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  چکیده
پنبه رقم  يها اهچهیبذرها و ظهور گ هیو بن یجوانه زن اتیصخصو یقوزه بر برخ يعمود عیاثرات زمان برداشت و توز یابیبه منظور ارز

به صورت  يمزرعه ا شیدر استان گلستان انجام گرفت. ابتدا آزما 1391و  1390 يها سال یدر ط يو مزرعه ا یشگاهیآزما یقاتیتحق ،ساحل
 يقوزه بر رو يعمود عیدوم) و توز نیاول و چ نیچفاکتور زمان برداشت(  2با چهار تکرار و  یکامل تصادف يها طرح بلوك هیبر پا لیفاکتور

بذرها  نیهم قیحاصله انجام و در سال دوم تحق يبذرها يبرا هیو بن یجوانه زن ي. آزمون هادی) اجراء گردیو انتهائ یانیم ،ینیی(پا یساقه اصل
کامل  يها بلوك هیدر مزرعه بر پا اهچهیگ هیدر مزرعه و شاخص بن اهچهیگ یاصل شهیدر مزرعه، طول ر اهچهیگ وردرصد ظه یجهت بررس

 عیـ سال اول نشان داد که اثرات عوامـل زمـان برداشـت و توز    قیدر تحق یصفات مورد بررس انسیوار هیتجز جی. نتادندیاجرا گرد یتصادف
 یکیالکتر تیزودرس، هدا يریزده در آزمون پ جوانه يدو بر درصد بذرها اما اثر متقابل آن  ذرهادر ب یقوزه تنها بر درصد جوانه زن يعمود

در آزمون  یدر گرما و درصد جوانه زن یدر آزمون جوانه زن یدر سرما، درصد جوانه زن یبذرها در آزمون جوانه زن یبذرها، درصد جوانه زن
شت شده در بردا يبذرها یصفات مشخص ساخت که حجم و وزن حجم نیانگیم سهی. مقاتندداش يدار یمعن ریدر گرما و سرما تأث یجوانه زن

درصد جوانه  نیبوته ها باالتر یانیواقع شده در قسمت م يها اول و قوزه نیچ يبذرها یو درصد جوانه زن شتریدوم ب نیاول نسبت به چ نیچ
 عیتسر يریپ قوزه ها نشان داد که در آزمون يعمود عیتوز× متقابل زمان برداشت  اثریمارهایبذر در ت هیبن يها آزمون یابیرا دارا بودند. ارز یزن

در  اهچهیدرصد ظهورگ یبودند. بررس مارهایت ریسا ينسبت به بذرها يبهتر یدرصد جوانه زن يدارا یانیو م ینییپا يها قوزه يشده بذرها
 هاهچیگ یاصل شهیدر مزرعه بودند اما از لحاظ طول ر اهچهیدرصد ظهورگ نیباالتر يدارا یانیقسمت م يها قوزه يمزرعه نشان داد که بذرها

 يدرصد بذرها نیب یهمبستگ نیوجود نداشت. باالتر یانیو م ینییپا يها حاصل از قوزه يبذرها يبوته ها نیب يدار یدر مزرعه تفاوت معن
جوانه  يباال تیفیبا ک  يبذرها دینشان داد که بمنظور تول قیتحق نیا جیدر سرما بدست آمد. نتا یآزمون جوانه زن جیجوانه زده در مزرعه با نتا

  برداشت کرد. یانیم يها اول و از قوزه نیچ يتوان بذرها یپنبه رقم ساحل م هیو بن یزن
  

  بذر، قدرت بذر. یقوزه، جوانه زن يعمود عیپنبه، زمان برداشت، توز :يدیکل کلمات
 

  مقدمه
تـرین   پنبه به عنوان گیاهی راهبردي، یکـی از مهـم  

ــش       ــین دو بخ ــاط ب ــه ارتب ــت ک ــی اس ــان زراع گیاه
صنعت را فـراهم نمـوده و نقـش بسـیار بـا      کشاورزي و

 Pettigrewارزشی در اقتصاد کشورها ایفاء می نمایـد( 

and Dowd, 2013(    بررسی ها نشان مـی دهـد کـه در .
، سطح زیر کشـت، تولیـد و    2013-2014سال زراعی 

میلیـون   33میانگین عمکـرد پنبـه در جهـان بـه ترتیـب      
هکتار بوده کیلوگرم در  771میلیون تنو  31/26هکتار،  
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)USDA, 2014   در حالیکه این مقادیر بـراي ایـران در (
هـزار هکتـار،    101به ترتیب  1392-1391سال زراعی 

کیلوگرم در هکتار ثبت گردیده  2186هزار تن و  220
هـاي   ).امروزه یکی از چـالش Mozaffari, 2014است (

اساسی پیش روي صـنایع بـذر پنبـه تولیـد بـذرهاي بـا       
وانـائی سـریع در ظهـور مزرعـه اي از     کیفیت عالی با ت

خاك و استقرار بوته هاي سالم و عادي اسـت. ظهـور   
سریع گیاهچه هـا از بـذرهاي بـا کیفیـت بـاال موجـب       
ــیل عملکــرد بــاالتر       ــدرت رقابــت پــذیري و پتانس ق

گردد. در مطالعاتی کاهش عملکـرد پنبـه ناشـی از     می
و جوانه زنی بذرها کاشتی مشـاهده   1ضعیف بودن بنیه

 نمـود اعـالم  )Edmisten, 2013ده اسـت. ادمیسـتن (  شـ 
اولـین  بذرهایبا کیفیتزراعـی بـاال   تشخیص و استفاده از 

ــی گردد    ــوب م ــه محس ــد پنب ــدم در تولی ــن ق ــرا ای  ،زی
و بیشـتري بـوده   وانه زنـی  هاداراي بنیه و سرعت جبذر

تولید می نمایند.در تحقیق پیتگریو عملکرد باالتري نیز 
مشـاهده  (Pettigrew and Meredith, 2009)و مردیـت 

شدکاهش کیفیت و درصد جوانه زنی بـذرها در پنبـه   
باعث کـاهش عملکـرد کـل وش گردیـد. در تحقیـق      

ــاراداس و لــوپز  ــدو ( -ب -Barradas, and Lópezبلی

Bellido, 2007 مشخص گردید که تفاوت بین بذرهاي(
مختلف پنبه از نقطه نظر ظهور مزرعـه اي گیاهچـه هـا    

)معتقد اسـت کـه وزن   Ruan, 2013وجود دارد. روان (
بذر می تواند یک عامل مهم درمیزان جوانه زدن بـذر  
پنبه محسوب گردد و جهت تولید بذرهاي بـا کیفیـت   
مناسب جوانه زنی پیشنهاد نمود که مدیریت زراعی در 
جهت افزایش وزن بذر برنامـه ریـزي شـود. از جـانبی     

نیـز در  جایگاه قوزه ها با توجه به روابط منبع و مخزن 
این زمینه می تواند تأثیر گذار باشد زیرا با توجه به طول 
                                                                              

1. Vigour (or vigor) 

اي  دوره زایشی نسبتاً طوالنی در پنبه، رقابت درون بوته
بین قوزه ها دور از انتظار نیسـت. جنکینـز و همکـاران    

)Jenkins et al., 1990 در تحقیق خود مشاهده نمودند(
ره که میزان نگهداري قوزه هـا در ارقـام جدیـد در گـ    

در ارقام قـدیمی   12تا  8بیشتر از گره هاي  8تا  6هاي 
بود.  همچنین در یکسال از این تحقیق که دماي هواي 

 12باالي گـره   هاي قوزهشبانه کمتر از میزان بهینه بود،
ریزش بیشتري در ارقام مورد مطالعه داشـتند. همچنـین   
میزان تسهیم مواد فتوسنتزي در قوزه ها زودتر تشـکیل  

در گره هاي اولیه، بیشـتر از سـایر قـوزه هـا بـود.       یافته
طور کل بذرهاي شکل گرفته در شاخه هاي زایشـی   به

پائین تر بذرهاي با کیفیت باالتري از نظـر جوانـه زنـی    
نسبت به شاخه هـاي زایشـی بـاالتر تولیـد مـی نماینـد.       
گاهی کوتاهی فصل رشد باعث می گردد که بذرهاي 

باالتر مواجه با رقابـت بـا    هاي قوزهدر حال تشکیل در 
در حال توسعه، پیرشدن کانوپی گیاهان  هاي قوزهسایر

و دماهاي خنک تر در طی دوره رشد شوند. در تحقیق 
) Bolek and Olakchi, 2007بولـــک و االکچـــی(

سـوم   یـک  هـاي  قوزهمشخص گردید که میزان بذر در 
سوم پائینی و باالئی  یکهای قوزهمیانی کانوپی کمتر از 

ها همبستگی بین تعـداد دانـه در    . در آزمایش آناست
برداشت  هاي قوزهزود تلقیح و تشکیل یافته با  هاي قوزه

شده در چین دوم وجود نداشت.یکی از مشکالتی که 
چین دوم بوجود می  هاي قوزهدر بنیهبذرهاي حاصل از 

هاي سردتر در زمان تشکیل ایـن بـذرها    آید بروز شب
اسـت. زیـرا ایـن امـر باعـث      در اواخر فصل رشد پنبـه  

کاهش میزان روغن و نیتروژن شده که بـر میـزان بقـاء    
). Pettigrew and Dowd, 2012بذر نیز تأثیر می گذارد(

هـاي   یکی دیگر از عوامل تأثیر گـذار در کیفیـت بـذر   
تولیدي در پنبه می تواند ارقـام باشـد. زیـرا تفـاوت در     

ده در هر عادت رشدي این ارقام و تعداد قوزه تولید ش
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بوته و نسبت الیاف تولیدي به بذر در هر قـوزه عـاملی   
 ,OGTRتأثیرگــذار بــر کیفیــت بــذر محســوب شــود(

با این وجود اطالعات بسـیار انـدکی در زمینـه     .)2013
اثرات عوامل زمان برداشت قوزه ها و جایگاه قوزه ها 
روي ساقه اصلی بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر و 

به در کشور وجود دارد.لذا هدف اصلی بنیه گیاهچه پن
این تحقیق بررسی اثرات عوامل یـاد شـده بـر کیفیـت     
زراعی بذرهایپنبه رقـم تجـاري سـاحل(رقم غالـب در     
منطقــه مـــورد کشـــت و اســتان گلســـتان) و معرفـــی   

منظـور دسـتیابی بـه     تـرین سـطوح فاکتورهـا بـه     مناسب
  حداکثر میزان جوانه زنی بود.

  
  مواد  و روش ها

حقیق به صـورت مزرعـه اي و آزمایشـگاهی    این ت
و  1390هاي  اجراء گردید. آزمایش مزرعه اي در سال

انجــام   1390و بخــش آزمایشــگاهی در ســال    1391
ایدر مزرعه تحقیقـاتی کتـول    پذیرفت. آزمایش مزرعه

واقع در منطقه زرین گل (علی آباد کتـول) بـا ارتفـاع    
و  54یی متر از سطح دریاهاي آزاد، طول جغرافیا 184

 450-510درجه، میانگین بارنـدگی سـالیانه    36عرض 
درصد، متوسط دمـاي   52-59میلی متر، رطوبت نسبی 

ــداکثر  ــداقل   1/26ح ــاي ح ــط دم ــۀ  9/4و متوس درج
گراد به اجرا درآمد. بافت خاك مزرعـه از نـوع    سانتی

سیلتی رسی لوم بود. بذر مورد تحقیق رقم ساحل پنبـه  
رهاي سـوپرالیت و در سـال   بود که در سال اول از بـذ 

دوم آزمایش، از بذرهاي حاصله از آزمایش سال اول 
از دو رگ گیـري   1338استفاده شد. این رقم در سال 

متحمـل بـه بیمـاري     349ویلت و رقـم   100بین کوکر 
نامگـذاري شـد. رقـم     1346میري ایجاد و در سال  بوته

الی  5ساحل از نوع ارقام الیاف متوسط، کمی دیررس (
ماه) و به کم آبی شدید و آبیاري زیاد مقاوم است و  6

بوته در نظر گرفتـه   63500تراکم کشت آن در هکتار 
ــق مزرعــه اي در   اردیبهشــت ســال  9مــی شــود. تحقی

(تاریخ کاشت) در قالب آزمـایش فاکتوریـل بـا    1390
هاي کامل تصادفی با دو  فاکتور زمان  طرح پایه بلوك

اء گردید. فاکتور زمان برداشتو توزیع عمودي قوزه اجر
ــت در دو ســطح چــین اول (   روز پــس از  139برداش

) و چین دوم 1رشد -درجه روز 1239کاشت با جذب 
 -درجـه روز  1360روز پس از کاشت با جذب  161(

رشد) و توزیع عمودي قوزه در محور اصلی بوته هاي 
قسـمت پائینی(تـا گـره هفـتم      هـاي  قـوزه پنبه که شامل 

هاي هشتمتا چهاردهم) و انتهائی (از ساقه)، میانی(گره 
هاي پانزدهم به بعـد) تشـکیل شـده بـود. در سـال       گره

هر یک از تیمارهاي فوق حداقل  هاي قوزهاولبذرها از 
بوتــه برداشــت و پــس از نگهــداري در شــرایط   30از 

 8مناسب از نظر دما و رطوبت (رطوبت نسبی کمتر از 
 1391سال  گراد)، در درجه سانتی 7درصد و در دماي 

در قالب همان طرح آزمایش در مزرعه اي که در سال 
گذشته به کشت محصولی اختصاص نیافته بود،کاشـته  

روز از کاشــت در ســال دوم درصــد  18شــد. پــس از 
گیاهچه هاي ظاهر شده در مزرعه و طول ریشه گیاهچه 

هاي  برگی) پنبه اندازه گیري شد. کرت 4ها (در مرحله 
ردیف کاشت با فاصله بین  6اراي آزمایشی در مزرعه د

مترفاصله کاشت بذرها  سانتی 20متر و  سانتی 80ردیف 
متـر بـود کـه درصـد ظهـور       8روي ردیف و به طـول  

گیاهچه در مزرعه با شمارش گیاهچه هاي ظاهر شـده  
بـا در نظـر گـرفتن اثـر      5تـا   2هـاي   با دست در ردیف

نجـام  حاشیه اي (نیم متر از ابتدا و انتهـاي هـر کـرت) ا   
هاي پنبـه (بـر    گیري طول ریشه گیاهچه پذیرفت. اندازه

بوته از ردیـف هـاي    12متر) با درآوردن  حسب سانتی
                                                                              

1. Growth Degree-Day (GDD) 
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هر کرت با یک بیل بلنـد تبیینشـد. شـاخص بنیـه      5تا 2
گیاهچه از طریق ضرب تعداد گیاهچه هاي ظاهر شده 

بخــش در در طــول ریشــه گیاهچــه هــا بدســت آمــد.  
بـذر از   بنیهزنی و تعیین  جوانه آزمایشگاهیآزمون هاي

جوانـه زنـی    آزمـون هدایت الکتریکـی،   ونجمله آزم
، شـاخص جوانـه زنـی سـرد و گـرم،      2و گرما 1درسرما

و توپوگرافیرنگ گرفتگـی  3آزمایش پیري تسریع شده
منظور آماده  به. ندجداگانه انجام گرفتطور  به4تترازولیوم

سازي بذرهاي کامل از آزمایش سال اول کـه از بوتـه   
برداشت شـده بودنـد، بـا دسـتگاه      5الی  2هاي ردیف 

جین دستی جین زده شدند و بذرها از الیاف جدا شده 
ثانیـه در   18الـی   15ها به مـدت   و پس از گذاشتن آن

درصد، کرك هاي آن از بین رفت  2اسید سولفوریک 
تائی  100و سپس با جدا کردن بذرها در مجموعه هاي 

ر محاسبه شـد. بمنظـور   نمونه) وزن صد بذ 12(حداقل 
بررسی اثرات احتمالی نامطلوب اسید سـولفوریک بـر   
میزان جوانه زنی بذرها، آزمایشی جهت تعیین درصـد  
جوانه زنی انجام شد که تفاوت معنی داري بـین تـوده   

زدایـی   هاي بذري مورد استفاده و شاهد (تـوده کـرك  
نشده) مشاهده نگردید. براي تعیین حجم بذر نیز تعداد 

میلـی لیتـر    30عددي بذر هـر تیمـار در    100نمونه  10
الکل اتانول گذاشته شـده و از طریـق تعیـین جابجـائی     
حجم در بشر، حجم بذرهامحاسبه گردید.همچنین وزن 
ــت     ــذر بدس ــم ب ــه حج ــیم وزن ب ــذر از تقس ــی ب حجم

منظورانجـام آزمـون    . بـه (Rahman et al., 2005)آمـد 
ــه زنـــی جوانـــه زنـــی و  ، تعیینشـــاخص نســـبت جوانـ

هاي آلومینیـومی بـا    از بشقاب خصوصیات گیاهچه اي

                                                                              

1. Cool germination test 
2. Warm test 
3. Accelerated againg test 
4. Topographic tetrazolium test 

متر عمق و خاك الک، شسته و استریل شده  سانتی 17
درصـد رطوبـت را داشـت،     50که قـدرت نگهـداري   

استفاده گردید. در هر بشقاب پنجاه عدد بذر کاشته و با 
 4 تیمارمتر شن مرطوب پوشانده شد. براي هر  سانتی 2

 شـد، بشقاب در نظر گرفته   2هر تکرار  براي تکرار و 
گراد  درجه سانتی  25 1در دماي  ژرمیناتورسپس در 

درصد جوانه زنی بذرها روز قرار گرفتند و 12مدت  هب
ــد  ــین ش ــ تعی ــن آزم ــا ون. ای ــامالً   ه ــرح ک ــب ط در قال

پیري  منظور انجام آزمون به. ندانجام شد(CRD)تصادفی
درجـه   48-45دمـاي  خشـک در   هايبـذر  تسریع شده

) درصــد 90و رطوبــت نسـبی باال(حـدود    گـراد  تیسـان 
   .(Maqsood et al., 2000)روزگذاشته شدند 3مدت هب

ســپس بــذرها در شــرایط آزمــون جوانــه زنـــی      
ــوق ــار تکــرار   ف ــذکربا چه ــاي  100ال ــائی در دم   1 ت

گراد در ژرمیناتور قرار گرفته و پس از  درجه سانتی25
 2ل روز درصـد بـذرهاي جوانـه زده (داراي حـداق     12

منظور انجـام   چه) مشخص گردید. به میلیمتر رشد ساقه
بذر(  200هدایت الکتریکیاز بین توده هاي بذر، آزمون 

 هـاي  داخـل ظـرف   ونتائی ) انتخـاب و در  50تکرار 4
متر آب   میلی 500مدرج شیشه اي که حداقل گنجایش 

ــده را دارا  ــونیزه ش ــددی ــدبودن ــزان ند، گذاشــته ش . می
تفاوت رطوبت اولیه بذر با میزان  بر اساسرطوبت بذر  

هـا در   رطوبت از دست رفته پس از خشک نمودن بذر
مـدت بیسـت و    گراد بـه  درجه سانتی 80آونی با دماي 

 10-14بـین  چهار ساعت بدسـت آمـد کـه میـزان آن     
درصد بود.  براي جلوگیري از آلودگی، یک سرپوش 

 قرار گرفت. نمونه ها ها آلومینیومی بر روي ظرففویل 
گراد در ژرمیناتور  درجه سانتی 20ي ساعت در دما 24

گرفتند. ارزیابی هدایت الکتریکی براي هـر گـرم      قرار
و اسـتفاده از  الکتریکـی  استفاده از هدایت سنج  بابذر 

ــتاندارد  ــول اس ــی  محل ــدایت الکتریک (محلول داراي ه
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و تفســیر نتــایج بــراي هــر رقــم بــر اســاس  صــفر)انجام 
هنمـاي انجمـن بـین المللـی     هـاي موجـود در را   جدول

ــون ــذر آزمـ ــذیرفت  (ISTA)بـ ــورت پـ  ,ISTA(صـ

گرفتگـی   آزمونتوپـوگرافی رنـگ  براي اجـراي  .)2009
محلول دو در هزار تترازولیوم بروماید تهیه و  تترازولیوم
تائی در  50ساعت بذرها را در دسته هاي  18به مدت 

چهار تکرار درون آن قرار داده شدند. پس از طی این 
ها بیرون آورده شده و از طول شـکاف داده  مدت بذر

شـد و توپــوگرافی رنـگ گرفتگــی تترازولیـوم بــذرها    
بررسی و درصد بذور زنده بر اساس کمیت و کیفیـت  

هــاي حیــاتی بــذرها گــزارش  رنــگ گرفتگــی قســمت
  ). ISTA, 2003گردید(

جوانـه زنـی    منظور انجـام آزمـون هـاي    همچنین به
 100نمونه  4م، گر-، گرما و شاخص توان سرددرسرما
انتخـاب و  هر تیماربراي هر آزمایش جداگانـه  تائی از 

ــا    ــونی ب ــد عف ــس ازض ــک پ ــش  ی ــارچ ک ــب ق  ترکی
در بـین   (کربوکسی تیرام به میزان دو در هـزار واحـد)  

متـر کـه    سانتی  30 45کاغذ دو الیه حوله اي با ابعاد 
و در حـدود  ه یک روز قبل از آزمـایش خیسـانده شـد   

ند، قرار گرفتند. بود آب جذب نموده لیتر   میلی 35-30
گذاشـته  یک جعبه پالسـتیکی  ونسپس این نمونه ها در

و در تـاریکی در   ژرمیناتورروز در  10و به مدت  شده
(براي آزمون جوانه زنی در گراد  درجۀ سانتی 18دماي 

گراد(بـراي آزمـایش آزمـون     درجه سانتی 30سرما) و 

بـذرهاي جوانـه   قرار داده شـدند.  جوانه زنی در گرما) 
زده در روزهاي چهارم و هفتم در آزمون هاي جوانـه  
زنی در سرما و گرما شمارش و بعد از جمع کـردن بـا   

گردیـد تـا شـاخص بنیـه بـذر در       2یکدیگر تقسیم بـر  
. )Tuck et al., 2010د (آزمون سرما و گرما بدست آم

هـاي مزرعـه اي در    داده هاي گردآوري شده آزمایش
توریـل بـا طـرح پایـه بلـوك هـاي       قالب آزمـایش فاک 

تکرار و بخش آزمایشگاهی در قالب طرح  4تصادفی با 
تکـرار تجزیـه واریـانس گردیـد و      4کامالً تصادفی با 

میانگین صفات اندازه گیري شده با آزمون چند دامنـه  
درصـد   5اي دانکن در سطح احتمـال خطـاي آمـاري    

  مورد مقایسه قرار گرفت. 
  

  نتایج و بحث
  مایشگاهیمطالعه آز

نتــایج تجزیــه واریــانس صــفات مــورد بررســی در 
بخــش آزمایشــگاهی نشــان داد کــه زمــان برداشــت و  
توزیع عمودي قوزه بر تمامی صـفات اثـر معنـی داري    

). همچنــین اثـرات متقابــل بــراي  1داشـته انــد (جـدول   
ــري تســریع شــده،    ــون پی ــی در آزم ــه زن درصــد جوان

ون جوانه هدایت الکتریکی، درصد جوانه زنی در آزم
زنی در سرما و گرمـا و شـاخص بنیـه بـذر در آزمـون      

  ).1جوانه زنی در سرما و گرما معنی دار بود(جدول 

  

  هاي آزمایشگاهی  تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفاتبذرهاي پنبه در بررسی -1جدول 
Table 1- Analysis of variance (mean squares) of cotton seed characteristic underlaboratory studies. 

  (MS)میانگین مربعات      

S.O.V. درجه آزادي  اتمنابع تغییر  
df. 

  وزن صد بذر
100 seed weight 

 

  حجم بذر
Seed volume 

  وزن حجمی
Bulk density 

  درصد جوانه زنی
Germination 

percent  

درصد جوانه زنی در 
  آزمون پیري تسریع شده

Accelerated ageing 
test (Germination 

percent) 
Picking time (P)  660.1** 2720.01** 0.136** 34.2** 10.2**  1  زمان برداشت 
Vertical distribution of 

bolls (V) 
 914.28** 3699.2** 0.029** 4.32* 2.1*  2  توزیع عمودي قوزه

P × V   2  توزیع عمودي قوزه× زمان برداشت  ns0.408 ns0.12 ns0.002  ns36.63 **37.72 

Error 3.446 15.09 0.002 0.438 0.209  18  خطا 
CV (%) 5.14 5.3 6.59 7.56 8.6    ضریب تغییرات 
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  -1ادامه جدول 

Table 1-continue 

:ns .1و %5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *غیر معنی دار%.  
 ns: Non-significant.  * and **: Significant at the 5% and the 1% levels of probability, respectively.  

  
ــذرهاي     ــی ب ــم و وزن حجم ــق حج ــن تحقی در ای
برداشت شده در چین اول نسـبت بـه چـین دوم بیشـتر     

ــدول  ــوچ 2بود(جـــــ ــکی و دلـــــ ). کرزیزانووســـــ
)Krzyzanowski and Delouche, 2011  ایـن نکتـه   ) بـه

اشاره داشـته انـد کـه اصـوالً چـین اول کـه حاصـل از        
یافتـه از گـل هـاي ابتـدایی      تشـکیل  هاي قوزهبرداشت 

ــل    ــوده اســت داراي زمــان بیشــتري در رشــد و تکام ب
برداشـت شـده در چـین دوم مـی      هـاي  قـوزه نسبت به 

باشند که این امر موجب می گردد این بـذرها از دوره  
تري نسبت به بذرهاي آخر بیش فتوسنتزيپر شدن مواد 

فصل(حاصل از چین دوم) بهـره بـرده و نهایتـاً از وزن    
بذر، وزن و وزن حجمی بذر بیشـتري برخـوردار    100

باشند. این افزایش حجم و وزن حجمی مـی توانـد در   
افزایش درصد جوانه زنی آن نقش مؤثري ایفـا نمایـد.   
در مطالعه این دو محقق کیفیـت جوانـه زنـی بـذرهاي     

با افزایش رطوبت هـوا در اواخـر فصـل رشـد کـه       پنبه

ــروز و      ــت. گ ــاهش یاف ــود، ک ــین دوم ب ــا چ ــارن ب مق
) معتقدند که وزن Groves and Bourland, 2010برلند(

بذر می تواند یک عامل مهم براي درصـد جوانـه زدن   
بذر پنبه باشد و براي تولید بذرهاي با کیفیـت مناسـب   

یریت زراعـی در  جوانه زنی پیشنهاد نموده اند کـه مـد  
جهـت افـزایش وزن بـذر برنامــه ریـزي شـود. در ایــن      

هـاي مختلـف بنیـه بـذر یکسـان و       تحقیق نتایج آزمون
حاکی از کیفیت بـاالتر بـذرهاي حاصـل از چـین اول     

یکـی از مشـکالتی   ). 2نسبت به چین دوم بود(جـدول  
چــین دوم  هــاي قــوزهکــه در بنیــه بــذرهاي حاصــل از 

هـاي سـردتر در    ود شـب وجـ ناشـی از  بوجود می آید 
زمان تشکیل این بذرها در اواخر فصل رشد پنبه است. 
زیرا این امر باعث کاهش میزان روغن و نیتـروژن مـی   
شــود کــه بــر میــزان بقــاء بــذر نیــز تــأثیر مــی گــذارد   

)Wiggins et al., 2013; Zeng and Bechere, 2012.(  

 

  (MS)میانگین مربعات      

S.O.V. اتمنابع تغییر  

  
  

  درجه آزادي
df. 

 هدایت الکتریکی
Electrical 

conductivity 

رنگ  يدرصد بذرها
زنده) در  گرفته (بذر

 ومیآزمون تترازول
Stained seed 

percent (viable 
seed) in 

Tetrazolium 
test  

درصد جوانه زنی در 
آزمون جوانه زنی در 

  سرما
Germination 

percent in 
Cool 

germination 
test  

درصد جوانه زنی در 
آزمون جوانه زنی در 

 گرما
Germination 

percent in Warm 
test  

ر در آزمون بذ شاخص بنیه
 جوانه زنی در سرما و گرما
Seed vigor index 

in cool 
germination test 
and warm test  

Picking time (P)  2471.35** 2708.36** 504.99** 2872.52** 1060.01**  1  زمان برداشت 
Vertical distribution of bolls 

(V) 
 3206.66** 3007.35** 868.9** 553.42** 23.20*  2  توزیع عمودي قوزه

P × V   91.95**  2  توزیع عمودي قوزه× زمان برداشت ns23.56 **108.67 **159.26 **287.12 

Error 22.27 22.702 7.84 22.466 7.461  18  خطا 

CV (%) 6.11 6.26  7.14 7.30  10.11    ضریب تغییرات 
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  اي اول و دوم برداشت قوزهصفات مورد مطالعه در چین همقایسه میانگین  -2جدول 
Table 2- Mean comparison`s for studied characteristics in first and second boll picking 

رنگ گرفته (بذر زنده) در  يدرصد بذرها
 ومیآزمون تترازول

Stained seed percent (viable 
seed) in Tetrazolium test  

  درصد جوانه زنیبذر
Seed germination percent 

(%)  

 وزن حجمی بذر

  (گرم بر میلی لیتر)
Bulk density 

(g/ml) 

  حجم بذر (میلی لیتر)
Seed 

volume(ml) 

  وزن صد دانه (گرم)
100 seed weight 

(gr) 
  

Picking time   زمان
  برداشت

70.41a 78.60 a  1 a  9.34a  9.28 a  First picking  چین اول 
59.47b 67.95 b 0.92 b  8.15 b  8.63b  Second 

picking  
 چین دوم

درصد تفاوت معنی  5میانگین هائی، در هر ستون، که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
  دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 
level of probability-using Duncan's Multiple Range Test. 

  
مقایسه میانگین وزن و حجـم بـذرهاي حاصـله در    
سطوح عامـل توزیـع عمـودي قـوزه هـا نشـان داد کـه        

گـرم)   3/9بـذر (  100بذرهاي بخش میانی داراي وزن 
ــذر (  ــم بــ ــه    31/9و حجــ ــبت بــ ــر) نســ ــی لیتــ میلــ

. در ایـن  )3(جدول پایینی و باالیی بود هاي قوزهبذرهای
تحقیق کاهش درصد بـذرهاي جوانـه زده در آزمـون    

پایین نسبت بـه بـذرهاي    هاي قوزهزنی در بذرهای جوانه
 ,Ghajarقسمت هاي میانی قابـل مشـاهده بـود. قجـر (    

تفــاوت معنــی داري در میــزان جوانــه زنــی  نیــز )2007
پنبه رقـم  بذرهاي حاصل از توزیع عمودي قوزه ها در 
 هاي قوزهسپید مشاهده نمود و میزان جوانه زنی بذرهای

قســمت میــانی بیشــتر از بــذرهاي ســایر قــوزه هــا بــود. 
هـاي ایـن دو    تفاوت میزان جوانـه زنـی بـذرهاي قـوزه    

بخش بوته را می توان به تفاوت میزان و نحوه تکامـل  
آمـیالز   β و αآنزیم هاي مؤثر در جوانـه زنـی هماننـد    

 )Yeates et al., 2013یتــز وهمکــاران (نســبت داد. ی
معتقدند که کـاهش میـزان مـواد فتوسـنتزي در اواخـر      
دوره رشد قـوزه هـا در قسـمت هـاي پـایینی و بـاالیی       
کانوپی به ترتیب به دلیل در سایه ماندن و مواجه شدن 
با سرماهاي آخر فصل تأثیر منفـی در تکامـل بـذرها و    

 ارد.  میزان مهیایی آنزیم هاي فوق الذکر د

  
 صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف توزیع عمودي قوزه مقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3- Mean comparison for studied characteristics in different vertical distribution of bolls  
درصد بذرهاي رنگ گرفته (بذر زنده) 

  آزمون تترازولیومدر 
Stained seed percent (viable 

seed) in Tetrazolium test  

 درصد جوانه زنی
Germination 

percent 

 وزن حجمی بذر

  (گرم بر میلی لیتر)
Bulk 

density(g/ml) 

  حجم بذر (میلی لیتر)
Seed 

volume(ml) 

  وزن صد بذر (گرم)
100 seed weight 

(gr) 
  

Vertical 
distribution of 

bolls  

توزیع عمودي 
  قوزه ها

63.98 b  b70.37  0.97 ab  8.78 b 8.99 ab lower   پایینی 
69.5 a a85.18 0.99 a 9.31 a 9.3 a middle  میانی 

61.35 b b64.28 0.93 b 8.16 c 8.5 b upper باالیی  
اوت معنی درصد تف 5میانگین هائی، در هر ستون، که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 

  دار ندارند.
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 
level of probability-using Duncan's Multiple Range Test. 

  
اصوالً جایگاه قوزه ها بـا توجـه بـه روابـط منبـع و      

ی تواند تأثیر گذار باشد زیـرا  مخزن نیز در این زمینه م
با توجـه بـه طـول دوره زایشـی نسـبتاً طـوالنی در پنبـه        
رقابت درون بوته اي بین قوزه ها دور از انتظار نیست. 
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) در تحقیـق  Jenkins et al., 1990جنکینز و همکاران (
خود مشاهده نمودند که میزان نگهـداري قـوزه هـا در    

تا  8ر از گره هاي بیشت 8تا  6ارقام جدید در گره هاي 
در ارقام قـدیمی بـود. همچنـین در یکسـال از ایـن       12

تحقیـق کــه دمــاي هــواي شــبانه کمتــر از میــزان بهینــه  
ریـزش بیشـتري در ارقـام     12باالي گره  هاي قوزهبود،

ها مشخص  مورد مطالعه داشتند. همچنین در مطالعه آن
 هــاي قـوزه شـد کـه میـزان تسـهیم مـواد فتوسـنتزي در       

کیل یافته در گره هاي اولیـه، بیشـتر از سـایر    زودتر تش
شـکل گرفتـه در    هـاي  قـوزه طـور کـل    قوزه ها بود. به

تر بـذرها بـا کیفیـت بهتـري از      شاخه هاي زایشی پائین
نظر جوانه زنی نسبت به شاخه هاي زایشی باالتر تولید 
می نمایند. گاهی کوتاهی فصل رشد باعث می گـردد  

باالتر مواجـه   هاي وزهقدر حال تشکیل در  بذرهايکه 
در حـال توسـعه، پیرشـدن     هـاي  قوزهبا رقابت بـا سـایر  

کانوپی گیاهان و دماهـاي خنـک تـر را در طـی دوره     
 Bolekرشـدي شـوند. در تحقیـق بولـک و االکچـی (     

and Olakchi, 2007   نشان داده شد که میـزان بـذر در(
ــر از   یــــکهای قــــوزه ــانوپی کمتــ ــانی کــ ــوم میــ ســ

و باالئی بود. در آزمایش آنهـا   سوم پائینی یکهای قوزه
زود تلقـیح و   هـاي  قـوزه همبستگی بین تعـداد دانـه در   

برداشـت شـده در چـین دوم     هـاي  قوزهتشکیل یافته با 
  وجود نداشت. 

هایبنیـه بـذر در تیمارهـاي اثـر      بررسی میانگین آزمـون 
توزیع عمودي قـوزه هـا نشـان    × متقابل زمان برداشت 

 هـاي  قوزهشده، بـذرهای  داد که در آزمون پیري تسریع
پایینی و میانی داراي درصد جوانه زنـی بهتـري نسـبت    

). ایـن نتیجـه   4به بذرهاي سایر تیمارها بودند (جـدول  
همراه با نتایج مربوط به آزمون هدایت الکتریکی، کـه  
کمترین میزان تراوش مواد از بذر را داشتند، می تواند 

اسب شرایط بیانگر آن باشد که بذرهاي این تیمارها من

سخت کاشت زود هنگام در منطقه است که گاهی بـا  
رو  شــرایط نامســاعد محیطــی هماننــد دمــاي کــم روبــه

هاي  است که تیمار بذرهاي قوزه است. این در شرایطی
باالیی در چین دوم با بیشترین تراوش مواد بـه محلـول   

گیـري   را دارا بودند که می توانـد نشـانگر عـدم شـکل    
ــذر و  ــود مقاومــت مناســب آن در   مناســب پوســته ب نب

راستاي جلوگیري از نشت مـواد بـه داخـل محلـول در     
بذرهاي تیمار مزبـور تلقـی شـود. سـایر نتـایج مقایسـه       
میــانگین هـــا در آزمونتوپــوگرافی رنـــگ گرفتگـــی   
تترازولیوم، آزمون جوانه زنی، آزمون جوانـه زنـی در   
گرما و شاخص جوانه زنـی در آزمـون سـرما و گرمـا     

هاي حاصل از تیمـار بـذر در    رتري کیفی بذرنشان از ب
هــاي میـانی بوتـه مـی باشــد     هـایقوزه  بـذر ×  چـین اول  

نیـز در تحقیـق خـود    )Ghajar, 2007(قجـر ). 4(جدول 
هاي  نتایج مشابهی را از نظر کیفیت زراعی مناسب بذر

با توجـه بـه نتـایج موجـود در     این بخش بدست آورد. 
ر نتــایج بــین هــایی نیــز د مــی تــوان  تفــاوت  4جـدول  
هاي بنیه بذر مشـاهده نمـود. در ایـن خصـوص      آزمون

 Freitas(آزمایش فریتاس و همکارانمی توان به نتایج 

et al., 2002اختالف ها نشان دادند که  )اشاره نمود. آن
مختلـف بنیـه بـذر از     هاي ونمعنی داري بین نتایج آزم

جمله هدایت الکتریکی و تترازولیوم با آزمایش جوانه 
 Hall and(ی در سـرما وجـود دارد. هـال و ویسـنر    زنـ 

Wiesner, 1990(منظور تخمین بهتر  هتأکید کردند که ب
 ،هاي متعددي استفاده شود بنیه بذر بهتر است از روش

بـذر یـک خصوصـیت پیچیـده اسـت و نمـی        بنیهزیرا 
مورد  ونصورت کامل به وسیلۀ یک آزم هبآن را توان 

هـاي مـورد    جـه بـه روش  بلکـه بـا تو   ،ارزیابی قرار داد
ــار   ،اســتفاده ــایج کــامالً متفــاوتی را بب احتمــال دارد نت
 ,.Tuck et alهمچنینــی تــاك و همکــاران (آورد.  

کههـدایت  نمودنـد  نتیجه گیـري  )از تحقیق خود 2010



 9                                                       ...                                 ارزیابی اثرات زمان برداشت و توزیع عمودي قوزه بر

الکتریکی می تواند اطالعـات مفیـدي را در رابطـه بـه     
ــد       ــه ارائــه ده ــه بــذر در پنب ــوه نامیــه و بنی او ، امــا ق

قــوه نامیـه و بنیــه  اظهارداشـت کـه طبقــه بنـدي    همچنین

هاي پنبه تنها بر اساس هدایت الکتریکینمـی توانـد    بذر
  هاي پنبه باشد. تخمین صحیحی از قوة نامیه و بنیه بذر

  
  توزیع عمودي قوزه در آزمونهاي مختلف بنیه بذر ×اثرات متقابل زمان برداشت قوزه مقایسه میانگین  -4جدول 

Table 4- Mean comparison for boll picking time × vertical distribution of bolls in different seed vigor tests 
درصد بذرهاي جوانه زده در 

  آزمون گرما 
Germination percent in 
warm germination test  

درصد بذرهاي 
جوانه زده در آزمون 

 سرما 
Germination 

percent in cool 
germination 

test  

-شاخص جوانه زنی گرم
 سرد (درصد)

Cool warm vigor 
index  

هدایت الکتریکی 
متر بر  (میکروزیمنس بر سانتی

 گرم)
Electrical 

conductivity (s cm-1 
g-1)  

بذرهاي جوانه زده در درصد 
 آزمون پیري تسریع شده
Germinated seed 
after accelerated 
ageing test (%)  

Treatment 
(picking time × 
boll position on 

main stem)  

  تیمار
جایگاه   ×(چین  

  قوزه بر ساقه اصلی)

75.91 cd  37.4 c  75.36 cd  24.43 d 37.35b first × lower   پایینی×اول 
93.16 a 48.35 a 94.93 a 22.68 d 45.73 a first × middle  میانی×اول 

75.08 cd 38.79 c 76.76 cd 23.93 d 33.11 bc first × upper باالیی×اول  
70.39 d  37.06 c  72.06 d  30.43 bc 32.86 cd second × lower   پایینی×دوم 
80.62 bc 41.92 bc 82.23 b 26.31 cd 38.04 bc second × middle  میانی×دوم 
61.27 e 31.81 d 62.32 e 34.25 a 29.56 d second × upper باالیی×دوم  

درصد تفاوت معنی  5ن، که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال میانگین هائی، در هر ستو
  دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 
level of probability-using Duncan's Multiple Range Test. 

  
  اي آزمایش مزرعه

بررسی نتایج تجزیه واریانس آزمـایش مزرعـه اي   
نشان داد که اثـرات زمـان برداشـت و توزیـع عمـودي      

توزیع عمودي قوزه  ×قوزه و اثر متقابل زمان برداشت 

بر درصد ظهور گیاهچه در مزرعه، طول ریشـه اصـلی   
معنـی دار   گیاهچه در مزرعه و شـاخص بنیـه گیاهچـه   

  ). 5بوده است(جدول 

  
  بذر و گیاهچه رقم ساحل پنبه در سال دومتحقیق مزرعه اي  مورد مطالعه تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات -5جدول 

Table 5- Analysis of variance (mean square) for studied characteristics of cotton Sahel cultivar seed and 
seedling undersecond filed survey (2th year). 

 
  (MS)میانگین مربعات 

S.O.V. اتمنابع تغییر  

  
  درجه آزادي

df  

  درصد ظهور گیاهچه 
Seedling field 

emergence percent 
 

در گیاهچه طول ریشه اصلی 
  مزرعه

Seedling main root 
length in filed 

  شاخص بنیه گیاهچه
Seedling vigor 

index 

Replication 3  تکرار  ns33.04 ns0.571 ns1850.8 
Picking time (P)  1256190** 145.51** 1890.37**  1  زمان برداشت 

Vertical distribution of bolls (V) 551489** 20.18** 2864.62** 2  توزیع عمودي قوزه 

P × V   84276** 15.08** 129.87** 2  توزیع عمودي قوزه× زمان برداشت 
Error 7686 1.178 28.549  15  خطا 

CV (%) 15.96 11.81 12.03    (درصد) ضریب تغییرات 

:ns .1و %5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *غیر معنی دار%.  
 ns: Non-significant.  * and **: Significant at the 5% and the 1% levels of probability, respectively.  
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توزیـع عمـودي   × زمان برداشت  بررسی اثر متقابل

هایدرصـد ظهـور گیاهچـه در     قوزه بر مقایسه میـانگین 
مزرعــه در نشــان داد کــه بــاالترین ظهــور گیاهچــه در 

هـاي میـانی بـا مقـدار      قـوزه ×مزرعه در تیمار چین اول 
ــین دوم   75/75 ــار چـ ــرین آن در تیمـ درصـــد و کمتـ
درصـد بـه دسـت     75/46بـاالیی بـا مقـدار     هاي قوزه×

). نتایج مقایسه میانگین هاي ایـن  6ست (جدول آمده ا
اثر متقابل بر طول ریشه اصلی گیاهچه و شـاخص بنیـه   
گیاهچــه در تیمارهــا حــاکی از آن اســت کــه عمــدتاً  

هاي میانی در هر دو چین نسبت بـه سـایر سـطوح     قوزه
 ,Ghajar( توزیـع عمــودي قــوزه برتــري دارنــد. قجــر 

ه گیـري کـرد   نیز در تحقیق مزرعه اي خود نتیج)2007
ها در چین هاي ابتـدایی نسـبت    که کیفیت زراعی بذر

ــیار     ــم ســپید در کشــت هــاي بس ــایی رق ــه چــین انته ب
ظهور مزرعـه اي بهتـري برخـوردار بـود.     زودهنگام از 

هـاي   نتایج برخی تحقیقـات مشـخص سـاخته کـه بـذر     
تـري   داراي حجم بذر باال می توانند گیاهچه هاي قوي

ذکر این . (Ruan, 2013; Edmisten, 2013)تولید نمایند
نکته ضروري می باشد که در گیاه پنبه همانند بسیاري 

ــی      ــه زن ــوع جوان ــه داراي ن ــاهی ک ــاي گی ــه ه از گون
زمینی (اپی جیل) می باشند، لپه ها به عنوان انـدام   برون

مـی   هاي ذخیره اي و تولید کننده مواد پرورده شناخته
تثبیت کربن شوند. ظرفیت لپه ها به عنوان یک سیستم 

مرتبط با اندازه اولیه لپـه هـا و توانـایی آنهـا در جهـت      
بسط یـافتن اسـت. لپـه هـا بارهـا انـدازه اولیـه خـود را         
افزایش داده که در شرایط رشد اولیـه گیاهچـه باعـث    
افزایش وزن خشک مـی شـود. بنـابراین افـزایش وزن     
این لپه ها مستقیماً می تواند مرتبط با بنیه بذر محسوب 

). نتـایج تحلیلـی وزن و   Moqsood et al., 2002شـود( 
حجم بذر و درصد جوانه زنی نیز در چـین اول نسـبت   
به چین دوم در ایـن تحقیـق مشـابه بـا یافتـه هـاي ایـن        

  محققین است.
ــون   ــایج آزم ــتگی نت ــرایب همبس ــی ض ــاي  بررس ه

مختلف بنیه بذر بـا درصـد ظهـور گیاهچـه در مزرعـه      
ایـن صـفت بـا    مشخص ساخت که باالترین همبستگی 

نتایج درصد جوانـه زنـی بـذر آزمـون جوانـه زنـی در       
 ). 7) وجود داشت (جدول R2= 0.98**سرما (

 
  

  توزیع عمودي قوزه در صفات مورد تحقیق در شرایط مزرعه اي ×اثرات متقابل زمان برداشت قوزه مقایسه میانگین  -6جدول 
Table 8- Mean comparison for boll picking time ×vertical distribution of bolls in studied characteristics 

under farm condition 
 شاخص بنیه گیاهچه

Seedling vigor index 
طول ریشه اصلی گیاهچه در 

  متر) (سانتیمزرعه
Seedling main root length in 

field (cm)  

  درصد ظهور گیاهچه در مزرعه
Seedling field emergence 

percent 

Treatment 
(Picking time × Boll 
vertical distribution)  

  تیمار
توزیع عمودي   ×(زمان برداشت 

  قوزه)

651.46 b a11.28   57.62 c  first × lower   پایینی×اول 
851.42 a a11.25 75.75 a first × middle  میانی×اول 
487.64 cd b8.72 57.5 c first × upper باالیی×اول  
416.76 d b7.85 53.37 cd second × lower   پایینی×دوم 
523.18 c b8.19 64.12 c second × middle  میانی×دوم 
364.41 e b7.83 46.75 c second × upper باالیی×دوم  

د تفاوت معنی درص 5میانگین هائی، در هر ستون، که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
  دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 
level of probability-using Duncan's Multiple Range Test. 
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  هاي جوانه زنی و بنیه بذر ه با نتایج آزمونهاي جوانه زده در مزرع بین درصد بذرمعنی دار ضرایب همبستگی   -7جدول 
Table 9- Significant correlation coefficients between germinated seed percent under farm condition with 

results of seed germination and vigor tests 
 درصد جوانه زنی

Germination percent  
 هدایت الکتریکی 

Electrical conductivity   
توپوگرافی رنگ گرفتگی 

  تترازولیوم
Tetrazolium 

Topogerphy staining  

 درصد جوانه زنی در آزمون سرما 
Germination percent in 
Cool germination test   

  

0.80 *  0.84 ** 0.81 *  0.98 **  
 درصد ظهور گیاهچه در مزرعه 

Germinated seeds in 
farm  

:ns .1و %5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  ** و *غیر معنی دار%.  
 ns: Non-significant.  * and **: Significant at the 5% and the 1% levels of probability, respectively.  

 
  گیري نتیجه

در شرایط اجراي این آزمایش نتایج نشـان داد کـه   
هـاي   چین اول نسبت به چین دوم پنبه رقم ساحل، بذر

تر زراعی تولیـد مـی نمایـد و جهـت      یفیت مناسببا ک
دستیابی به حداکثر میزان ظهـور گیاهچـه در مزرعـه و    
ــه ســاحل،    ــم پنب ــه گیاهچــه در مزرعــه رق شــاخص بنی

ــذر ــذر     ب ــت از ب ــی بایس ــت م ــورد کاش ــاي م ــاي  ه ه
بخش میانی ساقه اصلی بوته ها  هاي قوزهاستحصالی از 

تحقیـق  باشد. همچنین بخش دیگري از یافته هاي ایـن  
هـاي حاصـل از چـین اول در     موید آن اسـت کـه بـذر   

هاي میانی داراي کیفیت مناسـب جوانـه زنـی در     قوزه
منظـور   شرایط مزرعه بـوده و قابـل توصـیه اسـت و بـه     

بینـی بنیـه بـذر و     صرفه جـوئی در مصـرف بـذر، پـیش    
درصــد ظهــور گیاهچــه پنبــه رقــم ســاحل در شــرایط  

ــی در   مزرعــه ــه زن ــایج آزمــون جوان ــل اي نت ســرما قاب
ــا ســایرآزمون  اطمینــان هــاي  تــرین روش، در مقایســه ب

  جوانه زنی و بنیه بذر به شمار می آید.
 

  سپاسگزاري
از همکاري موسسه تحقیقات پنبـه کشـور و مرکـز    
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلسـتان  
قدردانی می شود. همچنـین از زحمـات سـرکار خـانم     

آزمایشگاه فیزیولوژي مرکـز  دکتر الهام فغانی، مسئول 
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلسـتان  
و سرکار خانم مهنـدس ملیحـه مقصـودلو، کارشـناس     
کشاورزي، که در انجام ایـن تحقیـق کمـک نمودنـد،     

  تقدیر می گردد.

  
References:                                                                                                                                                منابع  

Barradas, G and R. J. López-Bellido. 2007. Seed weight, seed vigor index and field emergence in six 
upland cotton cultivars. J. Food Agric. Environ. 5:116-121. 
Bolek, Y. and M. Olakchi. 2007.Genetic variation among cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars for 
seed-set efficiency. Turk. J. Agric. 31: 229-235. 
Edmisten, K. 2013. Cotton seed quality and planting decision. Technical Report. p. 206. North Carolina 
State University, U.S.A. 
Freitas, R.  A., D. C. F. S. Dias, P. R. Cecon, M. S.  Reis, and L. A. S. Dias. 2002. Storability of cotton 
seeds predicted by vigour tests. Seed Sci. Tech. 30: 403-410. 
Ghajar, A. 2007. Investigating of planting date and vertical distribution of bolls on seed vigor of cotton (cv. 
Sepid). Technical Report. p. 60. Iranian Cotton Res. Ins 
Groves, F. E., and F. M. Bourland. 2010. Estimating seed surface area of cottonseed. The J. Cotton Sci. 14: 
74-81. 
Hall, R. D. and L. E. Wiesner. 1990. Relationship between seed tests and field performance of regar 
meadow bromegrass. Crop Sci. 30: 967-970. 
ISTA. 2003. ISTA working sheets on Tetrazolium testing. Vol 1. Pp.165 



    برزعلی محمد                                                                                                                                                                            12 

ISTA. 2009. International rules for seed testing, Supplement to Seed Sci. Tech. 27: 1-334. 
Jenkins, J. N., J. C. McCarty, Jr, and W. L. Parrott. 1990. Fruiting efficiency in cotton: Boll size and boll 
set percentage. Crop Sci. 30: 857-860. 
Krzyzanowski, F. C., and J. C. Delouche. 2011. Germination of cotton seed in relation to temperature. 
Revista Brasileira de Sementes. 33: 543-548.  
Maqsood, S., A. Basra, K. Rehman, and S. Iqbal. 2000.Cotton seed deterioration: Assessment of some 
physiological and biochemical aspects. I. J. of Agri. Biol. 3: 195-198. 
Mozaffari, A. 2014. Cotton production in Iran. Annual Report of Iranian Cotton Producer’s Corporation. 
Available on: http://tnews.ir 
OGTR. 2013. The biology of cotton. http://www.ogtr.gov.au 
Pettigrew, W. T. and M. K. Dowd. 2013. Interactions between irrigation regimes and varieties result in 
altered cottonseed composition. The J. Cotton Sci. 16: 42-52. 
Pettigrew, W. T. and W. R. Meredith. 2009.Seed quality and planting date effects on cotton lint yield, 
yield components, and fiber quality. The J. Cotton Sci. 13: 37- 47. 
Rahman, H., S. A. Malik, and M. Saleem. 2005. Inheritance of seed physical traits in upland cotton under 
different temperature regimes. Spanish J. Agri. Res. 3: 225-231. 
Ruan, Y. L. 2013. Boosting seed development as a new strategy to increase cotton fiber yield and quality. J. 
Integr. Plant Biol. 55: 572-575. 
Tuck, C. A., M. P. Bange, D. K. Y. Tan, and W. N. Stiller. 2010. Assessing cultivar cold tolerance using 
germination chill protocols -preliminary studies. Aust. Cotton Res. 7: 18- 23. 
USDA. 2014. Cotton world supply, use, and trade. Available at www.fas. usda.gov/cotton /current/ 
Wiggins, M. S., B. G. Leib., T. C. Mueller, and C. L. Main. 2013. Investigation of physiological growth, 
fiber quality, yield, and yield stability of upland cotton varieties in differing environments. The J. Cotton Sci. 
17:140-148.   
Yeates, S. J., M. F. Kahl., A. J. Dougall, and W. J. Müller. 2013. The impact of variable, cold minimum 
temperatures on boll retention, boll growth, and yield recovery of cotton. The J. Cotton Sci. 17: 89-101. 
Zeng, L., and E. Bechere. 2012. Combining ability for neps, seed coat fragments, and motes in upland 
cotton. The J. Cotton Sci. 16: 17-26. 
 

                                                                                                                                
 
 


