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   1رقم ساحل زنی و بنیه گیاهچه پنبهبر جوانهگیري وش و کرك تصفیهمنطقه تولید، اثر 
  

   4، ویکتوریا عسکري3، مهرناز مهرآور2، سیدجالل میرقاسمی1*آیدین حمیدي
  5و معصومه حسنی

  (کرج) ثبت و گواهی بذر و نهالتحقیقات ترتیب استادیار پژوهش، کارشناس ارشد و کارشناس موسسه  هب 5و  4، 1
  (گرگان) ارشد موسسه تحقیقات پنبه کشور کارشناس 2

  (گرگان) طبیعی استان گلستان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع کارشناس 3
  4/8/94 تاریخ پذیرش:        13/2/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
 اسـتان  سـاحل  رقـم  پنبـه  بـذر  بنیـه  و زنـی  جوانـه  بر گیري کرك و تصفیه تولید، منطقه اثر ارزیابی

 تصفیه تیمارها. شد انجام تکرار 4 با تصادفی کامالً طرح پایه بر فاکتوریل صورت به تحقیقی در گلستان،
 سـولفوریک  اسید با گیري کرك و دست با و غلتکی اره، 16 و 8 جین استان با شرق و غرب مناطق وش

 زمـان  متوسـط  عـادي،  يهـا  گیاهچـه  تعـداد  اسـتاندارد  زنـی  جوانـه  آزمـون  با. بودند گیري کرك عدم و
 متقابـل  اثـر  .شـد  گیـري  انـدازه  بـذرها  الکتریکی هدایت و تعیین گیاهچه خشک وزن و طول ،زنی جوانه

 تعـداد  کمتـرین  و بـاالترین . بـود  دار معنـی  صفات بر گیري کرك × تصفیه هاي روش × بذر تولید منطقه
 بـذرهاي  و نشـده  گیـري  کـرك  و غلتکی جین با شده تصفیه بذرهاي به مربوط ترتیب به عادي گیاهچه
 تصـفیه  استان شرق بذرهاي همچنین. بودند استان شرق شده گیري کرك و اره 16 جین با شده تصفیه

 و غلطکـی  جـین  بـا  شـده  تصـفیه  اسـتان،  غـرب  بـذرهاي  و نشـده  گیـري  کـرك  و اره 16 جین با شده
 گیري کرك بذرهاي .بودند زنی جوانه زمان متوسط کمترین و بیشترین داراي ترتیب به شده گیري کرك
 و بیشـترین  ترتیـب  به اره، 16 و 8 جین و غلطکی جین با شده تصفیه استان، شرق و غرب شده و نشده

 شـرق  بـذرهاي  ترتیـب بـه   به گیاهچه خشک کمترین وزن و بیشترین. داشتند را گیاهچه طول کمترین
 و 8 جـین  با شده تصفیه بذرهاي و نشده شده گیري کرك و غلطکی دست و جین شده با تصفیه استان

 و اره 8 بـا جـین   شـده  تصـفیه  استان غرب بذرهاي .این منطقه تعلق داشت نشده گیري کرك و اره 16
 ایـن منطقـه بـه ترتیـب داراي     شـده  گیـري  کـرك  و دسـت  شده بـا  تصفیه بذرهاي و نشده گیري کرك

 غـرب  تولیـد  خصوصـاً  سـاحل؛  رقـم  تصـفیه  نتایج، براساس .بودند الکتریکی هدایت بیشترین و کمترین
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 اسید با گیري کرك نامطلوب اثر و بذر پوسته مکانیکی خسارت تا گرددمی توصیه غلتکی جین با استان،
  .یابد کاهش بذر بنیه و زنی جوانه بر
  

  الکتریکی هدایت ،گیري کرك، تصفیه وش، زنی جوانهپنبه،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه 
هاي خوراکی، صنعتی و براي تولید روغن وترین گیاه لیفی است مهم ).Gossypium spp. L( پنبه

سطح کشت، میزان  2007- 8هاي و در سال )1999ماي و لگا، ( گیردغیره نیز مورد استفاده قرار می
میلیون تن و  247/26میلیون هکتار،  363/33 ترتیب سطح متوسط جهانی به تولید و عملکرد در واحد

   .)2010خادي و همکاران، ( کیلوگرم در هکتار بودند 787
ترین نهاده تولید و نقطه توان مهمرا می و آن دارد بذر نقشی اساسی و غیرقابل انکار در کشاورزي

 ). بذر نیز مانند سایر محصوالت2000همکاران، گودینگ و ( آغاز فعالیت کشاورزي بشر قلمداد کرد
زراعی پس از برداشت محصولی خام محسوب شده و براي  کشاورزي و در معناي اختصاصی محصوالت

باشد قابل مصرف شدن و ارائه به بازار نیازمند پشت سرگذاشتن عملیات به اصطالح پس از برداشت می
منظور حفظ و بهبود فرآوري بذرها شامل عملیاتی است که بهشوند. نامیده می 1که اصطالحاً فرآوري بذر

ن افزایش ارزش افزوده بذرها و به حداقل آشود و هدف کیفیت یا تغییر شکل و خصوصیات بذر انجام می
کیفیت بذر نشأت  ).2009گرگ و بیلوپس، ( باشدرساندن افت کمی و کیفی بذرها پس از برداشت می

، قابلیت 4، بنیه3زنیجوانه ، قابلیت2نامیه است، با این وجود معیارهاي قوهگرفته از عوامل متعددي 
گردند، نقش مهمی هاي کیفیت بذر محسوب میترین جنبهکه ازجمله مهم 6و سالمت بذر 5ماندگاري

زنی نهایی یا قابلیت درصد جوانه). 1996گاستل و همکاران، وان( در تعیین کیفیت بذر برعهده دارند
شود که تحت شرایط مطلوب براي زنی شاخص بیان کیفیت بذر از لحاظ رویش محسوب میجوانه
بنیه بذر  ISTA(7آزمون بذر( المللی). بنابه تعریف انجمن بین1990استینر، ( گرددزنی تعیین میجوانه

به مجموع همه خصوصیات بذر که سطح بالقوه فعالیت و کارایی بذر یا توده آن را ((عبارت است از 
 )2013( ادمیستن ).1995همپتون و تکرونی، ( ))کندزنی و ظاهرشدن گیاهچه تعیین میهنگام جوانه

                                                        
1- Seed processing 
2- Viability 
3- Germinability 
4- Vigour 
5- Longevity 
6- Seed health 
7- International Seed Testing Association(ISTA) 
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 هاییبذر چراکه چنین شته،قدم در تولید پنبه محسوب گ نخستین باکیفیت بذرهاياستفاده از  بیان داشت،
 )2009( پیت گریو و مردیت کنند.تولید میو عملکرد باالتري نیز بیشتري بوده زنی وانهداراي بنیه و سرعت ج

وش گردید. در تحقیق   زنی بذرهاي پنبه سبب کاهش عملکرد کل، کاهش درصد جوانه نیز مشاهده کردند
اي مشخص گردید که تفاوت بین بذرهاي مختلف پنبه از نقطه نظر ظهور مزرعه )2007( بلیدو - باراداس و لوپز

  وجود دارد.  ها گیاهچه
الکتریکی محلول الکترولیت تراوش یافته از بافت گیاهی بـراي بـذرهاي    قابلیت هدایتآزمون تعیین 

) بکـار گرفتـه شـده و    1928( هاي گیاهان زراعی براي نخستین بار توسط هیبـارد و میلـر   برخی از گونه
بتدریج توسعه بیشتري یافت و بعداً بصورت آزمونی متداول بـراي بررسـی و تعیـین قـدرت بـذر جهـت       

در حال حاضـر از   .)1967( (ماتیوز و برادنوك اي بذر نخود سبز بکار گرفته شد میران سبز مزرعهتعیین 
الکتریکی براي ارزیابی بنیه بذر در کشورهاي اروپایی، استرالیا، زالنـدنو و آمریکـاي    آزمون تعیین هدایت
ذرها بـراي آرمـون بنیـه    گیري قابلیت هدایت الکتریکی بشود. اندازه اي استفاده می شمالی بطور گسترده
ن بـذر درشـت   ادار هاي مختلف نیـام ویژه درمورد بذرهاي گونههاي گیاهان زراعی بهبذر بسیاري از گونه

میـزان هـدایت    گیـري  انـدازه گیـرد.   چون سویا، لوبیاي معمولی، ماش و باقال، مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
 بنیـه  ،انـد  ب خیسـانده شـده  آبذر که در  25-50تعداد اي بهالکتریکی مواد ترشح شده از بذرهاي نمونه

زنی بـاالیی داشـته ولـی پتانسـیل ظهـور در مزرعـه       توده بذري را که در شرایط آزمایشگاه میزان جوانه
ي داراي میزان باالیی مواد الکترولیتی ترشـح شـده   هاسازد. چنین توده بذرضعیفی دارند را مشخص می

 هايکـه تـوده بـذر    حالی شود دربندي میضعیف طبقه بنیهه بذر داراي عنوان تود باشند و بهاز بذر می
ـ       قـوي   بنیـه داراي  هايعنـوان تـوده بـذر   هداراي میزان کم مـواد الکترولیتـی تـراوش یافتـه از بـذر را ب

گیري قابلیت هدایت الکتریکی با استفاده از یک توده بـذر نیـز امکـان    گردند. گرچه اندازهبندي می  طبقه
بسـیاري از   هايبـذر  بنیـه  ) و1984، بـورن و همکـاران  هـپ  ؛1981(اسـتیر و همکـاران    باشـد پذیر می

زمونی براي تعیین کیفیـت  آعنوان هگیري قابلیت هدایت الکتریکی بتوان با اندازههاي گیاهی را می گونه
  بذر انجام داد. 

 هواي مرطوب)، تصفیه(در مناطق با آب و  وش بذري 1کردنعملیات فرآوري بذر پنبه شامل خشک
و  5، ضدعفونی4، بوجاري3کردن)(لینترگیري یا دلینته گیري، کرك2زدن) کنی یا جین(پنبه پاك

                                                        
1- Drying 
2- Ginning 
3- Delinting 
4- Cleaning 
5- Treating 
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از بذر است. این  2بلند(تارهاي)  وش جداکردن الیاف باشد. هدف اصلی فرآیند تصفیهمی 1بندي بسته
شود و دو نامیده می 3(جین) وش هشود که معموالً دستگاه تصفیوسیلۀ دستگاهی انجام میفرآیند به

متوسط مورد استفاده  هاي تارکه عمدتاً براي پنبه 4اي) اره(جین وش نوع اساسی دارد: دستگاه تصفیه
بلند،  تار هاي بسیاربلند و پنبه هاي تارکه براي پنبه 5(جین) غلتکی وش گیرد و دستگاه تصفیهقرار می

گیر، قسمت اي از نوع داراي دو شمشیرك، پوست(جین) اره وش دستگاه تصفیه .شودمورد استفاده می
اي، قسمت ثقلی و یا قسمت هاي دستگاه تصفیه وش(جین) ارهها و شمشیركچرخش بذر، اره

 شود. در دستگاه تصفیه وشدار و یک مکانیزم تخلیۀ الیاف تشکیل میجداکنندة بذرهاي نارس کرك
شود اي که حرکت دو سویه دارد، از یک تیغۀ چرخان استفاده میجاي استفاده از تیغه (جین) غلتکی به

از  منظور کشش الیاف،کنی، که امري ضروري است، انجام شود و به در زمان پنبه پاك بردن بذر تا جلو
  ). 1994هیوز و همکاران، ( غلتکی که داراي قطر زیاد است استفاده شده است

هایی که بر روي بذر ارقام پنبه تار متوسط وش، الیاف کوتاه یا اصطالحاً کرك س از عملیات تصفیهپ
باشد، بنابراین سطح بیشتر بذرهاي یک توده بذر پنبه می درصد وزن بذر10-11 مانند حدودباقی می

ها در کاشت مکانیزه بذر پنبه، باشد که این کركپنبه پوشیده از الیاف کوتاه یا اصطالحاً کرك می
جهت گردند و بدینهاي گیاهچه پنبه میاختالل ایجاد کرده و باعث حساسیت بیشتر نسبت به بیماري

هاي  بردن کرك  فرآیند از بین). به الف 2010گرگ و بیلوپس، ( ها از بین بروندباید قبل از کاشت، کرك
بوجاري و جداسازي  شود و مزایاي آن شامل:  قابلگیري اطالق میروي سطح بذر پنبه، اصطالحاً کرك

 و درنتیجه ارتقاء بنیه با حذف بذرهاي کوچک، شکسته و با چگالی شدن بذر با جداکننده ثقلی ثقلی
(وزن حجمی) پایین، جلوگیري از اختالل در کاشت مکانیزه و درنتیجه کاهش میزان بذر مصرفی، 

(ضدعفونی) کردن  تیماربندي انبارکردن و حمل و نقل بذر با کاهش حجم بذر، قابل  سهولت بسته
ها هستند و  ها که محل مناسبی براي آفات و بیماريبذرها و ارتقاي سالمت بذرها با از بین بردن کرك

ها زنی بذر پنبه در اثر سهولت جذب آب و رطوبت اطراف و کاهش خسارت آفات و بیماريتسریع جوانه
زنی بذر در خاك و ظهور بود درصد جوانهزنی و خروج گیاهچه از خاك و در نتیجه بهدر هنگام جوانه

) با 2003( ). موروگسان و وانانگمودي2012حمیدي و همکاران، (گردد  می یکنواخت گیاهچه در مزرعه
شده ارقام مختلف پنبه با جداسازي ثقلی به وسیله جداکننده ثقلی  گیري کركکیفیت بذرهاي  6ارتقاي

                                                        
1- Packaging 
2- Lint 
3- Ginning machine 
4- Saw ginning machine 
5- Roller ginning machine 
6- Upgrading 
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 100و  98 درصد به 74و  2/65 ترتیب از بذر به زنی جوانهمشاهده کردند خلوص فیزیکی و درصد 
 (با دار)، حرارتیگیري برساستفاده از ماشین کرك (با هاي سنتی، مکانیکیدرصد ارتقاء یافتند. روش

-گیري بذر پنبه هستند و تنها کركهاي کركاستفاده از اسید) روش (با و شیمیائی 1استفاده از شعله)
بندي ثقلی بذر برده و در نتیجه درجههاي سطح بذر پنبه را از بینتمامی کركتواند گیري با اسید می

ترین عملیات فرآوري بذر براي جداسازي بذرهاي داراي کیفیت پایین و تولید بذر را که یکی از ضروري
ه گیري با اسید بپذیر سازد. کركشود، امکان زنی و بنیه باال براي کاشت پنبه محسوب میداراي جوانه
با  -3و  3رقیق)اسید (مایع  اسید مرطوب رقیق-2، 2)با اسید غلیظ( اسید مرطوب غلیظ-1سه روش: 

گیري با اسید قوي با استفاده شود. روش کركروش خشک) انجام میبه گیريکرك( 4گاز (بخار) اسید
استفاده از  شود که از مشکالت این روش افزایش هزینه، به علتدرصد اجرا می 98 از اسید سولفوریک

 کلسیم غلظت باالي اسید و صرف هزینه زیاد براي خنثی کردن این غلظت اسید توسط کربنات
)CaCO3سازي مناسب، ضایعات ناشی از این روش، مشکالتی باشد. همچنین درصورت عدم خنثی) می

وقع خنثی مآورد و نیز به علت باال بودن غلظت اسید اگر بذرها بهبراي محیط زیست نیز بوجود می
وجود  هنامیه را ب تواند مشکالت دیگري ازجمله خسارت به پوسته بذر و در نتیجه کاهش قوهمی ،نشوند
  ). 1986دلوچ، ( آورند

کیفیت بذر پنبه پس از برداشت نیز تحت تأثیر شرایط پس از برداشت و عملیات فرآوري معموالً 
کالویک و ( باشدخسارت مکانیکی حساس میکه بذر پنبه تا حدودي نسبت به  گیرد، چراقرار می

آمدهاي  ). خسارت مکانیکی به بذر اثرات مستقیم و غیرمستقیم داشته که هریک پی1972همکاران، 
تواند  چه، میدنبال دارند. صدمه شدید یا آسیب به نواحی حساس از قبیل ریشه فوري و بعدي را به

تر، تعداد بذرهاي غیرعادي را افزایش ات خفیفزنی شود. صدم موجب تلفات سریع در ظرفیت جوانه
مستقیم آسیب به  دهد. اثرات غیر اي را کاهش می انبارکردن، بنیه و پتانسیل ظهور مزرعه داده، قابلیت

بذر نیز مانند اثرات مستقیم مهم هستند. در محیط خاك بذرهاي صدمه دیده به پوسیدگی ناشی از 
هاي روي پوسته به بذر  ها به راحتی از محل زخم میکروارگانیزم ها حساس هستند، چون میکروارگانیزم

سازي بذر براي  دسترسی دارند. چنین بذرهایی به عملیات فرآوري و مواد مورد استفاده جهت آماده
هاي موجود روي پوسته بذر باعث رسیدن اسید به  گیري با اسید ترك ترند. در کرك فروش نیز حساس

شود. بذرهاي شکسته اغلب از تیمارهاي شیمیایی  ب و سوختن جنین میجنین شده و منجر به آسی
هاي جنینی  بینند. در این بذرها نکروز بافت اي صدمه می هاي سیستمیک و سموم جیوه کش مانند آفت

                                                        
1- Flamebage 
2- Wet –acid or Wet process 
3- Dilute wet -acid 
4- Gas-acid or Dry process 
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زنی و انبارکردن با افزایش خسارت مکانیکی  شود، قابلیت جوانه ها آغاز می ها و زخم طریق برش از
ورسازي در اسید) و حادث شدن خسارت  (غوطه گیري با اسید ثرات فزاینده کركیابد و ا کاهش می

زنی بذرهائی که از ترکیب  )، تأثیر خسارت مکانیکی بر جوانه1986( یابد. دلوچ مکانیکی افزایش می
ها استفاده شده بود و هاي سیستمیک) براي ضدعفونی آن کش ها و حشره کش (قارچ چندین تیمار بذري

  زنی در سرما ارزیابی شده بود را بیان داشت.ها طی فواصل زمانی مختلف با آزمون جوانهی آنزن جوانه
ها و استقرار قوي توجه به اهمیت قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر پنبه در ظهور یکنواخت گیاهچه با

ه فرآوري بذر ها در مزرعه و نظر به این واقعیت که بذر پنبه محصول نهایی فرآیندهاي مختلف ازجملآن
شود، هدف از اجراي این تحقیق ارزیابی تأثیر گیري محسوب میوش بذري و کرك ویژه تصفیه به

زنی و بنیه بذر و گیاهچه رقم بر برخی خصوصیات مرتبط با جوانهگیري وش و کركهاي تصفیهروش
  ساحل تولید استان گلستان بود. 

 
  هامواد و روش

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج و واحد ثبت و گواهی بذر و نهال پژوهش در مؤسسه  این
 -(گرگان) و مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان

اصلی تولید بذر ابتدا در دو منطقه مهم تولید بذر پنبه در دو ناحیه  اجرا شد. 1392 گرگان در سال
و  ندمزارع تکثیر بذر انتخاب شد ترتیب انبار الوم و گنبدکاووس، به شرق استان گلستان،غرب و پنبه در 

بذري صورت  هايهاي بذري برداشت شده از این مزارع تعیین شده و نمونه برداري از وشتوده وش
به  در دو کارخانه تصفیه وش دار تصفیه شدهاز توده بذرهاي کرك استاندارد برداريگرفت. سپس نمونه

اي اره 16 کنی گرگان، جیناي کارخانه پنبه پاكاره 16 هاي مختلف شامل: تصفیه وش با جینروش
گرگان و -مؤسسه تحقیقات پنبه کشوردستی کی تاي و جین غلاره 8 کنی گنبد جینکارخانه پنبه پاك

شگاه مؤسسه ها در آزمایدار نمونهجداسازي الیاف با دست صورت گرفت. سپس نیمی از بذرهاي کرك
را در  عدد بذر 50ابتدا (دلینته) شدند.  گیريتحقیقات پنبه کشور در گرگان به روش شیمیایی کرك

که دائماً با دماسنج و لیتر محلول اسیدسولفوریک با درصد و دماي مورد نیاز ریخته و درحالیمیلی 50
گراد ثابت نگه داشته، با قاشق سانتیدرجه 40چراغ الکلی دماي محلول اسیدسولفوریک را در دماي

اي محلول را هم زده تا کامالً اثرات سفید رنگ کرك از روي بذر پاك شود و پوسته بذر که شیشه
باشد، نمایان شد. سپس بذرها را از محلول خارج کرده بذرها را سریعاً وارد محلول اي تیره می قهوه

خنثی  pH گراد کرده تا از لحاظرجه سانتید 30 درصد و دماي 10 با غلظت) CaCO3( کربنات کلسیم
گراد حدود درجه سانتی 20ثانیه بذرها از محلول خارج شده و با آب با دماي 30شوند. پس از حدود 

 ). 2013حمیدي، ( شدند ثانیه شستشو شدند و سپس با پهن کردن در هواي آزاد، خشک 30
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زنـی اسـتاندارد طبـق دسـتورالعمل     جوانـه  نامیـه) بـذرها، آزمـون    (قوه زنیبراي تعیین درصد جوانه
بـذري در بسـتر    100) با کشـت چهـار تکـرار   ISTA( المللی آزمون بذرالمللی آزمون بذر انجمن بین بین

روز در  12مـدت  هـا بـه  هاي کشت دردار و سپس قرار دادن آنزنی داخل ظرفکشت البالي کاغذ جوانه
درون ژرمیناتور اجـرا گردیـد. بـراي تعیـین  متوسـط زمـان        )2015، ایستا( گراددرجه سانتی 25دماي
عمـل آمـد و   روزانه بازدید به شده هاي کشتبذرباشد، از زنی میکه شاخصی از سرعت جوانه 1زنیجوانه

  محاسبه شد: 2 هسپس با استفاده از رابط زده یادداشت شدند.تعداد بذرهاي جوانه
                                                                                      MGT=ΣNiDi/ N ):2(رابطه 

                       
(هنگام کشت) تا  تعداد روزها از شروع آزمون Diو ام  i زده در روزتعداد بذرهاي جوانه Niکه در آن 

  .)1981الیس و رابرتز، ( باشندمیزده تعداد کل بذرهاي جوانه N آزمون) و  (پایان دوره iشمارش
المللـی آزمـون   انجمـن بـین  هـا براسـاس معیارهـاي    زنی اسـتاندارد، گیاهچـه  در پایان آزمون جوانه

ارزیابی بنیـه   رايب). همچنین 2013، ایستا( شدند عیینهاي عادي تگیاهچه و تعدادارزیابی  )ISTAبذر(
طـور تصـادفی از هـر     گیاهچه عادي به 25 استاندارد تعدادزنی بذر و گیاهچه پس از پایان آزمون جوانه

بـا   هـا وزن خشـک گیاهچـه   متـر و کـش مـدرج برحسـب سـانتی    بـا خـط   و طول گیاهچه تکرار انتخاب
ساعت و توزین با تـرازوي دقیـق بـا     24 مدت گراد بهسانتیدرجه 75دماي باآون  درها آنکردن  خشک

 تعیین شدند.گرم،  01/0 دقت
بذر از هر  100 اي تعدادروش توده الکتریکی به بذر با استفاده از آزمون هدایت نیهب ارزیابیمنظور  به

هاي مجزا قرار گرفت و ساعت در آب مقطر درون ظرف 24 مدت بذري به 25تکرار  4 صورت تیمار به
بذرها درون آن  الکتریکی محلولی که  سنج الکتریکی میزان هدایتسپس با استفاده از دستگاه هدایت

الکتریکی به ازاي هر گرم وزن بذر مربوط به هر نمونه  میزان قابلیت هدایت اند، تعیین گردید.قرار گرفته
  :)الف2015نام، (بی محاسبه شد 3 ا استفاده از رابطهرا ب

  
  الکتریکی (میکروزیمنس) براي هر ظرف میزان قابلیت هدایت  )3(رابطه 

= EC ) وزن نمونه بذر (برحسب گرم)    متر گرم)سانتیمیکروزیمنس بر  
  

وش بذر و  روش تصفیه 4منطقه تولید بذر،  2( 2×4×2صورت فاکتوریلها بهتجزیه واریانس داده
ها به روش تکرار و مقایسه میانگین 4 پایه طرح کامالً تصادفی با گیري بذر) بر كرک گیري و عدمکرك

  انجام شد. MSTAT-C افزاردانکن با نرم

                                                        
1- Mean Germination Time (MGT)  
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   نتایج
 گیريکرك ×هاي تصفیه وشروش × منطقه تولید بذرنتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثرمتقابل 
 ).1 (جدول دار بوددرصد معنی 1 براي تمامی صفات مورد بررسی در سطح آماري

  
و  گیاهچـه  هاي مـرتبط بـا بنیـه بـذر پنبـه و     برخی شاخص ،زنی بذرتجزیه واریانس قابلیت جوانه -1جدول 
  الکتریکی هدایت

ns   * درصد. 1و  5 احتمال در سطح دار معنیدار و غیرمعنی ترتیبهب ** و  
  

بـذرهاي تولیدشـده در   ها نشان داد باالترین تعداد گیاهچه عادي مربـوط بـه   نتایج مقایسه میانگین
و کمتـرین مقـدار    25/89 تعـداد بهنشده گیري و کرك با جین غلتکی دهتصفیه ش ،شرق استان گلستان

 جینشده در شرق استان گلستان و تصفیه شده با دستگاه  بذرهاي تولیدمربوط به  50/20 تعداد آن به
همچنـین مقایسـه    ).2(جـدول   نـد گیـري شـده بود  و کـرك  کنـی گنبـد  پـاك  کارخانه پنبـه  اياره 16

کـه بـا دسـتگاه     شـرق اسـتان گلسـتان    زنی مشخص نمود که بذرهايهاي متوسط زمان جوانه میانگین
بودند و بذرهاي غرب استان  گیري نشدهکركو تصفیه شده  کنی گنبدکارخانه پنبه پاك اياره 16جین

 بـه  ترتیـب داراي بیشـترین   گیري شده بـه غلطکی کوچک و کرك جین گلستان، تصفیه شده با دستگاه
     ).2(جدول  بودند روز 358/1 به مقدار زنی و کمترین متوسط زمان جوانهروز  056/3 میزان 

  
  

 درجه  منابع تغییرات
  آزادي

  (MS) میانگین مربعات
تعداد 

هاي  گیاهچه
 عادي

زمان  متوسط
 زنی جوانه

  طول
 گیاهچه

خشک  وزن
 گیاهچه

هدایت 
 الکتریکی

186/0 07/4960** 40/13** **402/57 1 منطقه تولید بذر   ns **494/3681 
88/3654**  3  هاي تصفیه وشروش  **59/10  **95/11683  **267/0  5510/695** 
45/1293* 1 گیريکرك  *22/2 *15/25793 *458/2 796/25336 ** 

12/966** 3 هاي تصفیه وشروش×منطقه تولید بذر  **39/0 *52/10324 **618/3 *241/6921 
  341/2894**  341/8**  29/14881**  19/0**  95/2562** 1 گیريکرك×منطقه تولید بذر

 **2422/514  324/0**  26/16739*  11/0*  36/692* 3  گیريکرك×هاي تصفیه وشروش
  018/4925**  510/0**  83/1323**  27/0**  64/41** 3  گیريکرك×هاي تصفیه وشروش×منطقه تولید بذر

  خطا
 کل

48  
63 

93/11 009/0 19966 95/.0 187/436 

CV  57/4 94/3 64/8 23/8 51/13 
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 گیـري نشـده تولیـد مـزارع    طول گیاهچه نیز مشخص نمود که بذرهاي کـرك هاي مقایسه میانگین
مورد ارزیابی واقع در غرب و شرق استان گلستان که با استفاده از جـین غلطکـی کوچـک تصـفیه وش     

را بـه خـود اختصـاص دادنـد و      67/25 بیشترین میزان طـول گیاهچـه بـه مقـدار     ،ها انجام شده بود آن
کـه   گیري شده شـرق اسـتان  متر به بذرهاي کركسانتی 72/18 میزان کمترین مقدار طول گیاهچه به

). 2(جـدول   کنی گنبد تصفیه شده بـود، تعلـق داشـت   اي کارخانه پنبه پاكاره 16 و 8 جینبا وش آن 
گرم مربوط به بذرهاي  شـرق   055/0 این درحالی بود که بیشترین میزان وزن خشک گیاهچه به مقدار

گیري شده بودند و ها با دست و جین غلطکی کوچک تصفیه شده و کركاستان گلستان بود که وش آن
گرم نیز به بذرهاي شرق استان گلسـتان کـه وش بـذري     041/0 کمترین وزن خشک گیاهچه به میزان

 گیري نشده بودنـد و کرك گنبد تصفیه شدهکنی کارخانه پنبه پاك اياره 16 و 8 با دستگاه جینها  آن
طورکلی نتایج بدست آمده نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی مربـوط بـه    به). 2(جدول  تعلق داشت

  تر بودند. گیري نشده پائینگیري شده نسبت به همین صفات در بذرهاي کركبذرهاي کرك
کنی گرگان تصقیه شـده و  خانه پنبه پاكاي کاراره 8 بذرهاي تولید غرب استان که با دستگاه جین

الکتریکـی نیـز     الکتریکی بودند. کمترین میـزان هـدایت   گیري نشده بودند، داراي بیشترین هدایتکرك
گیـري شـده   ها با دست جدا شـده و کـرك  مربوط به بذرهاي تولید غرب استان بودند که الیاف بلند آن

  ).2(جدول  بودند
   

    بحث
(گنبـد) از بیشـترین درصـد     نتایج نشان داد بذرهاي تولید شده در شـرق اسـتان  توجه به این که  با

توان بـه تفـاوت کیفیـت    گیاهچه برخوردار بودند، می خشکهاي عادي و بیشترین طول و وزن گیاهچه
و برخـورداري از  زنی و بنیه بذر و گیاهچه بذرهاي تولید شده در دو ناحیـه غـرب و شـرق اسـتان     جوانه

بـرد. شـرایط اقلیمـی و     پیزنی و بنیه بیشتر بذرهاي تولید شرق استان نسبت به غرب آن  هجوان قابلیت
زنـی و بنیـه   لحاظ قابلیت جوانه ویژه از اي بر کیفیت بذر بهتأثیر قابل مالحظهتوانند میعوامل محیطی 

بـذر  و نمو  رشدکه درطول نیز هاي محیطی تنشهمچنین  ).1996باگنارا، ( بذر و گیاهچه داشته باشند
کـاهش   توانـد مـی را  گیاهچـه و  بذرزنی و بنیه قابلیت جوانهحد زیادي  دهد تاخ میمادري ر هیاگ روي

بذر ناشی از بروز شرایط نامساعد محیطی در خالل تکـوین   1اصطالحاً به زوال .)2002، دورنباس( دنده
شـود.  اطالق مـی  2هوافرسایییا و رسیدگی بذر روي گیاه مادري در مزرعه فرسودگی ناشی از هوازدگی 

هـا تـا برداشـت     از هنگام بـاز شـدن غـوزه    فرسوده کننده بذر کهفرآیندهاي در اثر پنبه  بذر هوافرسایی
                                                        
1- Deterioration 
2- Weathering 
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 آزاد اسیدهاي چرب پنبه میزان 1هوافرسودههاي در بذری آید. براي مثال خ دهند، پدید مرممکن است 
اي بـوده و   تغییر رنگ جنین از کرمی سفید به سـبز تـا سـبز مایـل بـه قهـوه       سببیابند که  افزایش می

تـر   هاي ناشی از بـذرهاي هوافرسـوده، ضـعیف    یابد. بوته زنی و بنیه بذر کاهش می زمان قابلیت جوانه هم
لفلـر،  ( کننـد  اند و نسبت به بذرهاي سالم، محصول کمتري تولید مـی  هاي گیاهچه عد بیماريبوده، مست

محیطی مؤثر بر هوافرسایی بذر پنبه، رطوبت باالي محـیط ناشـی از بارنـدگی و     ترین عامل مهم ).1986
بذرهاي ها و دوره رسیدگی بذر قبل از برداشت وش بذري است.  رطوبت نسبی هوا درمدت شکفتن غوزه

که در  یابند، درحالیگیرند، زودتر زوال می اي که در معرض باران یا رطوبت نسبی هواي باال قرار میپنبه
شـود.رفتار رشـد و   زنی بذر حفظ میجوانهبذرهاي برداشت شده قبل از بارندگی، کیفیت مناسب قابلیت

هایی کـه   دهد. غوزه را افزایش میدهی نامحدود پنبه و حفظ رطوبت توسط غوزها، امکان هوافرسایی گل
رسند، ممکن است مدت بیشتري در معرض باران و رطوبت هوا قرار گیرند. این مشکل همـراه   زودتر می

هایی هستند که زودتر باز  انداز که معموالً غوزه هاي نزدیک به زمین یا درون سایه با این واقعیت که غوزه
باز شده و بیشتر در معرض شرایط نامساعد ازجملـه رطوبـت هـوا     ها اند، معموالً دیرتر از سایر غوزه شده

) تغییرات ظهور گیاهچه در مزرعه بـذرهاي دو  1978( ). باکستون و همکاران1986(هالوئین،  قرار دارند
طـور   ها بههاي بذري آن) را که وش.G. barbadense L( بلند متوسط و تار رقم تجاري پنبه از گونه تار

شده بود را بررسی نموده و گزارش کردند که با تعویق تاریخ برداشت وش هـاي بـذري،   معمول فرآوري 
تري برخوردار بودند. آنان این امـر  بذرهاي حاصل از تصفیه وش بذري آن ها از کیفیت براي کاشت نازل

ها در اثر برداشـت دیرتـر وش هـاي بـذري دانسـتند. بـا بررسـی آمـار         را ناشی از هوافرسائی بیشتر وش
ساله) ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان و گنبـد، بـه عنـوان دو ایسـتگاه      20( مدت واشناسی بلنده

گـردد، شـرق اسـتان بـا برخـورداري از      هواشناسی در مناطق شرق و غرب استان گلستان، مشخص مـی 
حـداقل و  درجه سانتی گراد، میـانگین،   5/24و  5/12، 5/18 ترتیب میانگین، حداقل و حداکثر دماي به

متـر در  میلـی  5/461 درصـد و میـانگین بارنـدگی    86و  49، 68 ترتیب حداکثر رطوبت نسبی هواي به
گـراد،  درجه سـانتی  9/22و  9/12 ،8/17 ترتیب ترتیب میانگین، حداقل و حداکثر دماي به مقایسه با به

-میلـی  2/523 ارندگیدرصد و میانگین ب 88و  53، 71 میانگین، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی هواي
متر براي غرب استان، همچنین بررسی توزیع دما، رطوبت نسبی هوا و بارندگی دو منطقه، شرق اسـتان  

نـام،   (بی تر نسبت به غرب استان برخوردار بوده استاز دماي باالتر و رطوبت نسبی هوا و بارندگی پائین
هـاي  زنی و بنیـه بـالقوه بـذر پـروتئین    نه) نقش حفاظت از فابلیت جوا2001( ). بورك و اوماهونی2014

ایجاد شده در بذرهاي پنبه تکوین یافته در شرایط دماي باال را گزارش کردنـد. بنـابراین    2شوك گرمایی

                                                        
1- Weathered 
2- Heat Shock Proteins(HSP) 
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رود بذهاي تولیـد  رو انتظار می این لحاظ شرایط محیطی بالقوه هوافرسائی وضعیت بهتري داشته و از از
   بنیه بذر باالتري برخوردار باشند.زنی و شرق استان از کیفیت جوانه

هاي عادي، طول و وزن خشـک  یاهچهگ تعدادکمترین نتایج این تحقیق مشخص نمود از آنجائی که 
و هدایت الکتریکی مربوط به تیمارهاي تصفیه وش بـا   زنی جوانهگیاهچه و بیشترین مقدار متوسط زمان 

اي تصفیه وش بذري با اسـتفاده از جـین اره  توان نتیجه گرفت که، ، مینداره اي بود 16 و 8 اي جین اره
عملیـات  و بنیه بذر و گیاهچـه محسـوب شـود.     زنی جوانهکاهش کیفیت  آسیب به بذر وتواند عامل می

اي، یکی از عوامل مهم خسارت مکانیکی در بذر پنبـه   هاي جین اره تصفیه وش بذري خصوصاً با دستگاه
دور دقیقـه   400تـا   300 اینچ بوده و سرعت کار آن 12 هاي جین که ابعاد اره رتیرود. درصو شمار میبه

یابـد. صـدمه بـه بـذر در      گیري بذر با اسید، کـاهش مـی   باشد، میزان خسارت ناشی از تصفیه، در کرك
هـاي حمـل ممکـن     رسد. در واگـن  درصد و حتی بیشتر نیز می 12مراحل مختلف برداشت و فرآوري تا 

 کـردن و انتقـال بـه بخـش تغذیـه جـین نیـز حـدود        وش، خشکو طی عملیات تصفیه درصد 9/5 است
درصـد بـه کـل     5 درصد به این مقدار اضافه شود. در مدت انجام عملیات تصفیه در مجموع تا حـدود 1

درصـد اسـت، بـا    12 بـذري کمتـر از   شود. اگرچه معمـوالً رطوبـت وش   خسارت مکانیکی بذر افزوده می
خسارت مکانیکی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان خسارت با افزایش سـرعت  افزایش آن میزان 
زنـی کـاهش    رود جوانـه کـه انتظـار مـی     یابد که با افزایش درصد خسارت همان طور تصفیه افزایش می

 44 درصد، دور از انتظـار نیسـت. کـه از ایـن مقـدار حـدود      17 خواهد یافت. خسارت متوسط در حدود
درصـد هـم مربـوط بـه     12 درصد هنگام پاك کردن و حدود 44 هاي دوکی، حدود غهدرصد در محل تی

 ). بـه 1999فیلد و همکاران، (ماي باشد کردن و بوجاري در مراحل بعدي و انتقال وش میمراحل خشک
اساس مطالعات انجام شده درصد خسارت وارده طی عملیـات مکـانیکی مختلـف در مرحلـه      حال بر هر

اي نیز در  ). نحوه کارکرد جین اره1986(دلوچ،  هاي تصفیه متفاوت است عه دستگاهبرداشت و در مجمو
(بـار) وش، خسـارت    خسارت به کیفیت بذر کاشتنی از اهمیت برخوردار است و افـزایش مقـدار تغذیـه   

یابد. این رابطه  دهد. میزان خسارت همچنین با کاهش رطوبت بذر افزایش می وارده به بذر را افزایش می
  ) تأیید شده است.  1964( کوس توسط واتسون و هلمرمع

و کمترین متوسط زمان هاي عادي، طول و وزن خشک گیاهچه گیاهچه از آن رو که بیشترین تعداد
زنـی و هـدایت   و بیشـترین مقـدار متوسـط زمـان جوانـه     نشده  گیري کركمربوط به بذرهاي  زنی جوانه

بـا اسـید را    گیـري  کركتوان اثر نامطلوب میگیري شده بودند، متعلق به تیمار بذرهاي کركالکتریکی 
زنی و بنیه بذر و گیاهچه پنبه رقم سـاحل در ایـن آزمـایش قلمـداد      هانیکی از عوامل کاهش قابلیت جو

زنی و ظهور گیاهچه ، ظاهراً کیفیـت داخلـی بـذر عامـل      گیري با اسید بر جوانه درمورد تأثیر کركکرد. 
                                                        
1- Saw ginning 
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 گیري بـه بـا  بذرهاي کم بنیه یا آسیب دیده نسبت به بذرهاي سالم حاصل از کركکنترل کننده است. 
اند که درصد ظهـور   ) گزارش کرده1980( بینند. مینتون و کوئینزبري استفاده از اسید آسیب بیشتري می

از سـوي دیگـر    تر است. مکانیکی، کمی پایین گیري گیري با اسید نسبت به کرك گیاهچه بذرها در کرك
پـذیري پوسـته بـذر،     نفـوذ دادن  گیري با اسید با افـزایش  ) بیان کردند که کرك1970( نی و امیرفمارا

هـاي   ) ضـمن بررسـی روش  1980( کند. بورالنـد و ابـراهیم   چه را بهبود بخشیده و تسریع میظهور گیاه
بـر  گیري و خشک نمـودن، اثـري    هاي کرك گیري نتیجه گرفتند که در دماي پایین، روش مختلف کرك

هـاي   آمینـه از بخـش  گیري با اسید ترشح اسـیدهاي زنی و رشد قارچ روي بذر ندارد. کرك جوانه سرعت
گیري شده با اسید نسبت به  هیدرولیز شده پوشش بذر را افزایش داد. نشان داده شده که بذرهاي کرك

تـر   لی) سریع(تصفیه معمو گیري شده با شعله و آن هم نسبت به بذرهاي خروجی از جینبذرهاي کرك
(بافـت، دمـا و رطوبـت) نیـز      شوند. در شرایط مختلـف خـاك   زده و ظاهر میرطوبت جذب کرده، جوانه

  گیري شده با اسید، برتري داشتند.   بذرهاي کرك
گیـري  (شکستگی و ترك خوردگی بذر) تنظیم نادرست دستگاه کرك عامل اصلی خسارت مکانیکی

گرگـوري و  ( باشـد وش و ماشـین برداشـت مکـانیکی مـی     صفیهها)، دستگاه ت (دستگاه یا برس مکانیکی
) گزارش نمودند که میزان رشـد ریشـه اولیـه پنبـه بـا بنیـه       1978( کرایگ و کارول). 1999همکاران، 

گیاهچه همبستگی مثبت دارد. همچنین مشخص گردیده که ارتفاع بیشتر بوته پنبـه و سـرعت بیشـتر    
در حال حاضر در اغلـب کشـورهاي جهـان    ظهور گیاهچه در مزرعه با بنیه گیاهچه رابطه بیشتري دارد. 

دار بودن بذر پنبـه اغلـب سـبب    کنند و کركه تولید و فرآوري میگیري شدصورت کرك بذر پنبه را به
گـردد و کشـت مکـانیزه پنبـه را     کندتر، حساسیت بیشتر بذر و گیاهچه به آفات و بیماري می زنی جوانه

ترین مراحـل تولیـد و   عنوان یکی از مهم گیري بذر پنبه، بهکند. بنابراین اجراي عملیات کركمختل می
هاي مختلفی انجام گیري بذر پنبه به روش کرك .)1997دونالد و کاپلند، مک( استي فرآوري آن ضرور

گیـري شـیمیایی   باشـد. روش کـرك  گیري مکـانیکی، حرارتـی و شـیمیایی مـی    شود که شامل کركمی
گیـري بـا اسـید    جملـه کـرك   هاي مختلفـی از گیري بذر پنبه بوده که به روشترین روش کركمتداول

  غلیظ، اسید رقیق و گاز اسید قابل اجرا است.  
زنـی و  هاي مختلف فرآوري بذر پنبـه بـر درصـد جوانـه    منظور بررسی اثر روش ) به2003( استایلس

 برخی صفات مرتبط و درصد ظهور گیاهچه در مزرعه ارقام پنبه، بذرهاي پنبه را تحت تیمارهاي خراش
مـدت یـک دقیقـه یـا      گـراد بـه   درجه سـانتی  4/79 بذر در آب گرم با دمايدادن پوسته بذر، خیساندن 

سولفوریک غلیظ و غیره، گرما دادن بذر تا ترك خوردن پوسـته بـذر و    هاي شیمیایی مانند اسیدمحلول
سـاعت قـرار دادنـد.     16و  12، 6 مدت تحت دماي انجماد و ذوب قراردادن بذر و سپس خشک کردن به

 گیري نشده و خیسـاندن بـذر در آب گـرم بـا دمـاي     تیمارهاي بذرهاي کركنتایج مشخص ساخت که 
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سـاعت و خشـک نشـده و     16و 12 مـدت  مدت یک دقیقه و خشک شده بـه  گراد به درجه سانتی 4/79
روز و درصد ظهـور گیاهچـه حـداکثر بودنـد.      12و  6 زنی بذر پس ازشاهد داراي بیشترین درصد جوانه
سـولفوریک غلـیظ سـبب کـاهش      گیري بذر با اسـید تیمارهاي کركهمچنین مشخص گردید که کلیه 

 11 گیاهچـه  ) با بررسی رابطه بنیه2014( زنی بذر و ظهور گیاهچه شد. اسنایدر و همکاراندرصد جوانه
رقم پنبه در مزرعه با اندازه بذر و میزان روغن و پروتئین آن همبستگی قوه بین انـدازه و میـزان روغـن    

فیزیولوژیک و  ت) با بررسی تغییرا2004( در مزرعه مشاهده کردند. باسرا و همکاران گیاهچه بنیهبذر و 
متوسط در اثر اعمال تیمار پیش گرمادهی بذر قبل از جوانه زنـی   زیست شیمیایی بذر یک رقم پنبه تار

 با افزایش مدت قرار گـرفتن بـذر در آب گـرم و    و کاشت بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه، مشاهده کردند
افزایش دما هدایت الکتریکی بذرها، درصد اسیدهاي چرب آزاد و میزان پراکسید و متوسط زمان ظهـور  

در مزرعه افزایش و درصد ظهور گیاهچه در مزرعه کاهش یافت. بنابراین احتماالً در اثر دمـاي   1گیاهچه
نتیجه قابلیت جوانه زنی  با اسید زوال بذر رخ داده و در گیري کركباالي اعمال شده به بذرهاي درحال 

) بـا بررسـی خصوصـیات مـرتبط بـا زوال بـذر       1993( ک و همکارانبو بنیه بذر کاهش یافته است.  فور
شامل خصوصیات فیزیکی مانند وزن، حجم، چگالی و سرعت جذب آب بـذر و خصوصـیات جوانـه زنـی     

هـا تفـاوت ژنتیکـی    ) آنF1( بذرهاي زوال یافته و بدون زوال هشت رقم پنبه تارمتوسط و نتاج نسل اول
 ژنوتیپ هاي مورد بررسی پنبه از لحـاظ ایـن خصوصـیات را مشـاهده کردنـد. همچنـین خـاه و پاسـام        

زنی بذر ارقام مختلف پنبه، کاهش بیشتر درصد ) با بررسی اثر پیري تسریع شده بر درصد جوانه1994(
کـه بـذرهاي   کردنـد، بـه طـوري   را گـزارش  2 2-زنی بذر پس از تسـریع پیـري بـذرهاي رقـم زتـا     جوانه
هاي عـادي کمتـري نسـبت بـه بـذرهاي      درصد، تعداد گیاهچه 98 گیري شده با اسید سولفوریک کرك
بـا   گیـري  کـرك این مبنا، حساسیت متفاوت ارقام پنبه نسبت به پارامترهاي فرآیند  دار داشتند. بر کرك

زنـی و بنیـه بـذر قابـل توجیـه      اسید مشخص گردیده و از این رو کاهش مشاهده شـده قابلیـت جوانـه   
با هدایت الکتریکی باال از  متوسط ) گزارش کرد که نمونه توده بذرهاي پنبه تار1958( پرسلیگردد.  می

ي ا) مشـاهده کردنـد کـه بـذره    1967( زنی کمتري برخوردار بودند. همچنین بیرد و ریس مقادیر جوانه
داراي هـدایت الکتریکـی بـاالتري نسـبت بـه       الپنبه دچار فرسودگی شده در اثر دما و رطوبت نسبی بـا 

درصد)  7-8( داراي محتواي رطوبت بذر کم) بذرهاي پنبه 1975( هالوین بذرهاي فرسوده نشده بودند.
در معرض شرایط محیطی دما و رطوبـت نسـبی بـاال قـرار داد و افـزایش هـدایت        رادرصد)  20( و زیاد

   را گزارش کرد. بذر زنی جوانهالکتریکی توأم با کاهش 

                                                        
1-  Mean Emergence Time(MET) 
2- Zeta-2 
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توان احتماالً در حساسیت بیشتر پوسـته بـذر پنبـه رقـم سـاحل نسـبت بـه        علت این کاهش را می
سولفوریک، مدت و دماي  ، مانند غلظت اسیدگیري کركخسارت ناشی از اثر پارامترهاي مختلف فرآیند 

) 2013( بررسی حمیـدي که  طوري سازي نامناسب اسید جستجو کرد. بهگیري با اسید و یا خنثیکرك
گیري شده رقم ورامین از درصد گیري، بذرهاي کركنشان داد با اعمال همین پارامترها در فرآیند کرك

زنی استاندارد و بنیه باالتري در مقایسه با بذرهاي رقم ساحل برخوردار بودنـد. پوسـته بـذر پنبـه     جوانه
انعطـاف پـذیر اسـت کـه از جنـین بـه خـوبی         با استحکام زیـاد و نسـبتاً   1الیه ضخیم آب گریز 6داراي 

رفتن الیه بیرونی پوسته بـذر و درنتیجـه نفوذپـذیرتر    گیري با اسید سبب از بینکرك .کندمحافظت می
هنگـام نگهـداري در انبـار در     شدن آن نسبت به آب شده ولی ممکن است درصورت تهویه نامطلوب در

هـاپر و  ( زنـی و ظهـور گیاهچـه در مزرعـه کـاهش یابـد        شرایط رطوبت باال دچار زوال گردیده و جوانـه 
 گیـري  کـرك نسبت به فرآیند  2-) نیز حساسیت بذر پنبه رقم زتا1994( ). خاه و پاسام1999همکاران، 

وش در کارخانـه پنبـه    که پوسته بذرهاي پنبه درهنگام تصفیهبا اسید غلیظ را گزارش کردند. درصورتی
سولفوریک ممکن است بـا نفـوذ اسـید     گیري با اسیدد، در اثر کركکنی دچار آسیب مکانیکی گردنپاك

نامیه بذر کاهش یابد.  طریق سوراخ ایجاد شده در پوسته، جنین بذر خسارت شده و قوه به درون بذر از
، ناشی از اثر اسـید بـر   گیري کركتوجه به مشاهده افزایش جذب آب به وسیله بذر پنبه در اثر فرآیند  با

)، ممکن است پوسته بذر پنبه رقم ساحل از اسـتحکام  1970مارانی و آمیراو، ( وسته بذرکاهش سختی پ
گیري نشـده  و مقاومت کمتري در برابر اسید برخوردار بوده و درنتیجه با آسیب به جنین، بذرهاي کرك

  گیري شده برخوردار باشند. زنی برتري نسبت به بذرهاي کركدر این تحقیق از خصوصیات جوانه
  

  گیري کلینتیجه
شرایط محیطی منـاطق تولیـد بـذر    طورکلی براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید، باتوجه به به

زنـی و بنیـه بـذر و    قابلیـت جوانـه  مختلـف  هاي جنبهدر تفاوت مشاهده شده در سال اجراي آزمایش و 
احتمال حساسیت پوسته بـذر پنبـه رقـم سـاحل نسـبت بـه        و هدایت الکتریکی ومورد بررسی  گیاهچه

تـأثیر منفـی    نتیجـه  در و تـأثیر اي بـا دسـتگاه جـین اره   خسـارت مکـانیکی حـین تصـفیه وش بـذري      
 بـذرهاي تولیـد شـده در شـرق اسـتان      ،به روش به کار گرفته شده در این تحقیـق  اسید گیري با کرك

خصوصـیات   ازنشـده بـودن،    گیري کرك وش شده و(گنبد) که با دستگاه جین غلطکی تصیفه  گلستان
تـر  مناسـب مشخص شـدن  ضمن برخوردار بودند. لذا  تريو بنیه بذر و گیاهچه قويتر مطلوبزنی جوانه

گـردد بـراي تصـفیه    توصـیه مـی  ، بودن شرایط محیطی شرق استان براي تولید بـذر پنبـه رقـم سـاحل    
 غلتکـی در غـرب اسـتان، از دسـتگاه جـین      شده هاي بذري تولیدهاي بذري این رقم؛ خصوصاً وش وش

                                                        
1- Hydrophobe 
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اسـید در فرآینـد    منفـی  اثـر  استفاده نمود تا مخاطره آسیب ناشی از خسارت مکانیکی به پوسته بـذر و 
  زنی و بنیه بذر و گیاهچه کاهش یابد. گیري با اسید بر قابلیت جوانهکرك
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Abstract 
    Study of production region, ginning and delinting effects  on cotton seed 
germination and vigor, in Sahel variety was conducted as factorial based on 
completely randomized design by 4 replications. Treatments were included ginning 
of cottonseed in west and east area of Golestan by hand, roller, 8 and 16 saw gin 
and also delinting by Solphoric acid and no delinting. By standard germination test, 
numbers of normal seedlings, mean germination time, seedling length and dry 
weight were determined and electrical conductivity of seeds was measured. The 
interaction effect of Seed production region× ginning methods×delinting was 
significant on studied traits. The highest and lowest of normal seedlings numbers 
were related to Seeds of east region ginned by roller, no delinted seeds and 16 saw 
gin, delinted seeds, respectively. East seeds of Golestan which ginned by 16 saw 
and no delinting and west of Golestan, ginned by roller gin and delinting had the 
highest and lowest mean germination time, respectively. Delinted and no delinted 
seeds in east and west of Golestan province and ginned by roller, 8 and 16 saw gin 
had the highest and lowest of seedling length, repectively. Seeds of east province 
which ginned by hand, roller gin and delinted and no delinted seeds which ginned 
by 8 and 16 saw gin had the highest and the lowest seedling dry weight. The lowest 
and the highest of electro conductivity were related to ginned seeds of west region 
by 8 saw gin, no delinting and ginned by hand and delinting, respectively. Based 
on results, Sahel cultivar seed ginning, especially produced in west of province by 
roller gin could be recommended for reduction of  seed coat mechanical injury and 
destructive effects of delinting by acid on germination and seed vigor.  
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