهبا  مقایسهدرصد در  2حدود  شده(

تر در ارتباط با کاهش کاهش بیشالبته این . نماید پیدا

تیمارشده با مشاهده شده در سطح برگ گیاهچه پیش

PEG  بار در مقایسه با شاهد بود. رشد  -6و  -4در سطوح

-ها در بذرهای پیشهای هوایی و ریشهتر بخشبیش

های تیمارشده دلیل اصلی افزایش سطح برگ در گیاهچه

یم در مقایسه با ویژه تیمار هیدروپراهشده و بتیمارپیش

 سطح برگ یشدر ارتباط با افزا یمشابه شاهد بود. نتایج

 Ashrafi) توسط اشرفی و رزمجو گ بذرپرایمیندر اثر 

and Razmjo, 2009)  گلرنگ گزارش شده است. گیاهدر
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 یاهچه پنبهیشه در گطول ر ها و اندامسطح برگ، وزن خشک  ،ارتفاع صفات (مربعات یانگینمتجزیه واریانس ) -3جدول
Table 3. Analysis variance of height, leaf area, root and shoot dry weight and root length in cotton plantlet 

نسبت ریشه به 

 بخش هوایی
Root/Shoot 

 طول ریشه
Root lenght 

 

 وزن خشک ریشه
Root dry 

weight 

 وزن خشک هوایی
Shoot dry 

weight 

 سطح برگ
Leaf area 

 ارتفاع گیاهچه
Plantlet 

height 

درجه 

 آزادی
df 

 Treatment تیمار

  Primming (a)پرایمینگ 4 **4411.867 **3355.444 **13212.7 **5337.0 **925.033 **7.748

75.062** 9154.067** 208410.956** 3165769.867** 7540.689** 7075.467** 2 
 Irrigationسطوح آبیاری 

levels (b) 
5.281** 164.400** 1114.733** 11763.867** 240.994** 102.8** 8 a × b 

 Error خطا 30 10.133 6.889 627.111 97.978 19.778 0.275

 درصد 5دار در سطح معنی **

significant at 5% ** 
هوایی و  نداماسطح برگ، وزن خشک  ،ارتفاع صفات یانگینمتیمار  بذر و سطوح آبیاری بر اثرات ساده پیش - 4 جدول

 بهیشه و نسبت ریشه به بخش هوایی در گیاهچه پنطول ر ریشه،
Table 4. Effect of simple of seed priming and irrigation levels on mean of height, leaf area, root and shoot dry 

نسبت ریشه به 

 بخش هوایی
Root/Shoot 

ratio 

 طول ریشه
Root length 

(mm) 

 ریشهوزن خشک 
Root dry 

weight 

(mg) 

 وزن  خشک هوایی
Shoot dry 

weight 

(mg) 

 سطح برگ
Leaf area 

)2(cm 

 ارتفاع گیاهچه
Plantlet 

height 

(mm) 

 Treatment                 تیمار

 controlشاهد 225.9 143.9 1785.6 560.0 144.8 31.7

 Hydroprime مقطرتیمار با آب پیش 268.7 168.0 2037.7 606.0 158.0 29.7

31.9 151.7 576.0 1828.6 147.0 233.0 PEG -2 bar 

32.0 142.4 559.3 1777.7 135.2 219.9 PEG -4 bar 

31.6 131.1 540.9 1724.2 114.8 211.2 PEG -6 bar 

0.7 5.8 12.8 32.5 3.4 4.1 (0.01)LSD 

 Irrigation 30% % 30آبیاری 210.9 118.1 1365.0 435.3 118.3 32.1

 Irrigation 60%% 60آبیاری 230.0 144.5 1843.7 611.3 152.2 33.2

 Irrigation 90%  % 90آبیاری 254.3 162.7 2283.5 659.1 166.3 28.9

0.5 4.5 9.9 25.2 2.6 3.2 (0.01)LSD 

در  خشکیکاهش سطح برگ در اثر تنش 

بود.  (P<0.01) دارمعنی آبیاریدرصد  60و 30تیمارهای

 آبیاریدرصد  60و  30 یمارهایت یطح برگ براکاهش س

اساس  (. بر4ل)جدو درصد بود 2/11و  4/27 ترتیببه

توام با  بذور پنبه تیمارثیر پیشمیزان تأ آمده،دستهب نتایج

درصد(  30و  60افزایش شدت تنش آبی )سطوح آبیاری 

تر سطح پایینمحققان کاهش به مراتب افزایش پیدا کرد. 

شده را تیمارپیشدر بذور  خشکیل تنش دنباهبرگ، ب

باالتر  اولیهو رشد  زنیجوانه هایمؤلفه افزایشاز  ناشی

 .(Passam and Kakouritis, 1994) دانستند گیاهچه

-باالترین سطح برگ در تمامی تیمارها و سطوح آن به

 90شده و در سطح آبیاری ترتیب به بذور هیدورپرایم

ترین آن مربوط به ( و پایینمتر مربعسانتی 7/193درصد )

-سانتی 3/103بار ) -6در سطح  PEGبذور تیمار شده با 

 متر مربع( بود. 

 گیاهچه هواییوزن خشک بخش 

حاصل از بذور  گیاهچه هواییتفاوت وزن خشک بخش 

 اینبود و در  (P<0.01) دارمعنیشده هیدروپرایمشاهد و 

 میزانبه یباالترشده وزن خشک پرایم هایگیاهچهارتباط 

شاهد نشان دادند.  هایگیاهچهبا  مقایسهدرصد در  1/3

که شرایط رشد از جاییرسد از آننظر میهب .(3 ل)جدو

ها در تر سلول و رشد باالتر آننظر تولید تعداد بیش

لذا امکان  تر فراهم بودهتیمارشده بیششهای پیگیاهچه

م بوده ها فراهتری در این گیاهچهذخیره بیوماس بیش

های تر اندامتواند ناشی از رشد بیشاست. این افزایش می

تر تولید بیش دلیلبهتیمار شده های پیشهوایی گیاهچه

های کننده باالتر در گیاهچهبیوماس و سطح تعرق

دمیرکایا  در این خصوصباشد.  هیدرواسموپرایمینگ شده

 کردند گزارش  (Demir Kaya et al., 2006)و همکاران

 و یزنجوانه سرعت و درصد شیافزا باعث نگیمیپرا هک

 در آفتابگردان یهارستدانه کاهش و اهچهیگ خشک وزن

در  یوجود تنش خشک ینبا ا .دیگرد یخشک تنش طیشرا

دار یدرصد سبب کاهش معن 60و  30یمارهایت

(P<0.01) میزانهب پنبه یاهچهگ ییوزن خشک بخش هوا 

درصد  60و  30در سطوح یبترتدرصد به 3/19و  2/40

 . (4 و 3 لوا)جد شد یاریآب
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 طول ریشه، و هوایی اندام خشک وزن برگ، سطح ارتفاع، صفات میانگین بر آبیاری سطوح و بذر تیمارپیش اثر -5جدول 

 پنبه گیاهچه در هوایی بخش به ریشه و نسبت ریشه

Table 5. Effect of seed priming (SP) and irrigation levels (IL) on mean of height, leaf area, root and shoot 

dry weight, root length and root/shoot in cotton plantlet 

 نسبت ریشه

 به هوایی
Root/ 

Shoot 

 طول ریشه
Root 

length 

(mm) 

وزن خشک 

 ریشه
Root 

weight 

(mg) 

 وزن خشک

 بخش هوایی
Shoot 

weight 

(mg) 

 سطح برگ
Leaf area 

)2(cm 

 رتفاع گیاهچها
Plantlet 

height 

(mm) 

SP × IL 
ر تیماپیش× سطوح آبیاری

 بذر

32.4 C 115.3 H 420.7 I 1299.0 JK 109.0 I 201.0 H 
بدون ×  درصد 30آبیاری

 تیمارپیش
Irrigation 30%   × No 

Primming 

33.4 ABC 143.3 F 586.7 F 1757.3 H 148.3 E 226.3 E 
×  درصد 60آبیاری
 یمارپیش تبدون

Irrigation 60%   × No 

Primming 

29.3 D 175.7 B 674.3 B 2300.3 B 174.3 B 250.3 C 
بدون × درصد  90آبیاری

 تیمارپیش
Irrigation 90%  × No 

Primming 

28.0 E 126.7 G 458.0 G 1635.7 I 138.3 F 239.3 D 
× درصد  30آبیاری

 هیدروپرایم
Irrigation 30%   ×

Hydroprime 

32.5 BC 161.0 CD 639.0 CD 1966.0 E 172.0 BC 270.3 B 
× درصد  60آبیاری

 هیدروپرایم
Irrigation 60%   ×

Hydroprime 

28.7 DE 186.3 A 721.0 A 2511.3 A 193.7 A 296.3 A 
× درصد 90آبیاری

 هیدروپرایم
Irrigation 90%   ×

Hydroprime 

33.7 AB 128.7 G 451.0 GH 1339.3 J 123.3 G 217.7 F 
 -2× درصد  30یاریآب

 بار
Irrigation 30%  × PEG 

-2 bar 

33.3 ABC 162.0 CD 629.7 CDE 1890.3 F 149.7 DE 231.3 E بار -2× درصد  60آبیاری Irrigation 60% × PEG 

-2 bar 

28.7 DE 164.3 C 647.3 C 2256.0 BC 168.0 C 250.0 C 
 -2× درصد  90آبیاری

 بار
Irrigation 90%  × PEG 

-2 bar 

33.9 A 116.0 H 431.0 HI 1271.6 K 116.7 H 205.0 GH 
 -4× درصد  30آبیاری

 بار
Irrigation 30%  × PEG 

-4 bar 

33.7 A 153.7 DE 613.0 E 1819.0 G 134.0 F 212.0 FG بار -4× درصد  60آبیاری Irrigation 60% ×PEG 

-4 bar 

28.3 DE 157.7 CD 634.0 CDE 2242.3 C 155.0 D 242.7 D بار -4× درصد 90آبیاری Irrigation 90%  × PEG 

-4 bar 

32.5 BC 104.7 I 415.7 I 1279.3 K 103.3 I 191.7 I بار -6× درصد  30آبیاری Irrigation 30%  × PEG 

-6 bar 

33.0 ABC 141.0 F 588.3 F 1785.7 GH 118.3 GH 210.0 G بار -6× درصد  60آبیاری Irrigation 60%  × PEG 

-6 bar 

29.4 D 147.7 EF 618.7 DE 2107.7 D 122.7 G 232.0 E بار -6× درصد  90آبیاری Irrigation 90%  × PEG 

-6 bar 

 باشنددار نمیمعنی 01/0در هر ستون تیمارهایی که حروف مشابه دارند در سطح 
In each column, treatments with the same alphabetic are non-significant at 0.01% 

از رشد  ناشیطرف  یکاز کاهش رشد و یا وزن خشک 

تر از اختصاص کم ناشی دیگرتر کل بوته و از طرف کم

صورت باز خورد منفی بر هکه ب بود یشهرشد ر برایمواد 

ها و های هوایی شامل افزایش طول میانگرهرشد اندام

کاهش  ها اثر گذاشته بود.سطح برگ یا وزن خشک آن

 خشکیدنبال تنش هب گیاهچه هواییوزن خشک بخش 

شده و پرایم تیمارهایدر  (P<0.01) داریمعنیطور هب

در شرایط بدون تنش  کهطوریهب، کردمیشاهد تفاوت 

آبیاری( باالترین وزن خشک در تیمار  درصد 90)سطح

ترتیب از درصد به 60و  30هیدروپرایم و در سطوح آبیاری 

-ای هیدروپرایم و پیشویژه تیمارههشده بتیمارهای پرایم

بار مشاهده شد مشاهده شد  -2سطح در  PEGتیمار با 

 (.5 جدول)

 ریشهوزن خشک طول و 

 گیاهچه ریشهطول  افزایش باالترین نتایجبر اساس 

 مشاهده شددرصد  1/9میزان به هیدروپرایم در تیمارپنبه 
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 داریسبب کاهش معن ی(. تنش خشک4ل )جدو

(P<0.01) کاهش در  ینشد. ا هیاهچگ یشهطول ر

 5/8و  9/28 برابر یبترتبه یاریدرصد آب 60و 30یمارهایت

ر اساس نتایج در شرایط بدون ب(. 4 و 3 لوا)جد درصد بود

جز تیمار هیدرو پرایمینگ که موجب افزایش طول هتنش ب

تیمار بذر با استفاده درصد شد، پیش 1/6میزان چه بهریشه

بار سبب  -6و  -4، -2هایسیلگالیکول در پتاناتیلناز پلی

چه شد. ولی در شرایط تنش خشکی، کاهش طول ریشه

 -4، -2های در پتانسیل PEGتیمار بذر با استفاده از پیش

 لوا)جدچه گیاهچه پنبه شد بار سبب افزایش طول ریشه

گزارش زاده و فرهودی ملکی توسطنتایج مشابهی  (.5 و3

 ,Malekizadeh Tafti and Farhodi) شده است

2012). 

 دارمعنی ریشهبذر بر وزن خشک  پرایمینگ تأثیر

(P<0.01) درصدی آن شد  2ه و سبب افزایش بود

ترین افزایش وزن خشک ریشه به بیش (.4 و3 لوا)جد

تنش متعلق به تیمار هیدروپرایم بود.  درصد 8میزان 

درصد  60و 30اثر سطوح ناشی از  شدهالقاء خشکی

 ریشهدار وزن خشک معنیکاهش موجب  زراعی، ظرفیت

 یبترتدرصد به 60و 30یمارهایشد. مقدار کاهش در ت

 3 لوا)جدد بو با شاهد یسهدرصد در مقا 3/7 و 9/33ر براب

افزایش بر  اریدبذر تأثیر معنی طور کلی پرایمینگهب(. 4 و

خصوص در شرایط هگیاهچه ب تولیدی ریشهوزن خشک 

بذر با استفاده از  تأثیر پرایمینگ داشت.تنش خشکی 

PEG (. 5 در شرایط بدون تنش، کاهشی بود )جدول 

 آستانه تحمل خشکی گیاهچه پنبه بر حسب درصد رطوبت از ظرفیت زراعی در تیمارهای مختلف در رابطه با -6جدول

 ریشه ریشه و طول و هوایی اندام خشک وزن برگ، سطح ارتفاع، صفات
Table 6. Drought tolerace threshold of cotton plantlet on the basis of moisture percent of field capacity in 

different treatments of height, leaf area, shoot and root dy weight and root 

 طول ریشه
Root length 

(mm) 

 وزن خشک ریشه
Root dry weight 

(mg) 

 وزن  خشک هوایی
Shoot dry weight 

(mg) 

 گسطح بر
Leaf area 

)2(cm 

 ارتفاع گیاهچه
Plantlet height 

(mm) 

 Treatment تیمار

FC60% FC60% FC60% FC60% FC60% شاهد control 

60%FC 60%FC 60%FC 60%FC 60%FC تیمار با آب مقطرپیش Hydroprime 

30%FC 30%FC 60%FC 60%FC 60%FC PEG -2 bar 

30%FC 30%FC 60%FC 60%FC 60%FC PEG -4 bar 

30%FC 60%FC 60%FC 30%FC 60%FC PEG -6 bar 

 هواییبه بخش  ریشهنسبت 

وزن خشک ریشه به نسبت  افزایشبر  پرایمینگ ثیرتأ

شده طور کلی تیمارهای پرایمه. بدبودار بخش هوایی معنی

سبب افزایش این نسبت و تیمار هیدروپرایم  PEGبا 

 یشاسبب افز یتنش خشکموجب کاهش این نسبت شد. 

  .نسبت شد این (P<0.01) داریمعن

)تنش  درصد 60یاریدر سطح آب یشافزا ترینیشب

 درصد مشاهده شد 4/11یزان مبه خشکی متوسط(

دار بودن اثر معنیاز  حاکی همچنین نتایج(. 3ل)جدو

 لبود )جدو تنش خشکیبذر و سطوح  پرایمینگمتقابل 

نسبت  ش اینبر افزایذر تیمار بثیر پیشتأ کهطوریهب(. 3

درصد(  30 یاری)آب خشکیتنش م با افزایش شدت توأ

ترین نسبت ریشه به اندام هوایی در و بیش شد تربیش

گالیکول در پتانسیل اتیلنشده با پلیتیمار پرایمینگ

درصد  9/33میزان بهو تنش خشکی شدید بار  -4اسمزی 

 .(5 جدول) دست آمدهب

 

 گیرینتیجه

 تیماریشنشان داد که پ یقاتیپروژه تحق ینا یاجرا

-تواند موجب بهبود جوانهمیکارا  تکنیک یکعنوان بذر به

از  یکل یجهعنوان نتشود. به یاهچهه گیو رشد اول زنی

 تیمارتوان اذعان نمود که ینخست م یشآزما

در ارتباط با  تیمارها دیگربذر نسبت به  هیدروپرایمینگ

 رستدانهخشک و وزن  زنیصفات درصد و سرعت جوانه

 یقابل قبول ینسب یاز برتر یشآزما یطحاصله در شرا

پژوهش، تنش  یبخش گلدان یجبرخوردار بود. بر اساس نتا

پنبه  یاهچهدر گ یمنجر به کاهش صفات رشد یخشک

طول  ها وچون ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک اندام

 یازان کاهش و مینشان داد  یجنتا ینشد. همچن ریشه

حاصل از بذور  هاییاهچهالذکر در گصفات فوق یشافزا

حاصل از بذور بدون  گیاهچهمراتب نسبت به شده بهپرایم

در  گیاهچهرشد  افزایشکرد و منجر به  پیدابهبود  پرایم،

 ویژه تیمار هو ب بذرتیمار پیشسه با شاهد شد. لذا مقای
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پنبه را در  یاهچهو رشد گ زنیتواند جوانههیدروپرایم می

 بهبود بخشد. تنش خشکی رایطش

بر اساس نتایج آستانه تحمل خشکی در شرایط 

رست زنی و وزن خشک دانهآزمایشگاهی برای درصد جوانه

با  PEGدر تیمارهای شاهد، هیدروپرایم و پرایمینگ بذر با 

بار بود. همچنین  -2های اسمزی مختلف برابر پتانسیل

زنی در جوانهآستانه تحمل خشکی گیاه برای صفت سرعت 

بار و  -6بار و  -4ترتیب تیمارهای شاهد و هیدروپرایم به

بار بود. آستانه  -8برابر با  PEGشده با در تیمارهای پرایم

ای بر اساس تحمل خشکی گیاهچه در شرایط گلخانه

درصد رطوبت از ظرفیت زراعی برای صفات مختلف ارتفاع 

ریشه و نیز شک اندام هوایی و خگیاهچه، سطح برگ، وزن 

 آمده است. 6طول ریشه در جدول 
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مسئول ایستگاه تحقیقات و آموزش وسیله از بدین

-قدردانی میکشاورزی و منابع طبیعی کاشمر تشکر و 
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Abstract 

In order to survey of the effect of osmohydropriming on germination and growth of cotton plantlet 

under drought stress, two experiments were carried out at emergence and plantlet stages. In the first 

experiment, cotton seeds were primed with distilled water (hydropriming) and Poly Eltylene Glychol 

6000 (-2, -4, -6, -8 bar) (osmopriming) and controlled seeds were subjected to 5 levels of osmotic 

potential (0, -2, -4, -6, -8 bar). The experiment was conducted as a factorial experiment based on 

completely randomized design. The second experminent were conducted with control and 

pretretmented seeds (hydroprimed) and osmoperimed seeds using Ploy Ethylene Glycol at three 

osmotic levels -2, -4 and -6 bar under three levels of drought stress 30, 60 and 90 percentage of field 

capacity (FC) using two-liter pots at Agricultural and Natural Resource Research Station of Kashmar. 

The results of experiment test showed, hydropriming of cotton seed had the most growth percentage 

and rate as well as dry weight of seedlings in all treatments (except -4 bar) in comparison with control. 

The results of pots experiment indicated, osmo and hydropriming of cotton-seed increased growth 

(plantlet height), leaf area, dry weight of shoot and root significantly in compaison with control. 

Drought stress at 30 and 60 percent of (FC) treatments decreased leaf area and plantlet height.  
 

Key word: Gossypium hirsutum; Leaf area; Osmotic stress; Poly eltylene glychol; Root indices 
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