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   چهار رقم پنبهو ظهور گیاهچه بنیه  ،زنیجوانه بر ضدعفونی بذر تاثیر
)Gossypium hirsutum L. گلخانه) در 

 
  *4، آیدین حمیدي3سهیل پارسا، 2االحمدي مجید جامی ،1نو آرزو عباسی قلعه

  .ارشد علوم و تکنولوژي بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند کارشناسیآموخته دانش1
  .دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند2
  دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند.استادیار 3

  .کرجدانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، 4
  31/6/1400؛  تاریخ پذیرش:    11/9/1399تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده
و کیفیت بذر پنبه تحت تـأثیر عوامـل متعـددي     است صنعتی -ترین محصوالت زراعیاز مهمپنبه  سابقه و هدف:

گیرد. بذر ممکـن اسـت   ، فرآوري و سالمت بذر قرار میانبارکردنازجمله ژنتیک و شرایط محیطی محل تولید و 
اي برخـوردار  رو سالمت بذر پنبه از اهمیت ویژهباشد و از این هاي بذرزادهاي بیماريمنبع و ناقل میکروارگانیسم

دار گواهی و عرضه صورت کركگیري شده و بقیه بهدرصد بذر پنبه تولیدي با اسید کرك 60حدود است. هرساله 
زنی بـذر و ظهـور گیاهچـه    دار سبب حفظ و بهبود جوانهویژه بذرهاي کركکردن بذر پنبه، بهگردد. ضدعفونیمی

تجـاري پنبـه بـر     رقـم  4دار کـردن بـذور کـرك   گردد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی اثر ضـدعفونی پنبه می
  زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه بود. جوانه

در گلخانه چهار رقم پنبـه  و ظهور گیاهچه ، بنیه زنیبر جوانهمنظور بررسی اثر ضدعفونی بذر به ها:مواد و روش
خرداد، کاشمر و خورشید، تحقیقی در دانشکده کشاورزي بیرجنـد و مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و     تجاري ورامین، 

زا تعیین شد و سپس بذرها گواهی بذر و نهال در کرج به اجرا در آمد. ابتدا میزان آلودگی بذرها به عوامل بیماري
 صـورت بـه  زنـی اسـتاندارد  نهتیرام ضدعفونی شده و آزمون جواکش ویتاواکسسدیم و قارچبا محلول هیپوکلریت 

شامل شـاهد بـدون ضـدعفونی و     سه سطح ضدعفونی×رقم پنبه 4تیمار ( 12 با فاکتوره دو فاکتوریل آزمایش
تیـرام در قالـب   -کش کاربوکسین (ویتاواکس)ضدعفونی سطحی با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم و یا قارچ

تکـرار کشـت شـد. برخـی      9ر قالـب بلـوك کامـل تصـادفی بـا      اي دطرح کامالً تصادفی انجام و آزمایش گلخانه
  زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه تعیین شدند. خصوصیات جوانه
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بـه ضـدعفونی   شده نسبت زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه ارقام بررسینتایج نشان داد، خصوصیات جوانه ها:یافته
تـري و آلـودگی   هاي عادي بیشتر و بنیه گیاهچـه قـوي  صد گیاهچهمتفاوت بود. ارقام ورامین و کاشمر داراي در

متوسـط زمـان   وجـود بـذرهاي رقـم خـرداد      هاي آلوده کمتر بودنـد. بـااین  زا و گیاهچههاي بیماريکمتر به قارچ
 کمتري داشـت. بـذرهاي   متوسط زمان ظهور گیاهچه در گلخانه کمتر و درصد ظهور بیشتر و )MGTزنی ( جوانه

رقم خرداد داراي بیشترین شـاخص ظهـور گیاهچـه در گلخانـه بـود.      تیرام کش ویتاواکسبا قارچ ضدعفونی شده
شاخص وزنی بنیـه گیاهچـه   تیرام نیز داراي کش ویتاواکسبذرهاي ارقام ورامین و کاشمر ضدعفونی شده با قارچ

بنیه گیاهچه در گلخانه رابطه مستقیم با  روابط رگرسیونی برازش یافته نشان داد شاخص .در گلخانه بیشتر بودند
  زنی داشت. درصد جوانه

 و کمتـر آلـوده بـه    تر گیاهچهزنی بیشتر بذر و بنیه قويبنابراین ارقام ورامین و کاشمر داراي جوانه گیري:نتیجه
  بود. تیرام از ارجحیت برخوردارکش ویتاواکسکردن بذرها با قارچبودند و ضدعفونی زابیماري هايقارچ

  

  هاي بنیه گیاهچه، شاخص ظهور گیاهچه.هاي بذربرد، شاخصسالمت بذر، قارچ: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
ست و سطح کشت، میزان تولید و صنعتی ا -ترین محصوالت زراعیاز مهم ).Gossypium spp( پنبه

 14/2میلیون تـن و   59/82میلیون هکتار،  64/38 یبترتبه 2019هاي متوسط عملکرد پنبه در جهان در سال
سـطح   1397-98 در سـال زراعـی  . )2020، 1سازمان خواروبار و کشاورزي ملـل متحـد  است (تن در هکتار 

و  2599 بیـ ترتبـه تـن و   228786، هکتـار  90250 بیترتبهپنبه کشور و عملکرد  تولیدمیزان ، برداشت
بـذر مهـم تـرین نهـاده     ). 2020(احمدي و همکاران،  بود و دیم اراضی آبی در کیلوگرم در هکتار 1293

تولید محصوالت زراعی و عامل انتقال صفات ژنتیکی مطلوب ارقام اصالح شده به محصـول تولیـد شـده    
است و دستیابی به تولید محصول برخوردار از کمیت کافی و کیفیت مطلوب مستلزم کشت بذور گواهی 

). از این رو کیفیـت بـذر از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار      2017(حمیدي، باشدشده ارقام اصالح شده می
عمـر بـذر   طـول  و  مـانی رطوبت، کیفیـت انبار سالمت، زنی، بنیه، نامیه، جوانهژنتیکی، قوه لوصخاست. 
شـاخص کیفیـت    2زنـی جوانـه زنی نهایی یا قابلیـت درصد جوانه هستند.کیفیت بذر  کننده یینتععوامل 

 بنـا بـر تعریـف انجمـن    ). 2012شـود (الیـاس و همکـاران،    رویش بذر در شرایط مطلوب محسـوب مـی  
سطح بالقوة فعالیت و کـارایی  تعیین کننده  خصوصیات بنیۀ بذر مجموع ISTA(3(آزمون بذر المللی  بین 

  ).2021آزمون بذر، المللی  بین (انجمناست و ظهور گیاهچه  آنتودة  یا یک بذر زنیجوانه

                                                             
1. www.fao.org/faostat 
2. Germination ability 
3. International Seed Testing Association 
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کـه   اسـت ها و ناقلی براي دیگر جانداران بذر پنبه منبع غذایی غنی، پناهگاهی براي میکروارگانیسم     
 ترین مهم بذررو گردند، از اینصورت مستقیم یا غیرمستقیم در سطح، داخل و یا همراه با بذر منتقل می به

ـ  پنبـه  زايبیمـاري  عوامل انتقال عامل ـ  وداخـل   در خصـوص هب . )2006آگـراوال،  اسـت ( ن کشـورها  یب
اصلی جابجـایی اولیـه   باشند که عامل زا میآن دسته از عوامل بیماريپنبه  1زاد)(بذر بردبذر هاي بیماري

هـاي  تـرین بیمـاري  هاي گیاهچه پنبه در میان مهـم بیماري). 2006بلک و همکاران، بیماري بذر است (
زاي بـذر و  هـاي بیمـاري  ترین قـارچ مهم). 2002هاول، دارند (دانه قرار  الیاف و تولید پنبه محدودکننده
عامل بیماري قـارچی بالیـت گیاهچـه، بالیـت برگـی، لکـه برگـی)،        ( 2آسکوکایتا گوسیپیگیاهچه پنبه 

عامـل  ( 4بوتریتیس سینرهعامل بیماري قارچی پوسیدگی حبابی دیپلودیایی)، ( 3بوتریودیپلودیا تئوبرومه
هـاي قـارچی آنتراکنـوز، بالیـت     عامل بیماري( 5کولتوتریکوم گوسیپیبیماري قارچی کپک خاکستري)، 

عامـل  ( 7مونیلیفـورم عامل بیماري قارچی پوسیدگی نرم بافـت نـارس)،   ( 6اکوئیستیهاي گیاهچه)، گونه
ی ازپاافتـادگ عامـل بیمـاري قـارچی پژمردگـی و     ( 8پالیدوسپوریومبیماري قارچی پژمردگی فوزاریومی)، 

گونه فرم اوگزیسپورومعامل بیماري قارچی پژمردگی گیاهچه)، ( 9سوالنیگیاهچه و تورم و شانکر ساقه)، 
، 11ماکروفومینا فازئولینا، فوزاریومعامل بیماري قارچی بالیت ساقه، پوسیدگی ریشه) قارچ ( 10واسینفکتوم

باشـند. همچنـین آزمـون    مـی  ورتیسلیومقارچ  14داهلیهو  13آتروم-آلبوهاي و گونه 12رایزوکتونیا سوالنی
زنی درون ظرف پتري)، ارزیابی گیاهچه و کشت روي محیط آگار، از کشت بذر روي کاغذ جوانه( 15بالتر
کیـرك پاتریـک و   گردند (ها محسوب میهاي شناسایی و تعیین آلودگی بذر به این قارچترین روشمهم

اي بذر و تولید زاي بذرزاد با تجزیه مواد ذخیرهبیماري عوامل). 2003؛ متور و کانگسدال، 2001راتراك، 
از استقرار در  زاي بذرزاد پنبه پسبیماري عوامل). 2006نارایاناسامی، گردد (مواد سمی سبب زوال آن می

                                                             
1. Seed born 
2.  Ascochyta gossypii 
3. Botryodiplodia theobromae 
4. Botrytis cinerea 
5. Colletotrichum gossypii 
6. Fusarium equiseti 
7. Fusarium monilioforme 
8. Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum 
9. Fusarium pallidoroseum 
10. Fusarium solani 
11. Macrophomina phaseolina 
12. Rhizoctonia solani 
13. Verticillum ablo- atrum 
14. Verticillum dahliae 
15. Blotter rest 
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ایجـاد   1یلکـه برگـ   و مرگ گیاهچه و بوته، سوختگی (بالیت)پژمردگی و و  بذرقوزه و مزرعه پوسیدگی 
  ).2010خادي و همکاران، کنند ( می

هاي متعددي پیشنهاد شده است که ضـدعفونی  پنبه، روش براي مبارزه با عوامل بیماریزاي گیاهچه
(آیشـا و   باشـد ها با کمترین آلـودگی زیسـت محیطـی مـی    ترین روشبذور با مواد شیمیایی از اقتصادي

هـاي عمـومی و سیسـتمیک نظیـر کربوکسـین، تیـرام،       قارچ کـش  ). اهمیت استفاده از2021همکاران، 
هـاي قـارچی پنبـه در    کربوکسین تیرام، متاالکسیل، تریادیمنول، کاربندازیم و غیره در مدیریت بیماري

). 2014؛ بارام پورام و همکـاران،  2007(هوشیارفرد و درویش مجنی،  مطالعات متعددي بیان شده است
ویـژه کاربوکسین تیرام براي ضدعفونی بذرهاي پنبـه  کـش بـهسموم قارچ درحال حاضر در ایران برخی

  .  )2011 (خباز جلفـایی و همکـاران، شده استتوصیه 
زاي بیمـاري  هايدالیل مختلفی از جمله آلودگی به میکروارگانیسمهرساله بخشی از بذرهاي پنبه به

گیاهچه و استقرار بوتـه کـافی جهـت ایجـاد تـراکم      زنی، ظهور از کیفیت مطلوب جوانه )،بذرزادبذربرد (
شود. همچنین بنابراین هدف این پـژوهش  مناسب در مزرعه، برخوردار نبوده و از چرخه تولید خارج می

  زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه بود.تجاري پنبه بر جوانه رقم 4دار کردن بذور کركارزیابی اثر ضدعفونی
  

  ها مواد و روش
ظهـور   زنـی بـذر و بنیـه و   جوانه بر براي بررسی اثر ضدعفونی و بنیه بذر چهار رقم پنبه این پژوهش

در گلخانـه  در آزمایشـگاه بـذر و   ترتیب به 1396اي در سال گیاهچه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه
رقـم   4تیمار ( 12فاکتوره با  2یلفاکتور صورت آزمایشبه دانشکده کشاورزي بیرجندتحقیقاتی دانشگاه 

هاي کامل تصادفی ترتیب برپایه طرح آزمایشی کامالً تصادفی و بلوك، بهتیمار ضدعفونی بذر) 3 ×پنبه 
که  بودند ارقام تجاري ورامین، خرداد، خورشید و کاشمر یاجرا شد. چهار رقم پنبه موردبررس تکرار 9با 

 تیمارهـاي  .لیـد شـده بـود   ها سال قبل در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي شهرسـتان کاشـمر تو      بذر آن
 وثانیـه   30مدتدرصد به 5 یمسدبا محلول هیپوکلریت بذر ضدعفونی سطحی -1: ضدعفونی بذر شامل

زمـایش  آبذرهاي ضدعفونی نشده شـاهد   ده ووب در هزار 6 2تیرام-ویتاواکس)( ینکاربوکسکش قارچ -2
ـ ثیر أو تماسی با طیف وسیع ت )(سیستمیک یکشی جذبقارچ تیرام-ویتاواکس)( ینکاربوکسبودند.   ايرب

و  3کش کاربوکسین با اثر سیستمیک از گروه کاربوکسـامید است که از ترکیب دو قارچها ضدعفونی بذر
این اختالط سبب گردیـده تـا    .ساخته شده است 4تیرام با اثر تماسی از گروه دي متیل دي تیوکاربامات

                                                             
1. Leaf spot 
2. Vitavax-thiram 
3. Carboxamid 
4. Di methyl di thiocarbamtes 
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قـارچی  هـاي  تـرین بیمـاري   کش قادر به کنترل عمده چاین قار .العاده گسترده گرددثیر آن فوقأطیف ت
پنبه رقـم ورامـین رقـم     ).1997، و رستگار ؛ موسوي1996ماد، باشد (بذرزاد در محصوالت گوناگون می

تجاري متداول کشت در بسیاري از مناطق کشور و رقمی قدیمی و دیـررس و پرمحصـول اسـت و رقـم     
رقام خورشید و کاشمر ارقـام جدیـد   ) و ا2012همکاران، حمیدي و ( خرداد رقمی جدید و زودرس بوده

  .هستند بارده کوتاه و حول ساقه اصلی يها یپ صفر، شاخهت
بـذرها بـراي    3بـذرزاد) و گنـدروي  بـذربرد ( زاي قـارچی  عوامل بیماري 2و جداسازي 1ابتدا شناسایی

ور قـارچی بیمـاریزا و   تعیین متوسط درصد آلودگی بذرهاي ارقام تجاري پنبه موردبررسـی بـه میکروفلـ   
گندروي در آزمایشگاه سالمت بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهـال بـه روش آزمـون    

 ) انجام شد. بـدین 2003(تور و کانگسدال،  زنی) براساس پروتکل مربوزهکشت بر روي کاغذ جوانه( بالتر
اي کامالً بـا آب  الیه کاغذ بالتر دایره 3 امهاي پتري به تعداد موردنیاز آماده و درون هرکدمنظور تشتک

ـ  7 و بـه مـدت   شـده  کشـت عدد بذر  10هرکدام ، سپس در قرار دادهمقطر مرطوب شده  در  روز 10یال
ساعت تاریکی درون ژرمیناتور  12نور و  ساعت 12 یتناوبسلسیوس در شرایط روشنائی درجه 22 يدما

یافته بر  توسعههاي ها براي بررسی و شناسایی قارچنگهداري شدند. پس از پایان دوره انکوباسیون، نمونه
روي بذر، ابتدا در زیر استریومیکروسکوپ براي مشاهده دقیق کلنی و چگونگی رشد و توسعه و سپس با 

ها رؤیـت و شناسـایی شـدند و متوسـط     هاي مختلف بارده قارچندامتهیه نمونه، زیر میکروسکوپ نوري ا
  ها تعیین شد. درصد آلودگی بذرها به آن

زنـی اسـتاندارد بـه روش    بذر از هر رقم انجام شـد. آزمـون جوانـه    180 يتیمارهاي ضدعفونی بر رو
که دو الیه کاغذ  صورتصورت لوله شده (ساندویچی) انجام شد. بدین زنی و بهکاغذ جوانه يال کشت البه

 بر روي بذرها قرار داده شد. کاغذها قبل از کشت بـا آب  الیه یکمتر) و سانتی 30×  45در زیر (به ابعاد 
اي پیچیـده و   صـورت لولـه   صورت ردیفی در وسط کاغذ نهاده شد و بـه  بذر به 20مرطوب شدند و تعداد 

اضافه شد و  متر مکعب آبسانتی 50 به درون هر ظرف .هاي پالستیکی قرار داده شد سپس درون ظرف
انجمـن  درجـه سلسـیوس قـرار داده شـدند (     25روز بـا دمـاي    12به مدت درون ژرمیناتور بعد ظروف 

) MGT( 4زنـی منظور تعیـین متوسـط زمـان جوانـه     ). در طول این دوره به2021، المللی آزمون بذر  بین
زده یادداشـت شـدند.   و تعداد بذرهاي جوانـه  شده مورد بازدید قرار گرفت هاي کشتطور روزانه ظرف به

  گرفته شد. نظر در زنی جوانه معیار عنوانبه بیشتر یا مترمیلی 2 اندازه به چه ریشه خروج

                                                             
1. Identification 
2. Isolation 
3. Saprophyte 
4. Mean Germination Time(MGT) 
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گردد با اسـتفاده   زنی محسوب می ) که شاخصی از سرعت و شتاب جوانهMGT( یزنمتوسط زمان جوانه 
  .)2016، رانال و همکارانمحاسبه گردید ( 1از رابطه 

)∑                    :)1(رابطه   )
∑( )

	  =MTG  
زده بـذر جوانـه   کـل تعـداد   Σnتعـداد روز   dروز،  d در مـدت زده تعداد بذور جوانـه  nرابطه در این   

هاي عادي ها انجام شد و تعداد گیاهچهزنی استاندارد، ارزیابی گیاهچه پس از پایان آزمون جوانه هستند.
هـاي آلـوده   ) و درصد گیاهچه2018(دان و دوکورنائو، المللی آزمون بذر انجمن بین معیارهايبر اساس 

طـور  گیاهچه عـادي بـه   10). سپس تعداد 2020المللی آزمون بذر، انجمن بینشدند (تعیین و شمارش 
کـش بـا    خـط چه با اسـتفاده از  چه و ریشه تصادفی از هر تکرار براي هر تیمار انتخاب گردید. طول ساقه

درجـه   60سـاعت در آون بـا دمـاي     24متر تعیین شد. سپس اجـزاي گیاهچـه بـه مـدت      میلی 1دقت 
چه بـا اسـتفاده از تـرازوي دقیـق بـا دقـت       چه و ریشه سلسیوس قرار گرفتند و سپس وزن خشک ساقه

چـه)   شـه چـه + ری  هاي طول و وزن خشک گیاهچه (ساقه گیري شد. با استفاده از داده گرم اندازه 001/0
  ).2012، الیاس و همکارانتعیین گردیدند ( 3و  2 يهاشاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه از رابطه

  متر) = شاخص طولی بنیه گیاهچهطول گیاهچه(سانتی ×هاي عادي درصد گیاهچه       ):2(رابطه 
  وزن خشک گیاهچه(گرم) = شاخص وزنی بنیه گیاهچه ×هاي عادي درصد گیاهچه       ):3(رابطه 

تیرام ضـدعفونی  سدیم و ویتاواکسبررسی که با هیپوکلریت رقم مورد 4 يبذرهااي در بخش گلخانه
گلـدان و   108متـر در  سانتی 4تکرار و عمق کاشت  9شده بودند و بذرهاي ضدعفونی نشده (شاهد)، با 

درجه سلسـیوس در قالـب طـرح     28و دماي روز15دماي شب شرایط یکنواخت در گلخانه تحت شرایط 
داراي  مورداسـتفاده هـاي پالسـتیکی    صورت فاکتوریل کشت شـدند. گلـدان  هاي کامل تصادفی به بلوك

بـذر   4گلـدان  کیلوگرم خاك بودند و در هر  6متر و حاوي  سانتی 10دهانه متر و قطر  سانتی 14ارتفاع 
 طـور بـه  گلـدان  هردرصد تخلیه رطوبتی انجام گرفت.  25اساس کشت شد. آبیاري در طول آزمایش بر 

و درصد ظهور  گردید کاشت یادداشت از پس روز 14 تا ظاهرشده هاي تعداد گیاهچه و شد بازدید روزانه
بـا   MET(1( اهچـه یگمتوسط زمان ظهور  .شمارش شد ظاهرشدهها تعیین شد و اولین گیاهچه گیاهچه

از زمان کاشـت بـا اسـتفاده از     روز 14به مدت  ظاهرشدههاي تعداد گیاهچه ي روزانهها يبردار ادداشتی
  محاسبه شد: 3رابطه 

                                       MET=Σ fxi/F                             ):3(رابطه 
 F(روز هفـتم) و   xهـا  شده در میانه دوره ظهـور گیاهچـه   ظاهر هاي یاهچهتعداد گ fxiدر این رابطه 

  ).2006، سانتاناو  نالراباشند (هاي ظاهرشده در این دوره میحداکثر تعداد گیاهچه

                                                             
1. Mean Emergence Time(MET) 



 51                                                                                             و همکاران                                     نو  قلعه عباسی آرزو

  تعیین شد: 4رابطه با استفاده از  SER(1گلخانه ( در ها گیاهچه ظهور سرعت

 =SER                     ):4(رابطه 
درصد	ظهور	نهایی	گیاهچه	ها

  تعداد	روز	از	کاشت	تا	پایان	یادداشت	 برداري
  ).2006، سانتاناو  نالمحاسبه گردید (را 5رابطه  بانیز  2)SEI( گیاهچه ظهور شاخص
   SEI =/ میانگین ظهور گیاهچه هاي عاديدرصد گیاهچه×  100):             5(رابطه 

ها گیاهچهبرگی  8-7مرحله  براي تعیین شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانه، در پایان آزمایش در
بـه   آون کـردن در خشک ها با وزن خشک آن شده بر کف هاي هر گلدان) گیاهچهکاشت از پس روز 30(

 شد. تعیین گرم ±01/0دقت  با دقیق ترازوي با توزین و گراددرجه سانتی 75 دماي در ساعت 48 مدت
    ).2012همکاران، تعیین شد (الیاس و  6در گلخانه با رابطه  گیاهچه وزنی بنیه سپس شاخص

  گلخانه در گیاهچه بنیه یشاخص وزن = (گرم) گیاهچه خشک وزن×  هاي عادي درصد گیاهچه     ):6(رابطه 
افزار اکسل انجام شـد   در محیط نرم DSAASTAT1.022ها با استفاده از ماکرو تجزیه واریانس داده

 Excelافـزار  درصد انجام شد. بـراي رسـم نمـودار از نـرم     5در سطح  FLSDو مقایسه میانگین با آزمون 
  .استفاده شد

  
   نتایج و بحث

و  هـاي عـادي  ضدعفونی بذر بر درصد گیاهچه× متقابل رقم ها مشخص نمود اثر تجزیه واریانس داده
  ).1جدول بود (دار هاي طولی و وزنی بنیه گیاهچه معنیزنی و شاخصآلوده، متوسط زمان جوانه

  
 و گیاهچه ارقام مختلف پنبه زنی بذر و بنیه بذرقابلیت جوانهصفات مربعات) (میانگین یانستجزیه وار - 1جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  )MSمیانگین مربعات (
درصد 

هاي  گیاهچه
  عادي

درصد 
هاي  گیاهچه
  آلوده

متوسط زمان 
  )MGT(یزنجوانه

شاخص طولی 
 بنیه گیاهچه

شاخص وزنی 
 بنیه گیاهچه

  40/26**  7/8661143**  040/0** 574/0** 017/40**  3  رقم
 ns017/0 **7/702479 **31/3 432/0* 591/7**  2  بذر ضدعفونی

 99/1** 1/218229** 014/0* 398/0** 732/6**  6  ضدعفونی بذر× رقم
 351/0 4/46647 006/0 120/0 564/0  96  خطا

 9/16 3/17 1/8 6/24 6/9    (درصد) ییراتضریب تغ
ns: درصد. 1و  5دار در سطوح  ترتیب معنی به ** و * دار؛ یمعن یرغ 

                                                             
1. Seedling Emergence Rate(SER)  
2. Seedling Emergence Index(SEI) 
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هـا نشـان داد بـذرهاي ضـدعفونی شـده رقـم ورامـین بـا         مقایسه میانگین :هاي عاديدرصد گیاهچه
کش ویتاواکس تیرام سـایر ارقـام   کش ویتاواکس تیرام در مقایسه با بذرهاي ضدعفونی شده با قارچ قارچ

هاي عادي برخـوردار بـود. بـذرهاي ضـدعفونی     درصد از بیشترین درصد گیاهچه 67/89شده با بررسی 
درصـد پـس از رقـم ورامـین از درصـد       11/76کش ویتاواکس تیـرام رقـم کاشـمر نیـز بـا      شده با قارچ

هاي عادي باالتري برخوردار بودند. ایـن درحـالی بـود کـه، بـذرهاي رقـم خـرداد تحـت تـأثیر           گیاهچه
هاي عـادي نسـبت بـه    هاي ویتاواکس تیرام و هیپوکلریت سدیم داراي کمترین درصد گیاهچه کش قارچ

). همچنین، این نتایج نشان داد در ارقام خـرداد، کاشـمر و خورشـید بـذرهاي     1(شکل بودسایر تیمارها 
هاي عادي بیشتري برخوردار بودنـد.   ضدعفونی نشده نسبت به بذرهاي ضدعفونی شده از درصد گیاهچه

) معیـار کیفیـت رویـش و    ISTAبـذر ( المللی آزمون هاي عادي طبق تعریف انجمن بینرصد گیاهچهد
). باتوجـه بـه اثـر ضـدعفونی بـذرها در کـاهش       2021المللی آزمون بـذر،  انجمن بیناست (گواهی بذر 

اي بـذربرد،  زهاي ایجاد شده به عوامل بیمـاري زنی و گیاهچهآلودگی اولیه و ثانویه بذرهاي درحال جوانه
زنـی بـذرهاي   کش ویتاواکس تیرام بر بهبود جوانهتواند بیانگر تأثیر مطلوب استفاده از قارچاین نتایج می

) نیز واکنش متفاوت جوانه زنی بـذر و رشـد گیاهچـه    2007این ارقام باشد. هوشیارفرد و دویش مجنی(
  ذر را گزارش نمودند. ارقام مختلف پنبه نسبت به کاربرد مواد ضدعفونی کننده متفاوت ب

 

  
  پنبه تحت م ارقا هاي عاديهاي درصد گیاهچهمقایسه میانگین. 1شکل 

 ر ضدعفونی بذهاي مختلف تاثیر روش
  

هاي آلوده در بذرهاي ضدعفونی نشده رقم خورشید کمترین درصد گیاهچه :آلوده هايدرصد گیاهچه
هاي حاصل از بذرهاي ضدعفونی شده بـا  گیاهچه). به عبارت دیگر، میزان آلودگی 2شکل (مشاهده شد 
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تیرام بیشـتر از بـذرهاي تیمـار نشـده بـود. ایـن نتیجـه نشـان         کش ویتاواکسهیپوکلریت سدیم و قارچ
زاي بذربرد بوده و آلـودگی  دهد که حداقل بذرهاي رقم خورشید فاقد آلودگی اولیه به عوامل بیماري می

واند ناشی از بروز آلودگی ثانویه بذرها باشد. آلودگی بـذرها و  تمشاهده شده در بذور ضدعفونی شده می
المللی آزمون زنی و سالمت بذر انجمن بینهاي جوانههاي آزمونها طبق معیارهاي دستورالعملگیاهچه

هـاي ناشـی از   هاي اولیه و ثانویه هستند. آلـودگی هاي بذر و گیاهچه شامل آلودگی) آلودگیISTAبذر (
هاي ثانویه ناشی از عوامل گندروي بذر و محیط کشـت  برد و همراه بذر و آلودگی زاي بذر یماريبعوامل 

هاي الزم در حـین و بعـد از   ). این امر اهمیت انجام مراقبت2021المللی آزمون بذر، انجمن بینهستند (
مـال تأثیرگـذاري   هاي بعدي درخصوص احتکردن را نشان داده و  نیازمند بررسی انجام فرایند ضدعفونی

هاي بعـدي در اثـر   ویژه پوسته، و باالبردن سطح احتمال آلودگیمواد ضدعفونی کننده بر سالمت بذر، به
تیـرام رقـم ورامـین نیـز از     کش ویتـاواکس سدیم و قارچآن است. بذرهاي ضدعفونی شده با هیپوکلریت

بودنـد. ایـن نتیجـه     برخـوردار ه هاي آلوده بسیار کمی و کمتر از بذرهاي ضدعفونی نشـد درصد گیاهچه
هـا بـه عوامـل    کننده بر کاهش آلـودگی بـذرها و گیاهچـه   کردن بذر با مواد ضدعفونیکارایی ضدعفونی

گـردد قـارچ   مشـاهده مـی   2 جـدول دهد. همچنـان کـه در   زاي بذربرد و همراه بذر را نشان می یماريب
بذور بررسی شده جداسازي و شناسائی شد.  و گندروي از میکروفلور )(بذر برد گونه قارچ بذرزاد 12هاي

 .Alternaria sp. ،spp. Aspergillus،Basipetospora sp هــاي قــارچ ) نیـز  2021عـرب سـلمانی (  
Fusarium spp. ،Cladosporium sp. ،Cheatomium sp. ،Cephalosporium sp. ،Bipolaris sp. 

Mucor sp.،Myrothecium sp. ،Monascus sp. ، Melanospora sp. ،Geotrichum sp. ،Ulocladium 
sp. ،Sclerotium sp. ،Rhizopus sp. ،Rhizoctonia sp. ،Penicillium spp.   بــا فراوانــی متفـاوت    را

و شناسـائی  جداسـازي   پنبه رقم ورامـین  پوسیده هاي بیمار و بذرهايپوسته بذر، بذر، گیاهچه ازجنین،
 زاي بذربرد و همراه بـذر  یماريب هاياز متوسط درصد فراوانی قارچ خردادهمچنین بذرهاي رقم  .دندکر

کننده بذرهاي هاي آلودهي سایر ارقام برخوردار بودند و قارچشناسائی و جداشده باالتري نسبت به بذرها
هاي سطح بـذر پنبـه محـل مناسـبی بـراي      ). کرك2(جدول  این رقم از تنوع باالیی نیز برخوردار بودند

) بهبود جوانه زنی بـذرهاي پبـه   2015( شود. راتینوالزاي بذر محسوب میو بقاي عوامل بیماري حضور
) شستشـوي بـذرها بـا    2014همکاران (با ضدعفونی آنا با قارچ کش تیرام را مشاهده نمود. باراماپورام و 

ن تیمـار  سـاعت را مـؤثرتری   7یژنه بـه مـدت   اکسـ  آب درصـد و  70آب و صابون و سپس آبکشی با اتانل 
) نیـز بـا ضـدعفونی سـطحی     2016همکـاران ( الین پنبه اعالم نمودند. بخـش و   55ضدعفونی بذرهاي 

درصـد بـه بهتـرین نتیجـه ضـدعفونی       2 اکسـیژنه  درصـد و آب  15هگـزن -بذرهاي پنبه با ترکیبی از ان
بـذر و   زاي قـارچی مهـم  ) چهار عامل بیمـاري 2002هاول (زنی بذر دست یافتند. سطحی و بهبود جوانه

                                                             
1. n-Hexane 
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رایزوپـوس  و  پیتیـوم ، یـک گونـه ناشـناخته    2پیتیوم اولتیموم، 1پیتیوم آفانیدرماتومگیاهچه پنبه شامل 
 4کـش متاالکسـیل  هاي آلوده پنبه جدا کرد. وي مشاهده نمود قـارچ از جنین بذرها و گیاهچه را 3اوریزه

را به نحو مطلوبی مهار نمود ولی آلودگی قـارچ  پیتیوم هاي مختلف قارچ آلودگی و بیماري ناشی از گونه
هاي پنبه ) بیشترین تأثیر مثبت بر مهار بیماري2018همکاران (را مهار ننمود. مونگا و  رایزوپوس اوریزه

  کش ویتاواکس تیرام مشاهده کردند.و در نتیجه افزایش عملکرد پنبه را با ضدعفونی بذرها با قارچ
  

جداشده از بذرهاي ارقام  شناسائی و زاي بذربرد و همراه بذر یماريب هايی قارچمتوسط درصد فراوان -2جدول 
   مختلف پنبه پیش از اعمال تیمارها(شاهد)

  ارقام   ها هاي قارچ گونه
  خرداد  خورشید  کاشمر  ورامین

Fusarium spp. 00/19 30/13  فوزاریوم هاي مختلفگونه  00/1  60/69  
Alternaria spp. 00/34  60/5  آلترناریا هاي مختلفگونه  00/2  70/28  

Aspergillus spp. 00/27 99/16  آسپرجیلوسهاي مختلف گونه  00/1  10/13  
Trichothecium roseum 00/63  00/6  تریکوتشیوم روزئوم  00/14  50/48  

  Chetamium spp. -  2/0  -  10/5  کتامیومهاي مختلف گونه
  spp. Rhizopus  -  2/0  -  30/3  رایزوپوسهاي مختلف گونه
  Myrothecium spp. -  -  -  00/2  میروتشیوم هاي مختلفگونه
  Penicillium spp. -  2/0  -  2/0 -1/0  پنیسیلیوم هاي مختلفگونه
Nigrospora spp. -  2/0  - 2/0 -1/0  نیگروسپوراهاي مختلف گونه  

Cuvrularia spp. -  -  - 2/0 -1/0  ایکورووالرهاي مختلف گونه  

Bipolaris spp. -  -  - 2/0 -1/0  بایپوالریسهاي مختلف گونه  

Rhizoctonia solani -  -  - 2/0 -1/0  رایزوکتونیا سوالنی  

 

                                                             
1. Pythium aphanidermatum 
2. P. ultimum 
3. Rhizopus oryzae 
4. Metalaxyl 
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  پنبه تحت تاثیر م ارقا هاي آلودههاي درصد گیاهچهمقایسه میانگین -2شکل 

   رضدعفونی بذهاي مختلف  روش

  
  پنبه تحت تاثیر م ارقا )MGT( زنیمتوسط زمان جوانههاي مقایسه میانگین - 3شکل 

   رضدعفونی بذروش هاي مختلف 
  

متوسـط   ضـدعفونی بـذر بـر   × اثرمتقابل رقم  هايمقایسه میانگین: )MGT( یزنمتوسط زمان جوانه
زنی مربوط به بذرهاي ضدعفونی شده بـا  نشان داد کمترین متوسط زمان جوانه )MGT( یزنزمان جوانه

شـده بـذرهاي ضـدعفونی شـده بـا       یبررسـ تیرام رقم خرداد بود و در تمـامی ارقـام   کش ویتاواکسقارچ
کمتـر بـودن   ). 3شـکل  داشـتند ( کمتـري   )MGT( یزنمتوسط زمان جوانهاز  تیرامکش ویتاواکس قارچ

مـاوي و همکـاران،   اسـت ( زنـی  به مفهوم بیشـتر بـودن سـرعت جوانـه     )MGT( یزنمتوسط زمان جوانه
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کـش  زنی بذر پنبه با ضـدعفونی بـذور بـا قـارچ    ) افزایش سرعت جوانه2016 کاران،). بانیانی و هم2010
 تیرام را گزارش کردند. 

  

 
  پنبه تحت تاثیر م ارقا گیاهچه شاخص طولی بنیههاي مقایسه میانگین -4شکل 

   رضدعفونی بذهاي مختلف روش
  

 ضدعفونی بر شـاخص طـولی بنیـه   نوع × مقایسه میانگین اثرمتقابل رقم : شاخص طولی بنیه گیاهچه
کـش ویتـاواکس تیـرام و    گیاهچه مشخص نمود بذرهاي ضدعفونی شده با هیپوکلریـت سـدیم و قـارچ   

گیاهچه برخوردار بـوده و میـانگین    شاخص طولی بنیه بذرهاي ضدعفونی نشده رقم ورامین از بیشترین
ین گروه آماري قـرار داشـت.   شاخص طولی بنیه گیاهچه بذرهاي ضدعفونی نشده رقم کاشمر نیز در هم

کـش تیـرام    همچنین کمترین شاخص طولی بنیه گیاهچه به بذرهاي رقم خرداد ضدعفونی شده با قارچ
هاي رشد گباهچه پنبه ازجمله معیارهاي ارزیابی بنیه بـذر و  گیري شاخص). اندازه4شکل داشت (تعلق 

هـاي ترکیبـی ارزیـابی    یکی از شاخص). شاخص طولی بنیه گیاهچه 2019گیاهچه پنبه هستند(بورلند، 
فیلهـو،  -مـارکوس است (هاي عادي بذر و طول گیاهچه ضرب درصد گیاهچه بنیه گیاهچه بوده و حاصل

گیـري معیـار طـول گیاهچـه و مشـاهده      ) کاهش بنیه گیاهچه با اندازه2012). تومار و همکاران(2015
هـاي گنـدروي و بیمـاریزاي بـذربرد و     رچکاهش طول گیاهچه ارقام پنبه در اثر افزایش آلـودگی بـه قـا   

به پـائین بـودن    با توجههمچنین بهبود بنیه گیاهچه با ضدعفونی بذرها با قارچ کش را گزارش نمودند. 
کش ویتاواکس تیرام رقم خرداد این نتیجه دور  هاي عادي بذرهاي ضدعفونی شده با قارچدرصد گیاهچه

تر بذرهاي ارقام ورامین و کاشمر نسبت به دیگر ارقـام  بنیه قوي از انتظار نبود. همچنین این نتایج بیانگر
 بررسی بود.  مورد
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شاخص وزنی بنیه ضدعفونی بذر بر × هاي اثرمتقابل رقم مقایسه میانگین: شاخص وزنی بنیه گیاهچه
کـه  طـوري بـود، بـه   گیاهچـه  شاخص طولی بنیـه هاي نیز نتایجی مشابه نتیجه مقایسه میانگین گیاهچه

 شاخص وزنی بنیه گیاهچـه ضدعفونی شده و ضدعفونی نشده از  در حالت بذرهاي رقم ورامین و کاشمر
هاي ترکیبی ارزیـابی بنیـه   شاخص وزنی بنیه گیاهچه یکی از شاخص). 5شکل بودند (باالتري برخوردار 

لهو، فی -مارکوس( هاي عادي بذر و وزن خشک گیاهچه استضرب درصد گیاهچه گیاهچه بوده و حاصل
گیـري معیـار وزن خشـک گیاهچـه و     ) کاهش بنیه گیاهچه بـا انـدازه  2012( تومار و همکاران ).2015

 هاي گندروي و بیماریزاي بذربردکاهش یافتن وزن خشک گیاهچه ارقام پنبه با افزایش آلودگی به قارچ
توجه به باالتر بودن درصد  با کش را مشاهده نمودند.و نیز بهبود بنیه گیاهچه با ضدعفونی بذرها با قارچ

    هاي عادي این ارقام باالتر بودن شاخص وزنی بنیه گیاهچه این ارقام دور از انتظار نبود.گیاهچه
 

  
  پنبه تحت تاثیر م ارقا شاخص وزنی بنیه گیاهچههاي مقایسه میانگین - 5شکل 

   رضدعفونی بذهاي مختلف  روش
 

نشـان داد کـه    ايصفات ظهور گیاهچه در آزمایش گلخانه تجزیه واریانسنتایج : ايب) آزمون گلخانه
داري متفاوت بوده و نیز اثر ضـدعفونی   یطور معن بهشده  یبررسدرصد و سرعت ظهور گیاهچه بین ارقام 

دار بود ولی شده معنی یبررسدار بود. تفاوت متوسط زمان ظهور گیاهچه ارقام بذر بر این پارامترها معنی
ظهور و  براي شاخص ضدعفونی بذر و رقم داري بر این پارامتر نداشت و اثرمتقابلیضدعفونی بر اثر معن

  ).3جدول بود (دار شاخص وزنی بذور گیاهچه در گلخانه معنی
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  ايدر آزمایش گلخانه ارقام مختلف پنبه (میانگین مربعات) صفات ظهور گیاهچه یانستجزیه وار -3جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  )MSمربعات ( میانگین
درصد ظهور 

در  گیاهچه
  گلخانه

  متوسط زمان
ظهور گیاهچه 

 در گلخانه

سرعت ظهور 
گیاهچه در 

  گلخانه

شاخص ظهور 
گیاهچه در 

 گلخانه

شاخص وزنی 
بنیه گیاهچه در 

 گلخانه
  ns96/205  ns 009/0  571/0  ns01/2  ns 69/77 8  بلوك
  03/4967**  12/124**  827/2**  049/0**  60/1020**  3  رقم

007/0  01/553*  2  بذر ضدعفونی  ns *532/1  **03/19  **46/1609  
86/154 6  ضدعفونی بذر× رقم ns 014/0 ns 429/0 ns **20/23 **57/1157  

  45/139  19/2  453/0 010/0  60/163 88  خطا
  8/16  8/14  7/16  3/11  6/16  (درصد) ییراتضریب تغ

ns: درصد. 1و  5در سطوح  دار ترتیب معنی به ** و * دار؛ یمعن یرغ  
 

درصد ظهور گیاهچه در گلخانه ارقـام بررسـی   هاي  مقایسه میانگین: در گلخانه درصد ظهور گیاهچه
شده مشخص نمود بذرهاي رقم خرداد داراي بیشترین درصد ظهور گیاهچه در گلخانه بودنـد و درصـد   

  ).  4(جدول  بعدي قرار داشتند ظهور گیاهچه در گلخانه ارقام خورشید و ورامین و کاشمر در رتبه هاي
 در گلخانه متوسط زمان ظهور گیاهچههاي  مقایسه میانگین: در گلخانه متوسط زمان ظهور گیاهچه

  ).4(جدول  رقم خرداد را نسبت به دیگر ارقام مشخص نمود متوسط زمان ظهور گیاهچهتر بودن نیز پائین
در گلخانـه نشـان داد    سرعت ظهور گیاهچـه هاي  مقایسه میانگین: در گلخانه سرعت ظهور گیاهچه

  ).4(جدول بودند  در گلخانه سرعت ظهور گیاهچهبذرهاي رقم خرداد داراي بیشترین 
 شاخص ظهـور گیاهچـه در گلخانـه   بر  متقابل رقم و ضدعفونی اثر: شاخص ظهور گیاهچه در گلخانه

کش ویتاواکس تیـرام رقـم خـرداد داراي بیشـترین میـزان      نشان داد که بذرهاي ضدعفونی شده با قارچ
تیرام رقـم  کش ویتاواکسبذرهاي ضدعفونی شده با قارچ که نیا با توجهشاخص ظهور گیاهچه بودند که 

نسـبت   گیاهچـه  ظهـور  شـاخص )، 4خرداد از بیشترین درصد ظهور گیاهچه برخـوردار بودنـد (جـدول    
و  نـال (راي عادي است که به صورت درصـد بیـان مـی گردد   هابه درصد گیاهچه میانگین ظهور گیاهچه

و باالتر بودن شاخص ظهور گیاهچه در گلخانـه رقـم خـرداد باتوجـه بـه برخـورداري از        ).2006، سانتانا
) 2016بانیـانی و همکـاران (  ). 6شـکل  نبـود ( دور از انتظـار  بیشترین درصد ظهور گیاهچـه در گلخانـه   

کاهش مرگ کش تیرام توأم با گلدان بذر پنبه با ضدعفونی بذور با قارچافزایش درصد ظهور گیاهچه در 
 درصـد  شـاخص ظهـور گیاهچـه   روز پس از کاشت مشاهده نمودنـد.   30در گلخانه را تا  و میر گیاهچه

یی کـه موجـب   مارهایت رو نیازاهاي عادي است و به درصد گیاهچه میانگین ظهور گیاهچه درصد نسبت
زنی بذر و افزایش درصد ظهور گیاهچه شوند سـبب بهبـود شـاخص ظهـور گیاهچـه       بهبود درصد جوانه

کـردن بـذرها را   هاي ارقام مختلف پنبه در اثـر ضـدعفونی  ) افزایش بقاي گیاهچه2006هاول (. شوند یم
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قـارچی تـوأم بـا     ) کاهش آلودگی بـه عوامـل بیمـایزاي   2018گزارش نمود. همچنین مونگا و همکاران (
کـش تیـرام و ویتـاواکس تیـرام     کاهش مرگ و میر گیاهچه در مزرعه ارقام پنبه که بذرهاي آنها با قارچ

همچنین بذرهاي رقم کاشمر داراي کمترین متوسـط زمـان ظهـور     ضدعفونی شده بودند را نشان دادند.
اهچـه بـوده و سـرعت ظهـور     گیاهچه در گلخانه بودند. رقم خرداد نیز داراي بیشترین سرعت ظهـور گی 

  ).  4جدول بود (گیاهچه بذرهاي ضدعفونی نشده بیشتر 
  

گیاهچه ارقام مختلف پنبه تحـت تـاثیر تیمارهـاي مختلـف      صفات مرتبط با ظهور مقایسه میانگین -4جدول 
  ايدر آزمایش گلخانه ضدعفونی بذر

  صفات
در  سرعت ظهور گیاهچه  تیمارها  

  (گیاهچه در روز) گلخانه
متوسط زمان ظهور 

  (روز) در گلخانه گیاهچه
درصد ظهور 

  در گلخانه گیاهچه
51/4 a 527/0 c 7/85 a خرداد    

  ارقام پنبه
  
  

93/3 b 666/0 ab 6/74 b خورشید 

81/3 b 705/0 a 4/72 b کاشمر  
88/3 b 592/0 bc 7/73 b ورامین 
27/4 a 869/0 a 1/81 a تیمارهاي  شاهد

ضدعفونی 
  بذر

89/3 b 890/0 a 9/73 b هیپوکلریت سدیم 

94/3 b 864/0 a 9/74 b تیرامویتاواکس 
  .داري ندارند درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  آزمون دانکن باشند با هاي که داراي حروف مشترك می در هر ستون میانگین 

 

  
  تحت تاثیر گلخانه  درپنبه م ارقا گیاهچه ظهور شاخص برهاي مقایسه میانگین - 6شکل 

   رضدعفونی بذهاي مختلف روش
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ضـدعفونی بـذر بـر     وهاي اثـر متقابـل رقـم     مقایسه میانگین: شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانه
هـاي طـولی و وزنـی بنیـه     هاي شاخصروند همانند روند میانگین شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانه

تیرام و ضدعفونی نشـده ارقـام   ویتاواکسکش که بذرهاي ضدعفونی شده با قارچ يطور بهگیاهچه داشت 
شـاخص  ). 7شـکل  بودنـد ( برخـوردار   شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانهورامین و کاشمر از باالترین 

 گلخانـه  در گیاهچـه  خشـک  وزن و هاي عـادي  حاصلضرب درصد گیاهچه گلخانه در گیاهچه بنیه یوزن
 دن درصد ظهور گیاهچـه در گلخانـه رقـم خـرداد    ) و باتوجه به باالتر بو2012است (الیاس و همکاران، 

هـاي   ) افـزایش وزن خشـک گیاهچـه   2012تومار و همکاران (. )، این نتیجه دور از انتظار نبود4(جدول 
   .کش را مشاهده نمودندپنبه با ضدعفونی بذرهاي آنها با قارچ

  
  تحت گلخانه  درپنبه م ارقاشاخص وزنی بنیه گیاهچه  برهاي مقایسه میانگین -7شکل 

   رضدعفونی بذهاي مختلف تاثیر روش
  

 بـراي  بسـیاري  هـاي  تـالش : زنـی  بررسی پنبه در گلخانه با آزمون جوانه روابط بین صفات مورد
 از برخـی . اسـت  گرفتـه  مزرعه صورت در گیاهچه ظهور با استاندارد زنی جوانه آزمون نتایج دادن ارتباط

 انـد  کرده گزارش مزرعه در گیاهچه ظهور و استاندارد زنی جوانه نتایج آزمون بین نزدیکی ارتباط محققان
 نتـایج آزمـون   بـین  همبسـتگی  ط) نیـز رابـ  2013ي و کاري هفت تپـه ( ). حمید2011 (ماتیوز و پاول،

مزرعه ارقام تجاري پنبه را مشاهده کردند. در ایـن تحقیـق نیـز     در گیاهچه ظهور و استاندارد زنی جوانه
هـاي موردبررسـی بـا صـفات گلخانـه از همبسـتگی و رگرسـیون (در         رابطه بین آزمونبردن به  براي پی

  صورت امکان) استفاده شد.
هـاي بنیـه    با شـاخص  در آزمایشگاه زنی و بنیه بذرجوانهصفات بین بررسی ضرایب ساده همبستگی 

هـاي  هچـه داري بـین درصـد گیا  بیانگر وجود رابطه همبستگی متوسط و قوي معنـی گیاهچه در گلخانه 
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هـاي آلـوده بـا کلیـه     همچنین درصد گیاهچـه  عادي و کلیه صفات ظهور و بنیه گیاهچه در گلخانه بود.
دار داشـت. رابطـه   صفات ظهور و بنیه گیاهچه در گلخانه همبستگی منفـی ولـی ضـعیف و غیـر معنـی     

شاخص وزنی بنیه گیاهچـه   و در گلخانه ظهور گیاهچه متوسط زمانبا  )MGT( یزنمتوسط زمان جوانه
در  بنیـه گیاهچـه   و وزنی طولی هايشاخص دار بود.دار و منفی و معنیترتیب مثبت معنیبه در گلخانه
شـاخص وزنـی بنیـه    و  در گلخانـه  شاخص ظهور گیاهچه، ظهور گیاهچه متوسط زماننیز با  آزمایشگاه

  ).  5جدول داشت (دار رابطه مثبت معنی گیاهچه در گلخانه
  

  گیاهچه در گلخانه و بنیه زنی و بنیه بذر و ظهورضرایب همبستگی ساده بین صفات جوانه - 5جدول 

ns: درصد. 1و  5دار در سطوح  ترتیب معنی به ** و * دار؛ یمعن یرغ  
 

 هـاي سـرعت و  هاي بنیه و ظهور گیاهچـه در گلخانـه و شـاخص   براي درك بهتر رابطه بین شاخص
زنی نهـایی در آزمایشـگاه از رگرسـیون خطـی اسـتفاده گردیـد        زنی روزانه و درصد جوانه متوسط جوانه

). بررسی خطوط رگرسیونی برازش یافته نشـان داد شـاخص بنیـه گیاهچـه در گلخانـه رابطـه       8(شکل 
ک الف) بر مبناي معادالت رگرسـیونی، بـا افـزایش هـر یـ      8زنی داشت (شکل مستقیمی با درصد جوانه

افـزایش یافـت    974/0زنی نهایی در آزمایشگاه، شاخص بنیه گیاهچه در گلخانه بـه میـزان    درصد جوانه
زنـی   زنـی در آزمـون جوانـه    بنابراین کاربرد تیمارهایی کـه باعـث افـزایش درصـد جوانـه     ؛ الف)8(شکل 

حمیـدي و کـاري   هاي داخل گلخانه مؤثر باشـند.   توانند روي رشد و بنیه گیاهچه شوند می استاندارد می
زنـی بـذر ارقـام مختلـف پنبـه بـا تعـداد         ) گزارش کردند کـه بـین قابلیـت جوانـه    2013هفت چشمه (

دار وجـود   زنی روزانه و شاخص بنیه گیاهچه همبسـتگی مثبـت معنـی    هاي عادي، سرعت جوانه گیاهچه
  دارد.  

نتایج رگرسیون خطی در همه ارقام نشان داد که بین شاخص ظهور گیاهچـه در گلخانـه و متوسـط    
ب). این نشـان  8(شکل  استزنی استاندارد رابطه خطی معکوسی برقرار  زنی روزانه در آزمون جوانه جوانه

   مورد صفات
  گلخانه در بررسی

  زنیمورد بررسی در آزمون جوانه صفات
درصد 

هاي  گیاهچه
  عادي

درصد 
هاي  گیاهچه
  آلوده

متوسط زمان 
 یزنجوانه

)MGT(  

شاخص طولی 
 بنیه گیاهچه

شاخص وزنی 
 بنیه گیاهچه

-056/0 463/0*  در گلخانه درصد ظهور گیاهچه ns 127/0- ns ns149/0-  ns130/0-  
-149/0 331/0*  در گلخانه متوسط زمان ظهور گیاهچه ns *271/0  *271/0  *300/0  

-056/0 506/0**  در گلخانه سرعت ظهور گیاهچه ns 127/0- ns ns149/0-  ns130/0-  
-041/0  756/0**  در گلخانه شاخص ظهور گیاهچه ns *356/0-  **664/0  **753/0  

-070/0  828/0**  شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانه ns *374/0  **740/0  **845/0  
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گیاهچـه   کننـد، ظهـور  زنی صرف میدهد که بذرهایی که در آزمایشگاه زمان بیشتري را براي جوانهمی
تواند به عنوان شـاخص  زنی روزانه میآنها نیز با تأخیر صورت می گیرد و بنابراین شاخص متوسط جوانه

هـر نـوع تـنش و     ها از خاك بکار رود. از سوي دیگرگویی کننده مناسبی از وضعیت ظهور گیاهچهپیش
ح خـاك را نیـز   گیاهچه از سطتواند ظهور  زنی بذور را تحت تأثیر قرار دهد، می تیماري که سرعت جوانه

 تحت تأثیر قرار دهد.
 

 

  زنی  زنی  با شاخص بنیه و (ب) متوسط جوانه روابط رگرسیونی بین (الف) درصد جوانه - 8شکل 
  اي زنی در آزمون گلخانه روزانه با شاخص ظهور گیاهچه در آزمون جوانه

  

  گیرينتیجه
آزمایشـگاهی بـذرهاي ارقـام مختلـف پنبـه موردبررسـی       نتایج این تحقیق مشخص نمود، در بخش 

زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه و واکنش این خصوصیات نسبت بـه ضـدعفونی   ازلحاظ خصوصیات جوانه
زنی بیشـتر  شده از جوانه یبررسبذر با یکدیگر تفاوت داشتند. ارقام ورامین و کاشمر نسبت به دیگر ارقام 

زا برخـوردار  هـاي بیمـاري  هاي آلوده کمتر و آلودگی کمتـر بـه قـارچ   چهتري و گیاهو بنیه گیاهچه قوي
هـاي  ارقام ورامین و کاشمر از درصد گیاهچـه  تیرامکش ویتاواکسبا قارچ بودند. بذرهاي ضدعفونی شده
کمتـر   )MGT( یزنـ متوسـط زمـان جوانـه    وجود رقم خـرداد داراي  ینبااآلوده کمتري برخوردار بودند. 

 بیشـتر و درصد ظهور شده  یبررسنسبت به دیگر ارقام بود. همچنین رقم خرداد در مقایسه با سایر ارقام 
   کـش ویتـاواکس  با قارچ ضدعفونی شده کمتري داشت و بذرهاي در گلخانه متوسط زمان ظهور گیاهچه

ام ورامـین و کاشـمر   بـذرهاي ارقـ  در گلخانه بـود.   شاخص ظهور گیاهچه این رقم داراي بیشترینتیرام 
نسـبت بـه    شاخص وزنی بنیه گیاهچه در گلخانه لحاظبه تیرام نیزکش ویتاواکسضدعفونی شده با قارچ

y = 0.904x + 4.3188
R² = 0.8130
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تـر  زنی بیشتر بـذر و بنیـه قـوي   طورکلی جوانهبنابراین به شده از برتري برخوردار بود. یبررسدیگر ارقام 
تیرام نتایج ایـن  کش ویتاواکس بذرها با قارچگیاهچه ارقام ورامین و کاشمر و ارجحیت ضدعفونی کردن 

کردن بـذرهاي ارقـام تجـاري    ترین جنبه کاریردي نتایج این تحقیق لزوم ضدعفونیتحقیق بودند و مهم
تیرام از جنبه اثر بر بهبود جوانه زنـی و بنیـه بـذر و کیاهچـه و     کش ویتاواکس پنبه مورد بررسی با قارچ

  ظهور گیاهچه بود.
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Abstract1 
Background and Objectives: Cotton is the most important industrial crop and 
various factors such as genetic predisposition, seed production and storage 
conditions, processing and seed health affect the quality of cotton seed. Seed can 
be a source and vector of seed-borne diseases and microorganisms. Annually, 
about 60 percent of the cottonseed produced is decolorized with acid and remains 
as certified seed and is offered as fuzzy seed. Disinfection of cotton seeds, 
especially fuzzy seeds, results in securing and improving seedling germination and 
emergence. So, the objective of the study was to evaluate the effect of disinfection 
of seeds of four commercial cotton varieties on germination, vigor and emergence 
of seedlings.  
Materials and Methods: To study the effect of seed disinfection on germination, 
vigor and emergence of seedlings in greenhouse of four commercial varieties of 
cotton, Varamin, Khordad, Kashmar and Khorshid, the research was carried out at 
Faculty of Agriculture, Birjand College and Seed and Plant Certification and 
Registration Institute (SPCR), Karaj. First, the rate of seed infection with 
pathogens was determined, then the seed was dressed with hypochlorite sodium 
solution and Vitawax Thiram fungicide, and a standard germination test was 
conducted as a two-factorial experiment with 12 treatments (4 cotton varieties × 
seed dressing with disinfectants and without dressing the seed as a control) with a 
completely randomized design and a greenhouse experiment with a completely 
randomized block design with 9 replicates. Some characteristics of seed 
germination, vigor and seedling emergence in greenhouse were determined. 
Results: The results showed that the studied traits of seed germination and vigor 
and seedling emergence were different at dressing. Seeds of Varamin and Kashmar 
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cultivars dressed with Vitawax Thiram fungicide showed higher percentage of 
normal seedlings and stronger seedling vigor and less infestation of pathogenic 
fungi and infected seedlings. However, seeds of Khordad variety had shorter mean 
germination time and shorter mean emergence time in the greenhouse and higher 
percentage of emerged seedlings. The seeds of Khordad variety dressed with 
Vitawax Thiram fungicide had the highest seedling emergence index in the 
greenhouse. The seeds of Varamin and Kashmar varieties dressed with Vitawax 
Thiram fungicide also showed higher seedling growth index in the greenhouse. 
Regression adjusted relationships showed that seedling growth index in greenhouse 
was directly related to germination percentage.  
Conclusion: Varamin and Kashmar cultivars had better germination, stronger 
growth performance and less infestation of pathogenic fungi, so Vitawax Thiram 
fungicide dressing is preferable. 
 
Keywords: Seed health, Seed born fungi, seedling vigor indices, seedling 
emergence index 
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