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  مقاله پژوهشی

در ) Gossypium hirsutum(، بنیه و سالمت بذر ارقام تجاري پنبه یزن جوانهارزیابی رابطه 

  شرایط پیري تسریع شده

 3 ویکتوریا عسکري، 2 صمداله کرمی، *،1 آیدین حمیدي

  چکیده مبسوط

بذر . کیفیت بذر پنبه است يها جنبه ینتر مهم، بنیه و سالمت از یزن جوانه. روغنی است -لیفی محصول ینتر مهمپنبه : مقدمه

و از  شود یمتهیه  دار کرك صورت بهشده و نیمی  یريگ کرك صورت بهتن است که نیمی از آن  4000پنبه مورد نیاز کشور ساالنه حدود 

پنبه تولید شده به علل  هايهرساله بخشی از بذر. بذرزاد وجود دارد زاي یماريببه عوامل  دار کركامکان آلودگی بذرهاي  رو ینا

این پژوهش  رو ینااز . شوند ینمبذرزاد از کیفیت استاندارد برخوردار نبوده و گواهی  زاي یماريبمختلف ازجمله آلودگی به عوامل 

  .انجام شددر شرایط پیري تسریع شده ، بنیه و سالمت بذر ارقام تجاري پنبه یزن جوانهبررسی رابطه  منظور به

 يها استاندر  یبترت بهنمونه توده بذرهاي کرکدار ارقام تجاري ساحل، ورامین، بختگان و مهر تولید شده : ها روشمواد و 

 يها آزمونتحت  درصد 95و  90، 80) عادي هاي یاهچهگدرصد (اولیه  یزن جوانهابلیت ق گلستان، خراسان رضوي، فارس و اردبیل با

نهائی بذرها پیش و پس از پیري تسریع شده، درصد  یزن جوانهدرصد . استاندارد و پیري تسریع شده قرار گرفتند یزن جوانه

 ،یزن جوانهپوسیده پیش و پس از پیري تسریع شده و متوسط زمان  بذرهايعادي پس از پیري تسریع شده و درصد  هاي یاهچهگ

 يها قارچگیري شده و  از آزمون پیري تسریع شده اندازه طولی و وزنی گیاهچه پس يها شاخصطول و وزن خشک گیاهچه و 

  .روي بذرهاي پوسیده با آزمون بالتر شناسائی و متوسط فراوانی آنها تعیین شدند زاد یماريب

پیش از  نهایی یزن جوانهاولیه داراي بیشترین درصد  یزن جوانهابلیت ارقام ساحل و بختگان و بذرهاي داراي باالترین ق: ها یافته

اولیه متوسط از بیشترین درصد  یزن جوانهاولیه و قابلیت  یزن جوانهو بذرهاي رقم ساحل داراي باالترین قابلیت  شده یعتسرپیري 

عادي پس از پیري  هاي یاهچهگبذرهاي رقم ساحل داراي بیشترین درصد . برخوردار بودند شده یعتسرپس از پیري  نهایی یزن جوانه

به بذرهاي ارقام مهر و ورامین و بذرهاي داراي قابلیت  شده یعتسرپیش از پیري  دهیپوس بذر درصدو بیشترین بوده  شده یعتسر

به بذرهاي ارقام ورامین  شده یعتسرپس از پیري  دهیپوس بذر درصدو بیشترین  یزن جوانهقابلیت  ترین ینپائاولیه متوسط و  یزن جوانه

اولیه از بیشترین متوسط  یزن جوانهقابلیت  ترین ینپائبذرهاي داراي . اولیه تعلق داشتند یزن جوانهقابلیت  ترین ینپائو مهر داراي 

بذرهاي تمام ارقام . برخوردار بودند و بذرهاي رقم ساحل داراي بیشترین شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه بودند یزن جوانهزمان 

همچنین بذرهاي  .آلوده بودندفوزاریوم، آلترناریا، آسپرجیلوس و تریکوتشیوم روزئوم  يها قارچمختلف  يها گونهمورد بررسی به 

 یزن جوانهدرصد . هاي رقم ساحل کمترین متوسط فراوانی قارچ روي بذرهاي پوسیده بودندارقام ورامین و مهر داراي بیشترین و بذر

طولی و وزنی بنیه گیاهچه پس از پیري تسریع شده با درصد بذرهاي پوسیده  يها شاخصنهائی پیش و پس از پیري تسریع شده و 

  .داشتند دار یمعنهمبستگی منفی  شده یعتسرپیش و پس از پیري 

ارقام . ارقام بررسی شده پنبه بود يها اهچهیگبذرها و بنیه  یزن جوانهعامل زوال و کاهش  نیتر مهمپوسیدگی بذرها : يریگ جهینت

 91( نیباالترداراي  بیترت بهاولیه  یزن جوانه تیقابل) درصد 80( نیتر نیپائو ) درصد 90( نیباالترساحل و مهر و بذرهاي برخوردار از 

روي  آلترناریا، آسپرجیلوس يها قارچمختلف  يها گونه. نهائی و بنیه گیاهچه بودند یزن جوانهدرصد ) درصد 58( نیتر نیپائو ) درصد

روي بذرهاي رقم بختگان با متوسط فراوانی روي بذرهاي  و تریکوتشیوم روزئوم روي بذرهاي رقم ورامین، فوزاریوم بذرهاي رقم مهر،

بذرها و بنیه  یزن جوانهدرصد  دهنده کاهش يها قارچ نیتر مهمدرصد  63و  70/80، 99، 100 بیترت به شده عیتسرپیري  پوسیده پس از

  بودند ها اهچهیگ

  بذرزاد يها قارچاستاندارد،  یزن جوانهآزمون بالتر، آزمون پیري تسریع شده، آزمون : کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .شد شناسائی بذر ارقام تجاري پنبه و میزان آلودگی به آنها يها تودهبذرزاد  يها قارچ -1

  .تعیین گردید بذرزاد يها قارچآلودگی به  بذر و بنیه گیاهچه ارقام تجاري پنبه با یزن جوانهرابطه درصد  -2
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 ...پنبه يو سالمت بذر ارقام تجار هیبن ،یزن رابطه جوانه یابیارز: حمیدي و همکاران

  مقدمه

محصـوالت   ینتـر  مهـم از ) .Gossypium spp( پنبه

سـطح کشـت، میـزان تولیـد و متوسـط       صنعتی بـا  -زراعی

میلیـون   83/32 یـب ترت بـه  2018- 19 يهـا  سـال عملکرد در 

وزارت (اسـت  تن در هکتار  32/1میلیون تن و  42/43هکتار، 

 یزراعـ در سـال  . )2020، 1کشاورزي ایاالت متحـده امریکـا  

پنبـه  و عملکـرد   دیـ تولزان یـ م، سطح برداشت 98-1397

 بیـ ترت بـه تن و  228786، تارکه 90250 بیترت بهشور ک

 و دیـم  یآب یاراض در تارکلوگرم در هکی 1293و  2599

ــود ــدي( ب ــاران، 2احم ــوصخ). 2020و همک ــیژنت ل ، یک

ت یـ فکیرطوبـت،  سـالمت،  ، 5، بنیه4یزن جوانه، 3یهنام قوه

ت یـ فکی ننـده کن یـی عوامل تععمر بذر طول و  مانیانبار

 7زنـی  جوانه یتقابلا ی 6یینها یزن جوانهدرصد  .هستندبذر 

ط مطلـوب محسـوب   یش بذر در شرایت رویفکیشاخص 

ــ ــود یم ــاس( ش ــاران، 8الی ــاب). 2012و همک ــتعر ربن ف ی

 بـذر مجمـوع   یهبن ISTA(9( بذر آزمون المللی ینب انجمن

 ییاراکـ ت و یـ فعال بـالقوه سـطح   که استبذر  اتیخصوص

ـ  و ظهـور گیاهچـه بـذر    یزن جوانه  نیـی تع را آن تـوده  ای

  ).2007، 10پاول( نماید یم

عوامل متعددي ازجملـه ژنتیـک و شـرایط محیطـی     

و 11حمیـدي ( يفـرآور محل تولید و انبـارکردن و نحـوه   

ــاران،  ــارن،  2015همک ــدي و همک ــرار ) 2017؛ حمی ق

ارقام مختلف پنبه و بذرهاي حاصل از  رو ینازاو  گیرد یم

زنـی و بنیـه مختلفـی     جوانـه  تواننـد  یمـ مناطق متفاوت 

ــند ــري . داشــته باش ــون پی ــرآزم ــتقابل 12شــده یعتس  ی

ــانی ــون   13انبارم ــن آزم ــابی کــرده و در ای ــذرها را ارزی ب

ــذرهایی کــه از  ــهب ــ جوان ــه  یزن ــد، بنی ــاالیی برخوردارن ب

ـ  جوانـه دارنده و بذرهایی که درصد  تري يقو پـائینی   یزن

خواهنـد   یزن جوانهدارند پس از انبارکردن کاهش درصد 

                                                             
1 United States Department of Agriculture 
2 Ahmadi 
3 Viability 
4 Seed germination 
5 Vigour 
6 Final Germination Percent(FGP) 
7 Germination ability 
8 Elias 
1 International Seed Testing Association 
10 Powell 
11 Hamidi 
12 Accelerated aging test 
13 Storability 

ــت  ــارکوس(داش ــو -م ــري  ). 2015، 14فیله ــون پی آزم

بـراي تعیـین    هـا  آزمونیکی از پرکاربردترین  شده یعتسر

و همکـاران،  15مدرسی(بنیه بذر در گیاهان مختلف است 

  ).2006و همکاران، 16؛ سیلوا2002

ــراي     ــایی بـ ــی، پناهگـ ــذایی غنـ ــع غـ ــذر منبـ بـ

ــداران  ریزجانــداران  باشــد یمــو نــاقلی بــراي دیگــر جان

ــه  ــهک ــورت ب ــذر،    ص ــتقیم روي ب ــا غیرمس ــتقیم ی مس

 رو یـن ازاو  گردنـد  یمـ داخل بذر یا همراه بـا آن منتقـل   

 پنبـه  زاي یمـاري ب عوامـل  انتقـال  عامـل  ینتـر  مهـم  بذر

ـ  و شـور کداخـل   در خصـوص  به باشـد   یمـ ن کشـورها  یب

ــراوال( ــذر نقـــش. )2006، 17آگـ ــتریب بـ ــادیا در شـ  جـ

 زادبـذر  هـاي  یمـاري بو  اسـت  يمـار یب هیـ اول يها کانون

ــه  ــل  پنب ــته از عوام ــاريبآن دس ــ زا یم ــند یم ــ باش ه ک

ــه عامــل  ــذر  يمــاریباصــلی جابجــایی اولی ــب باشــد  یم

ــک( ــاران، 18بل ــم). 2006و همک ــر مه ــارچ ینت ــا ق  يه

آســــکوکایتا بــــذر و گیاهچــــه پنبــــه  زاي یمــــاريب

ــیپی ــه،    (19گوس ــت گیاهچ ــارچی بالی ــاري ق ــل بیم عام

ــی   ــه برگــ ــی، لکــ ــت برگــ ــا ، )بالیــ بوتریودیپلودیــ

ــارچی(20تئوبرومــه ــابی  عامــل بیمــاري ق پوســیدگی حب

عامـــل بیمـــاري (21بـــوتریتیس ســـینره، )دیپلودیـــایی

ــارچی ــتري  قـــ ــک خاکســـ ــوم ، )کپـــ کولتوتریکـــ

آنتراکنــوز،  قــارچی هــاي یمــاريبعامــل (22گوســیپی

ــه ــه، )بالیـــت گیاهچـ ــا گونـ عامـــل (23اکوئیســـتی يهـ

ــارچی  ــاري قـ ــارس بیمـ ــت نـ ــرم بافـ ــیدگی نـ ، )پوسـ

ــورم ــارچی   (24مونیلیفـ ــاري قـ ــل بیمـ ــی عامـ پژمردگـ

عامــــل بیمــــاري ( 25 پالیدوســــپوریوم، )فوزاریــــومی

ــارچی ــی قـ ــورم و و  پژمردگـ ــه و تـ ــادگی گیاهچـ از پاافتـ

 عامـــل بیمـــاري قـــارچی( 26ســـوالنی، )شـــانکر ســـاقه

 گونــــه فــــرم اوگزیســــپوروم، )گیاهچــــهپژمردگــــی 

                                                             
14 Marcos-Filho 
15 Modarresi 
16 Silva 
17 Agarwal 
18 Black 

19 Ascochyta gossypii 
20 Botryodiplodia theobromae 
21 Botrytis cinerea 
22 Colletotrichum gossypii 
23 Fusarium equiseti 
24 Fusarium monilioforme 
25 Fusarium pallidoroseum 
26 Fusarium solani 
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ــینفکتوم ــارچی  ( 1 واس ــاري ق ــل بیم ــاقه، عام ــت س بالی

ــه  ــیدگی ریشـ ــارچ ) پوسـ ــومقـ ــا، فوزاریـ  ماکروفومینـ

ــا ــوالنی ، 2فازئولین ــا س ــهو  3رایزوکتونی ــا گون ــو يه -آلب

ــارچ  5داهلیـــهو  4آتـــروم . باشـــند یمـــ ورتیســـلیومقـ

کشـــت بـــذر روي کاغـــذ (6 همچنـــین آزمـــون بالتـــر

ــه ــ جوان ــري  یزن ــرف پت ــه و  )درون ظ ــابی گیاهچ ، ارزی

ــار    ــیط آگ ــت روي مح ــر و کش ــون بالت ــمآزم ــر مه  ینت

ــا روش ــودگی    يه ــین آل ــایی و تعی ــراي شناس ــت ب کش

ــن  ــه ای ــذر ب ــارچب ــا ق ــمحســوب  ه ــد  یم کیــرك (گردن

ــراك  ــک و راتـ ــدال 2001، 7پاتریـ ــور و کانگسـ ، 8؛ متـ

ـــل). 2003 ــاريب عـــوامـ ــا تجزیــه    زاي یم بــذرزاد ب

بــذر و تولیــد مــواد ســمی ســبب زوال  اي یــرهذخمــواد 

ــآن  ــردد  یمـ ــامی(گـ ـــل). 2006، 9نارایاناسـ  عـــوامــ

ــذرزاد پنبــه پــس زاي یمــاريب از استقـــرار در مزرعــه  ب

اهچــه و یمــرگ گپژمردگــی و و  بــذرقــوزه و  یدگیپوسـ 

ــه،  ــوختگبوت ــبال( یس ــکلــ و )تی ـــه برگ ــاد یا 10یــ ج

  ).2010و همکاران، 11خادي(کنند  یم

نامشـخص   یـل دال بـه هرساله بخشی از بذرهاي پنبه  

نبـوده و  ) درصد 80(استاندارد  ،یزن جوانهازلحاظ قابلیت 

یا از ظهور گیاهچه و استقرار بوته کافی در مزرعـه بـراي   

ایجاد تراکم بوته مناسب در واحد سطح، برخوردار نیست 

وش بـذري پنبـه در   . باشد یمو نیاز به مصرف بیشتر بذر 

ایران پس از برداشت از اواخر تابستان تا اواخـر پـائیز در   

ف آن جـدا و  نقاط مختلـف کشـور، تصـفیه شـده و الیـا     

ــ ــدود ( یبخش ــد 60ح ــا  ) درص ــذرها ب ــن ب ــاز ای  یداس

 دار کـرك  صورت به مانده یباقشده و بخش  12گیري کرك

و تا زمان کاشت در اوایل تا اواخر بهار سـال   گیري یسهک

بنابراین ). 2012، همکارانحمیدي و (شوند  یمبعد انبار 

 هايهــدف ایــن پــژوهش ارزیــابی میــزان آلــودگی بــذر 

همراه بـذر و   يها قارچارقام تجاري مهم پنبه به  دار کرك

                                                             
1 Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum 
2 Macrophomina phaseolina 
3 Rhizoctonia solani 
4 Verticillum ablo- atrum 
5 Verticillum dahliae 
6 Blotter test 
7 Kirkpatrik and Rotrock 
8 Mathur and Kongsdal 
9 Narayanasamy 
10 Leaf spot 
11 Khadi 
12 Delinting 

مهـم قابلیـت    يهـا  شـاخص اثر ایـن آلـودگی بـر برخـی     

  .و بنیه بذر و گیاهچه بود یزن جوانه

  

  ها روشمواد و 

، بنیه و یزن جوانهارزیابی برخی خصوصیات  منظور به 

درصـد  ( زنـی  جوانـه  یـت قابلسالمت بذرهاي برخـوردار از  

اولیـه متفـاوت انبارشـده پـیش از     ) عـادي  هـاي  یاهچهگ

 1397سـال  کاشت ارقام پنبه تجاري کشور، تحقیقی در 

بذر و آزمایشگاه ملی سـالمت  در آزمایشگاه تجزیه کیفی 

مؤسسه تحقیقات ثبت و گـواهی بـذر و نهـال    بذر و نهال 

ــرجدر  ــه کـ ــورت بـ ــلفاکتور صـ ــامل 2 یـ  3( 4×3 یعـ

 کـامالً طرح آزمایشی  برپایه )رقم 4×اولیه زنی جوانه یتقابل

اول ارقـام تجـاري    عامـل   .انجام شـد تکرار  4با  تصادفی

و  ارقام مهر، ورامین، ساحل و بختگـان  پنبه کشور شامل

ـ  جوانـه  یـت قابلدوم سه عامل   هـاي  یاهچـه گدرصـد  ( یزن

 90، )اولیه یزن جوانهقابلیت  ترین ینپائ( 80: اولیه) عادي

قابلیـت   ینبـاالتر ( 95و ) اولیه متوسط یزن جوانهقابلیت (

ارقـام   بـذرهاي  تـوده ابتـدا  . درصد بودند) اولیه یزن جوانه

تولیـد و انبارشـده در    ،مهر، ورامـین، سـاحل و بختگـان   

، )مغـان ( یـل اردب يهـا  اسـتان در  یـب ترت بـه همان سـال  

، قبـل از توزیـع   )داراب(فارس ، گلستان و يرضو خراسان

ـ برمبنـاي قـوانین انجمـن     ،براي کاشت بـذر   المللـی  ینب

)ISTA (ــه ــردار نمون ــتاندارد ب ــدندي اس ــپس. ش از  س

کاري تهیه شده و براي تعیین  نمونه 3 یارسال يها نمونه

ـ  جوانـه قابلیت  ـ  جوانـه آزمـون   تحـت  یزن اسـتاندارد   یزن

ـ  جوانـه کاشـت در البـالي کاغـذ     روش به  شـده  لولـه  یزن

در زیر و  یزن جوانهدو الیه کاغذ  منظور ینا به .رگرفتنداقر

و کاغـذها قبـل از    روي بـذرها قـرارداده شـدند   یک الیه 

 4(بـذر   400تعـداد  کشت با آب مقطر مرطوب شـدند و  

ردیفی در وسط کاغذ نهاده و  صورت به) بذري 100تکرار 

ــه ــپس درون  لول ــده و س ــرفش ــا ظ ــتیکی در  يه پالس

 12مـدت   بهدرجه سلسیوس  25ثابت  ژرمیناتور با دماي

 .)2021انجمن بین المللی آزمون بـذر،  (گرفتند قرار  روز

ــذرهاي  ــهدر پایــان درصــد ب ــه زده جوان ــوان ب درصــد  عن

نهایی و درصد بذرهاي پوسیده تعیین گردیـده   یزن جوانه

بـذر  آزمون  المللی ینببرطبق موازین انجمن  ها یاهچهگو 

)ISTA (  عـادي تعیـین    هـاي  یاهچـه گارزیابی و درصـد
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بذرها به منظور  پسس). 2018، 1دان و دوکورنائو(شدند 

 48مـدت   بـه ابتدا بذرها پیري تسریع شده  آزمونمنظور 

پیري  يها ظرفمشبک درون  يها صفحهساعت در روي 

ــوي   ــده محتـ ــریع شـ ــا آب در آون تسـ ــابـ  44 يدمـ

قــرارداده  درصـد  95 ینســبرطوبـت  و  یوسسلســ درجـه 

ــدند ــرا( ش ــاران، 2باس ــان، ). 2003و همک ــون در پای آزم

انجـام و درصـد    الـذکر  فـوق استاندارد به روش  یزن جوانه

عـادي   هـاي  یاهچـه گنهایی، بذرهاي پوسیده و  یزن جوانه

تعیـین   منظـور  بـه همچنین در ایـن دوره  . تعیین گریدند

از سرعت و شـتاب   یه شاخصک3 یزن جوانهمتوسط زمان 

کشـت بازدیـد    يها ظرفروزانه  صورت بهاست،  یزن جوانه

یادداشت شدند و این شـاخص   زده جوانهتعداد بذرهاي  و

  ).2006، 4رانال و دو سانتانا(شد محاسبه  1رابطه از 

 ):1رابطه (

MGT =



n

nd)(
  

روز،  d یطدر  زده جوانهتعداد بذر  n: ن رابطهیدر ا 

d = ،تعداد روزهاn= زده جوانهل تعداد بذرهاي ک 

  .باشند یم

ـ  جوانهان آزمون یپس از پا   دنبـال  بـه اسـتاندارد   یزن

 ياهچـه عـاد  یگ 25تعـداد  آزمون پیـري تسـریع شـده،    

وزن خشـک   رار انتخاب و طول وکاز هر ت یتصادف طور به

مـدرج برحسـب    کش خطبا استفاده از  یبترت بهگیاهچه، 

 75 يدمـا آون در  یلهوسـ  بـه  کـردن  خشـک و  متر یسانت

 يساعت و تـوزین بـا تـرازو    24مدت  به سلسیوس درجه

 يهـا  شاخص. شدند یريگ اندازهگرم  01/0دقت ق با یدق

 يهـا  رابطـه نیز با استفاده از  5طولی و وزنی بنیه گیاهچه

  ):2016، 6فینچ ساواژ و بازل( یدندگردن ییدو و سه تع

  ):2رابطه،( 

شاخص = طول گیاهچه× عادي  هاي یاهچهگدرصد 

  طولی گیاهچه

  ):3رابطه،( 

                                                             
1 Don and Ducournau 
2 Basra 
3 Mean germination time (MGT) 
4 Ranal and De Santana 
5 Seedling length and weight vigour indices 
6 Finch-Savage and Bassel 

 =اهچه یگ کوزن خش× عادي  هاي یاهچهگدرصد 

 شاخص وزنی بنیه گیاهچه

شناسایی و تعیین متوسط درصد آلودگی  منظور به

بذرهاي ارقام تجاري پنبه مورد بررسی به میکروفلور 

قارچی بذرزاد و گندروي بذرهاي  زاي یماريبعوامل 

پوسیده، در آزمایشگاه سالمت بذر و نهال مؤسسه آزمون 

براساس روش مربوطه ) یزن جوانهکشت روي کاغذ (بالتر 

ابتدا ). 2003متور و کانگسدال، (انجام گردید 

پتري سترون یکبار مصرف به تعداد مورد  يها تشتک

 اي یرهداالتر الیه کاغذ ب 3کدام نیاز آماده و درون هر 

سترون کامالً با آب مقطر مرطوب شده قرارداده، سپس 

عدد بذر کشت شده  10هرکدام زیر هود المینار فلو در 

در  یوسسلس درجه 22 يدمادر  روز 10 یال 7مدت  بهو 

نور و تاریکی درون انکوباتور  ساعت 12 یتناوبشرایط 

 ها نمونهپس از پایان دوره انکوباسیون، . نگهداري شدند

توسعه یافته روي بذر،  يها قارچبراي بررسی و شناسایی 

ابتدا در زیر استریومیکروسکوپ براي مشاهده دقیق 

کلنی و چگونگی رشد و توسعه و سپس با تهیه نمونه، 

 ها قارچمختلف بارده  يها اندامزیر میکروسکوپ نوري 

متوسط نتایج درصد آلودگی . رؤیت و شناسایی شدند

اولیه ارقام بررسی  یزن جوانهراي سه قابلیت بذرهاي دا

، مقایسه ها دادهتجزیه واریانس . شده گزارش گردید

دانکن و محاسبه  يا چنددامنهآزمون  روش به ها یانگینم

افزار ضرایب همبستگی ساده نیز با استفاده از نرم 

MSTAT-C انجام شد.  

  

  نتایج و بحث

ـ  جوانـه تجزیه واریانس نشان داد تفـاوت درصـد      یزن

 شده یعتسرنهایی و درصد بذرهاي پوسیده پیش از پیري 

اولیه و اثرمتقابل رقـم   زنی جوانه یتقابلارقام و تیمارهاي 

ـ  جوانـه اولیه بـر درصـد    یزن جوانهقابلیت  × نهـایی و   یزن

درصد بذر پوسیده پـس از پیـري تسـریع شـده، تفـاوت      

عادي پس از پیري تسریع شـده، اثـر    هاي یاهچهگدرصد 

ـ  جوانـه اولیـه بـر متوسـط زمـان      یزن جوانهقابلیت  و  یزن

ــام    ــه گیاهچــه ارق ــی بنی ــولی و وزن ــاوت شــاخص ط تف

  ).1جدول (بود  دار یارمعنیبس
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 پیش از ی نهاییزن جوانه درصد 96رقم ساحل با  

ی نهایی باالتري زن جوانهشده از درصد  یعتسر پیري

درصد از  67/81نسبت به ارقام دیگر و رقم مهر با 

جدول (بودند ی نهایی برخوردار زن جوانهکمترین درصد 

تواند ناشی از ساختار ژنتیکی ارقام  یم ها تفاوتاین ). 2

باشد  یمباشد که یکی از عوامل مؤثر بر بنیه بذر 

راي همچنین بذرهاي دا). 2011، 1کرزیزانوسکی و دلوچ(

درصد داراي  75/96با ی اولیه زن جوانهباالترین قابلیت 

ی زن جوانهترین قابلیت  ینپائبیشترین و بذرهاي داراي 

نهایی  یزن جوانهدرصد درصد کمترین  5/83اولیه با 

نتایج این ). 2جدول (بودند  شده یعتسر پیري پیش از

باالتر  یزن جوانهپژوهش نشان داد بذرهاي داراي قابلیت 

نهایی باالیی برخوردار بودند که با  یزن جوانهاز درصد 

  .دارد مطابقت) 2005(و همکاران 2کادرنتایج 

ـ  جوانـه ابلیـت  قهمچنین رقم سـاحل بـا      اولیـه  یزن

نهائی پـس از   یزن جوانهمتوسط و باال از بیشترین درصد 

برخوردار بـود و بـذرهاي   ) درصد 91(شده پیري تسریع 

ـ  جوانـه قابلیـت   ترین ینپائرقم مهر با  درصـد   58بـا   یزن

ــد   ــرین درص ــهکمت ــ جوان ــتند را  یزن ــدول (داش ). 2ج

رقم با کیفیـت   عنوان بهرقم ساحل را  توان یم یطورکل به

در این آزمون مطرح کرد چون با قرار گرفتن در شـرایط  

را به خود اختصاص داده  یزن جوانهتنش بیشترین درصد 

 یزن جوانهکاهش قابلیت ) 2003(همکاران و 3گوئل. است

و بنیه بـذر پنبـه تحـت شـرایط پیـري تسـریع شـده را        

) 2012( 4حمیدي و کاري هفت چشـمه . مشاهده کردند

و رابطه  یزن جوانهتفاوت ارقام تجاري پنبه ازلحاظ درصد 

ـ  جوانـه بذرهاي ارقام پنبه با قابلیت  یزن جوانه اولیـه   یزن

  .آنها را مشاهده کردند

درصـد از بیشـترین درصـد و     67/75ا بـ رقم ساحل  

 هـاي  یاهچـه گدرصـد از کمتـرین درصـد     44رقم مهر با 

ــد   ــوردار بودن ــده برخ ــري تســریع ش ــس از پی ــادي پ . ع

ـ  جوانههمچنین بذرهاي داراي قابلیت  اولیـه بیشـتر    یزن

عـادي پـس از پیـري تسـریع شـده       هـاي  یاهچهگدرصد 

درصــد   يهــا تفــاوت ). 2جــدول (داشــتند  بــاالتري 

ناشی از تفاوت سـاختار   تواند یمعادي پنبه  هاي یاهچهگ

                                                             
1 Krzyzaowsky and Delouche 
2 Kader 
3 Goel 
4 Hamidi and Kari Haft Cheshmeh 

تعـداد  ). 2015و همکـاران،  5گیتـز (ژنتیکی ارقـام باشـد   

عادي معیار مناسبی بـراي ارزیـابی کیفیـت     هاي یاهچهگ

که تعـداد   يطور به شوند یمآن محسوب  یزن جوانهبذر و 

عادي معیـاري از بـاال بـودن کیفیـت      هاي یاهچهگبیشتر 

دان و دوکورنــائو، ( باشــد یمــر محســوب بــذ یزنــ جوانــه

پیـري   مشاهده کردند) 2000(همکاران باسرا و  ).2018

ایجاد شده با قرار دادن بـذرهاي پنبـه درون    شده یعتسر

درجـه سلسـیوس و رطوبـت     40-44 يدمـا اتاق رشد با 

و  10دو، سـه،   يهـا  مدتدرصد به  80-90 يهوانسبی 

ــه  روز  20 ــذر پنب ــه ب ــه کــاهش بنی . شــود یمــمنجــر ب

چنانچه بذر گیاهـان دانـه روغنـی در شـرایط      یطورکل به

مناســب ذخیــره نشــوند، شــدیداً بــه زوال بــذر حســاس 

دما، رطوبت بذر و رطوبت نسبی بـاال از عمـده   . شوند یم

بـذر بـه شـمار     سازي یرهذخعوامل تأثیرگذار در ظرفیت 

ــ ــدآ یم ــدي، ( ین ــاسدو). 2017حمی ــاران 6فریت و همک

، قوه نامیه، بنیـه بـذر و   یزن جوانه گزارش کردند )2003(

لیپواکسـیژناژ، اسیدفسـفاتاز و میـزان     هـاي  یمآنزفعالیت 

چربــی بــذر پنبــه در زوال طبیعــی و مصــنوعی کــاهش 

 20کـه  گزارش کردند ) 2003(همکاران باسرا و . یابد یم

درجـه   40-44 يدمـا بـا  بـر بـذر پنبـه     روز اعمال زوال

منجر بـه   درصد 90-95 يهواسلسیوس و رطوبت نسبی 

ـ  جوانهاز دست رفتن کامل  کـه همـراه بـا     شـود  یمـ  یزن

ــزایش زمــان  ــهاف ــ جوان ، میــزان اســیدهاي چــرب و یزن

باسـرا و همکـاران،   (است پراکسیداسیون اسیدهاي چرب 

با افزایش مدت قرار گرفتن بذر پنبه در معـرض  ). 2003

پراکسیداسیون و میـزان  ) دما و رطوبت باال(زوال شرایط 

و همکـاران،   7اقبال( یابد یمچرب آزاد افزایش  اسیدهاي

ــد ). 2002 ــر فراین ــده تعــداد     در اث ــریع ش ــري تس پی

باسرا ( یابد یمتولید شده کاهش  پنبه عادي هاي یاهچهگ

 هـاي  یبررسـ نتایج ایـن تحقیـق بـا     .)2003و همکاران، 

) 2003(و باسرا و همکاران ) 2016(و همکاران  8لوکسن

عـادي پنبـه    هاي یاهچهگمبنی بر کاهش تعداد ) 2003(

  .در اثر پیري تسریع شده مطابقت داشت

و رقم  20رقم مهر با  داد نشاننتایج مقایسه میانگین 

درصد به ترتیب داراي بیشترین و کمترین  7با بختگان 

                                                             
5 Gitz 
6 De Freitas 
7 Iqbal 
8 Lauxen 
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. درصد بذر پوسیده پیش از پیري تسریع شده بودند

اولیه  یزن جوانههمچنین بذرهاي داراي باالترین قابلیت 

ترین درصد بذر پوسیده پیش از پیري تسریع شده از کم

ناشی  توان یمرا  ها تفاوتاین ). 2جدول (بودند برخوردار 

مکانیکی،  يها خسارتبذر،  1هوازدگی( یطیمحاز عوامل 

دما، رطوبت، شرایط نگهداري در انبار و مدت زمان 

 ها یماريب، )نگهداشتن و میزان رطوبت در زمان برداشت

و فاصله زمان تصفیه بذر دانست که بر میزان درصد بذر 

  ).2014، 2سادهارانی و پادماسري(دارند پوسیده بذر اثر 

ـ  جوانهقابلیت  ×رقم  برهمکنشمقایسه میانگین   یزن

اولیه براي درصد بذر پوسیده پس از پیري تسـریع شـده   

قابلیـت   تـرین  ینپـائ مشخص کرد بذرهاي رقم ورامین با 

ــه ــ جوان ــهولا یزن ) درصــد 80از زیراســتاندارد، کمتــر ( ی

شـده  باالترین درصد بذر پوسیده پـس از پیـري تسـریع    

را داشت و بذرهاي رقـم سـاحل بـا قابلیـت     ) درصد 45(

درصـد از کمتـرین    10اولیه متوسط و بـاال بـا    یزن جوانه

) درصد 10(شده درصد بذر پوسیده پس از پیري تسریع 

، سـازد  یمـ این نتایج مشـخص  ). 2جدول (بود برخوردار 

شــرایط پیــري تســریع شــده موجــب افــزایش فعالیــت  

بذرزاد و همراه بذر شده و در نتیجه درصد بذر  يها قارچ

. پوسیده پس از پیري تسریع شـده افـزایش یافتـه اسـت    

همچنین باتوجه بـه برخـورداري بـذرهاي رقـم بختگـان      

 درصد بذر پوسیده پیش از پیـري تسـریع شـده و بـاالتر    

بودن درصـد بـذر پوسـیده پـس از پیـري تسـریع شـده        

بذرهاي رقـم ورامـین، حساسـیت بیشـتر بـذرهاي رقـم       

بذرزاد و همراه بذر  يها قارچورامین به زوال و آلودگی به 

  .گردد یممشخص 

کـه  مشـخص نمـود    هـا  مقایسـه میـانگین  همچنین  

اولیـه بـاالتر از متوسـط     یزن جوانهبذرهاي داراي قابلیت 

). 2جـدول  (کمتـري برخـوردار بودنـد و     یزن جوانهزمان 

نیـز ضـمن مشـاهده تنـوع     ) 2018(و همکـاران   3خاتون

 يهـا  قـارچ ارقام مختلف پنبـه ازلحـاظ آلـودگی بـذر بـا      

ـ  جوانـه مختلف، پاسخ متفاوت ارقام به کاهش درصد   یزن

 یدهپوسـ بذرها پس از پنج روز و افزایش درصد بـذرهاي  

هاي داراي بـاالترین قابلیـت   بذر. را گزارش کردند) مرده(

                                                             
1 Wetheration 
2 Sudharani and Padmasri 
3 Khatun 

روز کمتـرین متوسـط زمـان     589/5بـا  اولیـه   یزن جوانه

را داشـتند یعنـی مـدت زمـان کمتـري بـراي        یزن جوانه

قابلیـت   تـرین  ینپائصرف شد و بذرهاي داراي  یزن جوانه

روز از بیشترین متوسـط زمـان    689/7با اولیه  یزن جوانه

ان بیشـتري  برخوردار بودنـد، یعنـی مـدت زمـ     یزن جوانه

متوسـط  ). 2جـدول  (صـرف شـده اسـت     یزن جوانهبراي 

ـ  جوانـه از سـرعت و شـتاب    یشاخص یزن جوانهزمان   یزن

ـ  جوانـه ر شرایط پیري تسریع شده، سـرعت  است و د  یزن

  ).2003گوئل و همکاران، ( یابد یمکاهش  بذر پنبه

 يهـا  قـارچ نتایج متوسط درصد فراوانی آلودگی بـه   

میزان آلـودگی   یطورکل بهبذرهاي پوسیده مشخص نمود 

 طـور  بـه  شـده  یعتسـر بـذرهاي پوسـیده پـس از پیـري     

شده  تسریع یريپبیش از این میزان پیش از  یتوجه قابل

باتوجه به افزایش سریع زوال بذر در اثـر  ). 3جدول (بود 

ــهو طــول مــدت آزمــون  شــده یعتســرپیــري  ــ جوان  یزن

روز که فرصت کافی براي  12مدت  بهاستاندارد بذر پنبه 

، نماینـد  یمـ را فـراهم   هـا  قـارچ رشد و توسعه آلودگی به 

همچنـین بـذرهاي   . دور از انتظـار نبـود   اي یجهنتچنین 

مختلـف   يهـا  گونـه تمامی ارقام مورد بررسی آلودگی به 

 1 يهـا  شکل( یلوسآسپرج، 4آلترناریا ،فوزاریوم يها قارچ

را نشان دادنـد، ولـی    5تریکوتشیوم روزئومو قارچ ) 3و  1

مختلـف   يها گونهمیزان آلودگی بذرهاي رقم بختگان به 

 فوزاریوممختلف  يها گونهو بذرهاي رقم مهر به  آلترناریا

. قبل از پیري تسریع شده صفر بود تریکوتشیوم روزئومو 

 يهـا  قارچاین نتیجه نیز تأثیر بر توسعه آلودگی بذرها به 

اعمال تیمار پیري تسـریع  بذرزاد شناسایی شده ناشی از 

همچنین این نتایج مشـخص کـرد کـه    . شده را نشان داد

بیشترین میزان آلودگی بذرهاي تمامی ارقام تجاري پنبه 

مورد بررسی، پیش و پس از پیري تسریع شـده، مربـوط   

 ،فوزاریـوم  يهـا  قـارچ مختلـف   يهـا  گونـه  به آلودگی بـه 

بود که  روزئومتریکوتشیوم و قارچ آسپرجیلوس ، آلترناریا

مســبب اصــلی کــاهش    تواننــد یمــ هــا قــارچایــن 

همچنـین تنهـا   . و بنیـه بـذرها باشـند    زنـی  جوانه یتقابل

مختلـف قـارچ    يهـا  گونهبذرهاي رقم ورامین آلودگی به 

آلـودگی نـاچیز   ). 1شـکل  (دادنـد  را نشـان   6میروتشیوم

                                                             
4 Alternaria spp. 
5 Trichothecium roseum 
6 Myrothecium sp. 
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 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 يهـا  قـارچ مختلـف   يهـا  گونـه بذرهاي رقم سـاحل بـه   

مختلــف قــارچ  يهــا گونــهو  2پورانیگروســ، 1پنیســیلیوم

آلودگی ناچیز بذرهاي رقم ورامین به دو قـارچ   رایزوپوس

و  3کورووالریــا يهــا قــارچمختلـف   يهــا گونــهنخسـت و  

 و آلودگی نسـبتاً  رایزوکتونیا سوالنیو قارچ  4بایپوالریس

مختلـف قـارچ    يهـا  گونـه بـاالي بـذرهاي ایـن رقـم بـه      

آلـودگی  . مشاهده گردیـد ) 4و  2 يها شکل( 5 رایزوپوس

سـبب زوال   توانـد  یمقارچی  زاي یماريببذرها به عوامل 

و 7عبدالرحیم). 2005و همکاران، 6کاویتا(گردد پنبه بذر 

جدایـه   39اثر با بررسی ) 2012(همکاران و 7عبدالرحیم

و همـراه   دگونه متعلق به هفت جنس قـارچ بـذرزا   12از 

بذر جداشده از بذرهاي هفـت رقـم پنبـه بـر پژمردگـی      

 هاي یهجداآنان مشاهده کردند . ررسی کردندگیاهچه را ب

، 8فوزاریـوم سـمیتکتوم  و فوزاریوم مونیلیفـورم   يها قارچ

سـبب   رایزوکتونیـاي و  پنیسـیلیوم ، ماکروفومینا فازئولینا

 ماکروفومینـا پژمردگی گیاهچه همه ارقام شـدند و قـارچ   

در تمامی ارقام بررسی شده از بیشترین بیماري  فازئولینا

مسـقیم بـا    بطـور  آسـپرجیلوس قارچ . زائی برخوردار بود

ــه و     ــوزه در بوت ــیدگی ق ــه و پوس ــت گیاهچ ــاد بالی ایج

ـ  جوانـه با تولید آفالتوکسین در بذر بر  طور ینهم آن  یزن

آن تأثیر  یزن جوانهبر  بذرهاي پنبه. گذارد یمتأثیر منفی 

رشـد و نمـو در    بذرهاي پنبـه در حـین  . گذارد یممنفی 

قــارچ  و شــده آلــوده 9آســپرجیلوس فــالووسمزرعــه بــه 

و در شـرایط   شـود  یمـ ازطریق بافت آوندي به بـذر وارد  

مناسـب آلــودگی ممکــن اسـت درصــد بســیار بــاالیی از   

 کـش  قـارچ آلودگی قارچ آسپرجیلوس صورت گیرد ولـی  

آلودگی بذرزاد قارچ آسپرجیلوس را کنترل کرده  10تیرام

ـ  جوانـه افزایش و باعث  گارسـیا و  -جمـی (شـود   یمـ  یزن

) 2000(همکــــاران فریتــــاس و دو). 2006، 11کــــاتی

پنبه را در  و سالمت بذر خصوصیات کیفیت فیزیولوژیکی

                                                             
1 Penicillium spp. 
2 Nigrospora spp. 
3 Curvularia sp. 
4 Bipolaris spp. 
5 Rhizopus spp. 
6 Kavitha 
7 Abd El-Rahim 
8 Fusarium semitectum 
9 Aspergillus flavus 
10 Thiram 
11 Jamie-Garcia and Cotty 

 يهــا آزمــونخــالل دوره نگهــداري در انبــار بــا اجــراي 

سـالمت بـذر    يهـا  آزمونو  شده تسریع یريپ و یزن جوانه

نتایج افزایش مـدت نگهـداري    و مورد بررسی قرار دادند

و بنیـه بـذرها و افـزایش     یـه نام قوهدر انبار کاهش خطی 

همکـاران  کاویتـا و   .را نشـان داد  انبـاري  يها قارچخطی 

ــا افــزایش متوســط فراوانــی  ) 2005( ــد ب مشــاهده کردن

 اوگزیسـپوروم، فوزاریـوم  ، فوزاریوم مونیلیفـورم  يها قارچ

در بذرهاي  12میکروتشیوم روریدوم، ماکروفومینا فازئولی

  .کاهش یافت داري یمعن طور به یزن جوانهپنبه درصد 

ــاقیئی-ال  ــاران و 13ن ــه از  31) 1991(همک  11گون

آسـپرجیلوس  ، آسپرجیلوس نایجرجنس قارچ را ازجمله 

، 15آسـپرجیلوس تامـاري  ، 14آسپرجیلوستریوس، فالووس

، 17آسـپرجیلوس زونـاتوس  ، 16میگـاتوس آسپرجیلوس فو

ــموزوس  ــور راس ــتولونیفر و  18موک ــوس اس را از  19رایزوپ

و 20میرزائـی . بذرهاي انبار شده پنبـه جداسـازي کردنـد   

قوزه و وش پنبه  هاي یماريببا بررسی ) 2013(همکاران 

ــوبی    ــان جن ــتان خراس ــهدر اس ــا گون ــیلیوم  يه پنیس

 22اوریزهنیگروسپورا و  فوزاریوم سمیتکتوم، 21اکسپانسوم

قـوزه پنبـه    زاي یمـاري ب يهـا  قـارچ  ینتر مهم عنوان بهرا 

اکســروهیلوم مشــاهده کردنــد و بــراي اولــین بــار قــارچ 

ــائی   23روســتراتوم ــازي و شناس ــه جداس ــاف پنب را از الی

ــد ــارچهمچنــین . کردن ــایجر يهــا ق و  24آســپرجیلوس ن

را از الیـاف پنبـه قبـل از برداشـت جداسـازي       رایزوپوس

، فوزاریــوم، آلترناریــا، آســپرجیلوس يهــا قــارچ. نمودنــد

، رایزوکتونیـــا، میروتشـــیوم، تریکوتشـــیوم، کورووالریـــا

  کننده آلوده، رایزوپوس و 25ي ناقصها قارچاز  نیگروسپورا

                                                             
12 Myrothecium roridum 
13 El-Naghyei 
14 A. terreus 
15 A. tamarii 
16 A. fumigatus 
17 A. zonatus 
18 Mucor racemosus 
19 Rhizopus stolonifer 
20 Mirzaee 
21 Penicillium expansum 
22 Nigrospora oryzae 
23 Exserohilum rostratum 
24 Aspergillus niger 
25 Imperfecti fugi (Deuteromycetes) 
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اولیه متفاوت  یزن جوانه يها تیقابلبذرهاي پوسیده ارقام تجاري پنبه مورد بررسی با  بذرزاد يها قارچمتوسط درصد فراوانی آلودگی به  .3جدول 

 شده عیتسرپیش و پس از پیري 

Table 3. Average percentage of frequency of contamination to seed born fungi frequency in decayed seeds of the 

studied cotton commercial cultivars with various germination ability before and after accelerated ageing 

 )درصد( دهیپوسمتوسط فراوانی قارچ روي بذرهاي 

Average frequency of fungus on decayed seeds (%) 

  ها قارچ يها گونه

Fungi species 

  شده عیتسرپس از پیري 

After accelerated 
 ageing  

  شده عیتسرپیش از پیري   

Before accelerated 
 ageing 

 Cultivar                  رقم

Mehr   
 مهر

Bakhtegan   
 بختگان

Varamin   
 نیورام

Sahel   
 ساحل

 Mehr   
 مهر

Bakhtegan   
 بختگان

Varamin   
 ورامین

Sahel   
 ساحل

35.00 19.00 80.70 62.40  
 

3.00  1.00 69.60 13.30 
 Fusarium spp ي ها گونه 

.فوزاریوم مختلف  

100 34.00 41.00 10.00 
 

78.00 2.00  28.70 5.60 
 آلترناریا ي مختلفها گونه

Alternaria spp. 

99.00  27.00  94.70 10.70 
 

39.00 1.00 13.10 16.99 
 آسپرجیلوسي مختلف ها گونه

Aspergillus spp.  

59.00 63.00 39.30 1.30  
 

2.00 14.00  48.5 6.00 
 روزئومتریکوتشیوم 

roseum Trichothecium 

- - 8.10 0-0.2 
 

- - 5.10 0-0.2  
کتامیوم ي مختلف ها گونه

Chetamium spp.  

- - 5.40 0-0.2 
 

- - 3.30 0-0.2 
رایزوپوس ي مختلف ها گونه

spp. Rhizopus  

- - 17.70 - 
 

- - 2.00 - 
 میروتشیوم ي مختلفها گونه

Myrothecium spp.  

- - 0.1-0.2  0-0.2 
 

- - 0.1-0.2 0-0.2 
پنیسیلیوم  ي مختلفها گونه

spp. Penicillium  

- - 0.1-0.2  0-0.2 
 

- - 0.1-0.2 0-0.2 
 نیگروسپوراي مختلف ها گونه

Nigrospora spp. 

- - 0.1-0.2  - 
 

- - 0.1-0.2 - 
 ایکورووالري مختلف ها گونه

spp. Cuvrularia 

- - 0.1-0.2  - 
 

- - 0.1-0.2 - 
 بایپوالریسي مختلف ها گونه

Bipolaris spp.  

- - 0.1-0.2  - 
 

- - 0.1-0.2 - 
 رایزوکتونیا سوالنی

Rhizoctonia solani  

  

ــاري و  1عمــومی ــارگر اختی ــارگر، بیم ــاپروفیت و بیم ، س

باشــند کــه بــذر را در مزرعــه و انبــار آلــوده  یمــانبــاري 

ــ ــدنما یم ــراك،  ( ی ــک و رات ــرك پاتری ــارچ  ).2001کی ق

گسـترده   طور بهمعموالً  کننده آلوده صورت به تریکوتشیوم

در مواد گیاهی درحال فساد در خاك و روي بـذر یافـت   

ي بیمارگر گیاهی ها گونهداراي  میروتشیومقارچ . شود یم

شـود و داراي   یمـ اغلب برروي الیاف پنبه یافـت   که است

نیـز جـزو    کورووالریـا توانایی باالي تجزیـه سـلولز اسـت    

                                                             
1 General contaminants 

بیمارگرهاي اختیاري اسـت و معمـوالً در خـاك و بافـت     

ي سـیاه  هـا  لکـه شود و روي بـذر ایجـاد    یمگیاهی یافت 

، از مهمتـرین بیمارگرهــاي   فوزاریوم همچنین. نماید یم

ایجاد پوسیدگی بـذر،   به بـذر و گیاهچه پنبه بوده و قادر

  ).1999، 2بل(است  پژمردگـی گیاهچـه ومـرگ 

آسـپرجیلوس  قـارچ   11) 2012(همکـاران  و 3تومار 

ــایجر ــالووس ، ن ــپرجیلوس ف ــیلیوم، آس ــا ، پنیس آلترناری

                                                             
2 Bell 
3 Tomar 
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 ،فوزاریـوم سـوالنی  ، 2رایزوپوس نـایجر  ،کتامیوم، 1آلترناتا

تریکوتسـیوم  ، میروتسیوم روریـدوم ، ماکروفومینا فازئولینا

را به روش بالتـر از بـذر پنبـه     3کورووالریا لوناتاو  روزئوم

مـذکور بیشـترین میـزان     يهـا  قارچاز میان . جدا کردند

و  کورووالریـا لوناتـا  ، آسـپرجیلوس نـایجر  آلودگی بذر به 

میروتسیوم  یبترت بهمشاهده شد و  میروتسیوم روریدروم

سـبب   کورووالریـا لوناتـا  و  آسپرجیلوس نایجر، روریدروم

بـذرها، طـول ریشـه و     یزن جوانهبیشترین کاهش درصد 

آنـان همچنـین   . شـدند  هـا  یاهچـه گساقه اولیـه و بنیـه   

 يها کش قارچبا  یبترت بهمشاهده کردند ضدعفونی بذرها 

بیشـترین اثـر را    6و کربوکسین 5، کلروتالونیل4کاربندازیم

بـذرزاد و   يهـا  قـارچ در کاهش آلودگی بذرهاي پنبه بـه  

همکــاران و 7نحــار .داشــتند یزنــ جوانــهافــزایش درصــد 

بــذر پنبــه انبــار شــده بــه  يهــا تــودهآلــودگی ) 2019(

، آسپرجیلوس فومیگـاتوس ، آسپرجیلوس نایجر يها قارچ

 رایزوکتونیا سوالنی، کورووالریا لوناتا، 8کتومیوم گلوبوزوم

تعـداد  . را گزارش نمودنـد  فوزاریوم مونیلیفورمو  سوالنی

 پنبـه  یاز بـذر ارقـام تجـارت    یقـارچ  يهـا  گونهاز  يادیز

و 9یمانین و اولتــان توســط ســلیبختگــان، ورامــ ســاحل،

 يهــا قـارچ  يهـــــا گونــــه  جملــهاز) 1993(همکـاران  

 و 10فوزاریوم مونیلیفورم، بوهـاریکوم  ،رایزوکتونیا سوالنی

 و شـده  شناسـایی پنبـه جـدا و    از آلترناریا و11اکوئیستی

  .اند شدهگزارش  زا یماريب

ــاتون و  ــاران خ ــزایش د) 2018(همک ــذرهاي راف ــد ب ص

پس از هفت روز و کاهش طول گیاهچـه  ) مرده(پوسیده 

و ریشه و ساقه اولیه پس از پنج روز و شاخص بنیه را در 

و 12همچنـین آرائوجـو  . ارقام مختلف پنبه گزارش کردنـد 

تفاوت ارقام مختلف پنبه براي آلودگی ) 2016(همکاران 

و انتقـال ایـن قـارچ را     فوزاریوم اگزیسپورومبذر به قارچ 

  .مودندمشاهده ن

                                                             
1 Alternaria alternata 
2 Rhizopus niger 
3 Curvularia lunata 
4 Carbendazim 
5 Chlorothalonil 
6 Carboxin 
7 Nahar 
8 Chaetomium globosum 
9 Soleimani 
10 F. buharicum 
11 F. equiseti 
12 Araújo 

   
و میروتشیوم  آلودگی بذر پنبه رقم ورامین به قارچ .1شکل 

در  آسپرجیلوس نایجرو قارچ ) راست(قارچ ترشحات حاصل از آن 

  )چپ(بالتر آزمون 

Fig. 1. Varamin cotton cultivar seed infection to 
Myrothecium spp. fungus and exudates of that 
fungus (right) and Aspergillus niger in blotter test 
(left) 

  
  

  جدا شده از روي بذر پنبه رقم ساحل رایزوپوسقارچ  .2شکل 

Fig. 2. Rhizopus fangus isolated from Sahel 
cotton cultivar seed surface 
 
 

 

  
آسپرجیلوس بذرهاي پنبه رقم ورامین آلوده به قارچ  .3شکل 

قارچ مذکور روي  هاي یديکن، )راست- باال(بالتر در آزمون  فالووس

و ترشحات حاصل از همین قارچ روي بذر ) چپ-باال(بذر  يها کرك

  )پائین(آلوده 

Fig. 3. Varamin cotton cultivar seed infection to 
Aspergillus flavus fungus in blotter test (above), 
mentioned fungus conidies on seed fuzz (middle) 
and exudates of that on infected seed (below) 

  

چ ه   گیا

اي گیاهچه ز حاصل ه   ا

  

  

  
رایزوکتونیا پنبه رقم ورامین آلوده به قارچ  هاي یاهچهگ .4شکل 

  بذرهاي پوسیده یزن جوانهحاصل از  سوالنی

Fig. 4. Varamin cotton cultivar seedlings 
infection to Rhizoctonia solani fungus resulted 
from decayed seeds germination 
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، بذرهاي داراي ها یانگینمبا توجه به مقایسه  

مقدار اولیه رقم ساحل با  یزن جوانهباالترین قابلیت 

بیشترین شاخص طولی بنیه گیاهچه برخوردار  از 1663

از کمترین میزان این  1190مقدار شد و رقم مهر با 

 تواند یم ها تفاوتاین ). 2جدول (بود شاخص برخوردار 

ناشی از ساختار ژنتیکی ارقام باشد که یکی از عوامل 

در ). 2015گیتز و همکاران، (باشد  یممؤثر بر بنیه بذر 

 هاي یمآنزکاهش فعالیت  یلدل بهزوال بذر پنبه 

پراکسید  ،)2000باسرا و همکاران، (پراکسیداز و کاتاالز 

 يها واکنشکه در بسیاري از ) H2O2(هیدروژن 

، افزایش یافته و باعث تأخیر شود یممتابولیکی تولید 

لوکسن و ( شود یمو یا مرگ جنین بذر پنبه  یزن جوانه

شاخص طولی بنیه گیاهچه که ). 2016همکاران، 

ترکیبی از طول گیاهچه و درصد ظهور نهایی گیاهچه در 

و  اي هیرذخرابطه مستقیم با مواد  باشد یممزرعه 

 100وزن آندوسپرمی درون بذر داشته و بذرهاي داراي 

. بذر بیشتر، شاخص طولی بنیه گیاهچه باالتري داشتند

 1آلوارنگا و مارکوس فیلهو هاي یبررسنتایج حاصله با 

رقم  ها یانگینمبراساس مقایسه  .مطابقت دارد) 2014(

از کمترین شاخص وزنی بنیه وزنی و رقم  414/3مهر با 

از بیشترین شاخص وزنی بنیه برخوردار  584/4ساحل با 

شاخص وزنی بنیه گیاهچه ازجمله ). 2جدول (بود 

باشد  یممهم ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه  يها شاخص

همکاران و  2قهاریان). 2016ساواژ و بازل، -فینچ(

 یلدل به. ارقام پنبه را مشاهده کردند تفاوت بنیه) 2014(

اعمال شرایط تنش در آزمون پیري تسریع شده رشد 

 هاي یتفعالکندي  یلدل بهگیاهچه دچار نقصان شده و 

نسبت به آزمون  اي یرهذخمتابولیکی، مصرف مواد 

استاندارد کاهش یافته و به همین دلیل وزن  یزن جوانه

 یزن جوانهزمون خشک گیاهچه در این آزمون نسبت به آ

 يا پنبهبذرهاي ). 2007پاول، (است  تر یینپااستاندارد 

که داراي وزن باالیی هستند داراي بنیه قوي هستند 

برخوردارند اي باالیی  یرهذخچون از مواد غذایی و 

بررسی ضرایب همبستگی ). 2015و همکاران، 3بارپته(

نهایی پیش و پس از  یزن جوانهساده نشان داد، درصد 

                                                             
1 Alvarenga and Marcos-Filho 
2 Ghaharian 
3 Barpete 

طولی و وزنی بنیه  يها شاخصپیري تسریع شده و 

گیاهچه با درصد بذرهاي پوسیده پیش و پس از پیري 

قوي  دار یمعنتسریع شده رابطه همبستگی منفی 

با درصد  یزن جوانههمچنین متوسط زمان . داشتند

بذرهاي پوسیده پس از پیري تسریع شده داراي 

 یزن جوانهمدت ). 4جدول (همبستگی مثبت بود 

  ).2019، 4بورلند(دارد همبستگی زیادي با بنیه بذر پنبه 

2019.(  

  

  گیري یجهنت

 يها شاخصنتایج این تحقیق مشخص نمود از بین  

و طول  یزن جوانهاندازه گیري شده به جز متوسط زمان 

بقیه  ،و وزن خشک گیاهچه در آزمون پیري تسریع شده

بذر ارقام تجاري مورد  يها تودهتوانستند  ها شاخص

باتوجه به . بررسی را به لحاظ کیفی از هم تفکیک کنند

همبستگی منفی درصد بذرهاي پوسیده با سایر 

بذر و بنیه گیاهچه، پوسیدگی  یزن جوانه يها شاخص

عامل زوال بذرها و درنتیجه تنزل  ینتر مهمبذرها 

هاي ارقام بررسی شده  و بنیه بذرها و گیاهچه یزن جوانه

بذر و بنیه  یزن جوانهلحاظ کیفیت  ارقام از. پنبه بود

که رقم ساحل داراي  يطور به ،گیاهچه متفاوت بودند

رقمی  عنوان بهو رقم مهر  تر يقوکیفیت باالي بذر و بنیه 

نتایج این . بذر بودند تر یفضعبا کیفیت پایین و بنیه 

آلوده کننده توده بذرهاي  يها قارچتحقیق همچنین 

ارقام تجاري کشور را شناسائی و میزان  دار كکرپنبه 

مشخص نمود و تفاوت ارقام بررسی  درصد این آلودگی را

بذرهاي . را نشان داد ها قارچشده ازلحاظ آلودگی به این 

ارقام ساحل و ورامین پیش و پس از آزمون پیري تسریع 

 يها گونه. آلوده بودند يتر متنوعقارچ  يها گونهبه  ،شده

اریوم، آلترناریا، آسپرجیلوس و تریکوتشیوم فوز مختلف

 .در بذرهاي تمام ارقام بررسی شده یافت شدندروزئوم 

، رایزوپوس، کتامیوم يها قارچمختلف  يها گونههمچنین 

فقط در بذرهاي ارقام ساحل و  نیگروسپوراو  پنیسیلیوم

، کورووالریا يها قارچورامین شناسائی شدند و 

صرفاً روي بذرهاي رقم  رایزوکتونیا سوالنیو  بایپوالریس

مشخص شد شرایط زوال بذر موجب  .ورامین یافت شدند

                                                             
4 Bourland 



67  

 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

  بیشترین آزمون پیري تسریع شده در رقم ساحلو پیش و پس از  شد ها قارچافزایش متوسط فراوانی 

  اهچه پنبهیه بذر و گیو بن یزن جوانهت یشده مرتبط با قابل يریگ اندازه برخی خصوصیاتضرایب همبستگی ساده  .4جدول 

Table 4. Simple correlation coefficients of some characteristics measured related to seed germination ability 

and seedling vigor traits of cotton 

  شده عیتسرپیري  پس از

After accelerated ageing 

  شده عیتسرپیش از پیري 

Before accelerated 
ageing  

  خصوصیت

Trait  

شاخص وزنی 

  بنیه گیاهچه

Seedling 
weight 
vigor 
index 

شاخص طولی 

  بنیه گیاهچه

Seedling 
length 

vigor index 

وزن خشک 

  گیاهچه

Seedling 
Dry 

weight 

طول 

  گیاهچه

Seedling 
Length 

متوسط زمان 

  یزن جوانه

Mean 
germination 

time  

درصد بذر 

  پوسیده

Decayed 
seed 

percent 

درصد 

  گیاهچه عادي

Normal 
seedling 
percent 

ی زن جوانهدرصد 

  نهایی

Final 
germination 

percent  

  
 بذر درصد

  پوسیده

Decayed 
seed 

percent 

ی زن جوانه درصد

  نهایی

Final 
germination 

percent 

10 9 8 7 6 5 3 2  4 1 

          1 1  

       1  1 0.8807** 2  

      1 0.7380** 
 -

0.8117** 
0.7703** 3 

      -0.8822** -0.6019 * 
 -

0.8822** 
-0.8117** 4 

     1 -0.6080** -0.6180**  0.8989** -0.8657** 5 

    1 0.6103** -0.0281 ns 0.0009 ns  0.2393 ns 0.2708 ns 6 

   1 -0.0526 ns -0.0700 ns 0.4763** 0.2152 ns  0.1927 ns -0.2757 ns 7 

  1 
-

0.0899ns 
-0.2010 ns -0.0266 ns 0.0857 ns 0.0158 ns 

 
0.0936 ns -0.1708 8  

 1 -0.0545 ns 0.7469** -0.0282 ns -0.4580* 0.8019** -0.0545 ns 
 -

0.6103** 
0.6341** 9 

1 0.4539* 0.7785** 
0.0519 

ns 
-0.1674 ns -0.4040* 0.5266** 0.7785** 

 -
0.4376** 

0.4237** 10 

ns ،* درصد 1و  5و معنی دار در سطح احتمال  دار یرمعنیغ یبترت به ** و  

 ns, * and ** non significance and significant at 5 and 1% probability respectively 
 

مختلـف قـارچ    يهـا  گونـه بـه   یـب ترت بـه آلودگی بـذرها  

و در رقـم   تریکوتشـیوم روزئـوم   وفوزاریوم ، آسپرجیلوس

 ،فوزاریـوم مختلـف قـارچ    يهـا  گونـه به  یبترت بهورامین 

باتوجه بـه  . مشاهده گردید تریکوتشیوم روزئوم وآلترناریا 

 يهـا  گونـه بـذر، تنـوع    يهـا  تـوده متفاوت بودن منشـاء  

شناسائی شده در بذرهاي رقـم ورامـین نشـان     يها قارچ

بـذر پنبـه در اسـتان     کننـده  آلوده يها قارچدهنده تنوع 

خراسان رضوي بود و از این لحاظ رقم سـاحل در مرتبـه   

بـاوجود  . بعدي و سپس ارقام بختگان و مهر قرار داشتند

آلوده کننده بذر رقـم مهـر،    يها قارچمحدود بودن تعداد 

مؤید آلـودگی   ها گونهبذرها به این  يمتوسط فراوانی باال

. این رقم نسبت به سـایر ارقـام بـود    هايه باالي بذروبالق

 يها گونهبذر تمام ارقام بررسی شده به  يها تودهآلودگی 

 یـب ترت بهبیانگر تواند  می آلترناریاو  فوزاریوم مختلف قارچ

بالقوه بودن بروز پژمردگی و مرگ گیاهچـه و پوسـیدگی   

بذر و بیماري لکه برگی و سوختگی بـرگ ناشـی از ایـن    

همچنین آلودگی بذرها . باشد هابا مصرف این بذر ها قارچ

نشـانگر   آسـپرجیلوس مختلف قارچ گندروي  يها گونهبه 

ـ  جوانـه امکان بروز پوسیدگی بذر و درنتیجه کـاهش    یزن

گیاهچه و عدم دستیابی به تراکم بوتـه الزم  بذرها و بنیه 

  .باشد یمو تولید عملکرد 
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Extended Abstract 

 Introduction: Cotton is the most important fiber-oil seed crop. Seed germination, vigour and health are the 
most important aspects of cotton seed quality. In Iran, annual cotton seed requirement is near 4000 tones, half of 
which is delinted and half is provided as fuzzy seed and therefore infection of fuzzy seeds to seed borne disease 
pathogens is possible. Every year a part of produced cotton seed does not possess standard quality and is not certify 
for various reasons including infection with seed borne disease pathogens. Thereafter, this research was conducted 
in order to study the relationship among cotton commercial cultivars seed germination, vigour and health. 

Materials and Methods: Fuzzy seeds lots samples of Sahel, Varamin, Bakhtegan and Mehr cotton commercial 
cultivars with of 80, 90, and 95 percent intial germination ability (normal seedlings percent) produced at Golestan, 
Khorasan Razavi, Fars, and Ardabil provinces respectively underwent Standard germination and accelerated 
ageing tests. Final germination percent before and after accelerated ageing, normal seedlings percent after 
accelerated ageing, decayed seeds percent before and after accelerated ageing, mean germination time, seedling 
length, dry weight, seedling length and weight vigour indices after accelerated ageing were measured and  the 
fungus on decayed seeds were determined by blotter test. Then, their average frequency was determined. 

 Results: Sahel and Bakhtegan cultivars and seeds having the highest primary germination ability had the most 
final germination percent before accelerated ageing and Sahel cultivar seed with the highest and moderate initial 
germination had the highest final germination percent after accelerated ageing. Sahel cultivar seeds had the highest 
normal seedlings percent after accelerated ageing. The highest decayed seeds percent before accelerated ageing 
belonged to Varamin and Mehr cultivars with moderate and low intial germination ability, and the highest decayed 
seeds percent after accelerated ageing belonged to Varamin and Mehr cultivars with low intial germination ability. 
Seeds having the lowest primary germination ability had the highest mean germination time and Sahel cultivar 
seeds had the highest seedling length and weight vigour indices. All studied cultivars seeds had been contaminated 
with Fusarium spp., Alternaria spp., Aspergillus spp. and Trichothecium roseum. Also, Varamin and Mehr 
cultivars seeds had the highest and Sahel cultivar seeds had the lowest average frequency of fungus on decayed 
seeds. Final germination percent before and after accelerated ageing and seedling length and weight vigour indices 
had significant negative correlation with decayed seeds percent before and after accelerated ageing. 

Conclusion: Seeds decay was the most important factor of studied cotton cultivars seed deterioration and 
germination and seedling vigour decrease. Sahel and Mehr cultivars seeds and seeds with the highest (95 percent) 
and lowest (80 percent) intial germination ability seeds respectively had the highest (91 percent) and lowest (58 
percent) seed final germination percent and seedling vigour. Alternaria spp., Aspergillus spp. on Mehr cultivar 
seeds, Fusarium spp. on Varamin cultivar seeds and Trichothecium roseum on Bakhtegan cultivars seeds with 
average frequency on decayed seeds after accelerated ageing of respectively 100, 99, 80.70 and 63 percent were 
the fungus that led to the most seeds germination and seedlings vigour decrease. 
Keywords: Accelerated ageing test, Blotter test, Seed borne fungus, Standard germination test 

Highlights: 
1- Cotton commercial cultivars seed lots seed borne fungi and contamination rate were identified. 
2- The relationship of cotton commercial cultivars seeds germination percent and seedling vigour with 

contamination to seed borne fungi were determined. 
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