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 چکیده

تیمارهای  ارگانیک کشاورزی در .شوند می محسوب محصول کیفیت و عملکرد برای جدی تهدیدی زاد بذر های بیماری 

 جهت کنترل مختلفی بیولوژیک تیمارهای. باشند می زاد بذر های بیماری کنترل در اساسی نیازهای از یکی شیمیایی مواد جایگزین

 بذر ضدعفونی بیولوریک تیمارهای ترین ساده از یکی داغ آب تیمار آنها میان از که گردد می استفاده بذر در بیماریزا عوامل

 نکات از بذر جوانه زنی قدرت بر تیمار این منفی تاثیر عدم همچنین و بیماریزا عوامل موثر کنترل از اطمینان اما شود می محسوب

صورت رقم ساجدی بدین منظور آزمایشی بر روی بذر پنبه . رسند می نظر به ضروری روش این کارگیری به در که هستند مهمی

درجه قرار  51درجه و  11و آب داغ  درجه سانتی گراد 03قه در آب گرم دقی 03، 03، 51گرفت که در آن بذور به مدت  صفر، 

ون تاثیر منفی بر روی ویگور در نیم ساعت بددرجه سانتی گراد  11نتایج آزمون جوانه زنی نشان داد که که تیمار آب داغ . گرفتند

 . به مقدار قابل مالحضه ای قارچ های موجود در بذر را از بین بردبذر 

 

  آب داغ، بیماری های بذر زاد، پنبه :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

 زیادی مقدار حاضر حال در. شوند می محسوب محصول کیفیت و عملکرد برای جدی تهدیدی زاد بذر های بیماری 

زیست،  محیط آلودگی باعث سموم این که است شده مشخص اما. شوند می تیمار شیمیایی های کش آفت ازمحصوالت توسط

 طرفی از. هستند تماس در آنها با دائما که گردند می کسانی سالمت افتادن خطر به طرفی از و غذایی محصوالت در تجمع

 که در چرا باشد می زاد بذر های بیماری کنترل در اساسی نیازهای از یکی شیمیایی مواد جایگزین تیمارهای ارگانیک درکشاورزی

تفاده از تیمار های سیکی از راه های حل این مشکالت ا .شد خواهد مواجه مشکل با محصول تولید تیمارهایی چنین نبود

 جمله می توان به آن از که گردد می استفاده بذر در بیماریزا عوامل کنترل جهت مختلفی بیولوژیک تیمارهای .استبذربیولوژیک 

جریان الکترون، تشعشع رادیواکتیو، شستشوی اسپور قارچ از رو بذر، آب داغ و بخار آب داغ اشاره آنتاگونیست،  های باکتری

 روش این. است شده می استفاده زاد بذر بیماری های از غالت بذور پاکسازی منظور به بیستم قرن اوایل از داغ آب تیمار. (5)کرد

 همچنین و بیماریزا عوامل موثر کنترل از اطمینان اما شود می محسوب بذر عفونی ضد بیولوریک تیمارهای ترین ساده از یکی

 .رسند می نظر به ضروری روش این کارگیری به که در هستند مهمی نکات از بذر زنی جوانه قدرت بر تیمار این منفی تاثیر عدم

 بذربررسی روی بر تیمار این از استفاده زمان مدت و مناسب دمای روش، این نمودن کاربردی جهت که رسد می نظر به چنین



 بر تاثیر وعدم بیماریزا عوامل کنترل به توجه با روش این کارگیری به مدت و دما موثرترین که شد سعی تحقیق این در لذا .گردد

  (.5)گردد مطالعه بذر زنی جوانه قدرت
 

 مواد و روش ها

درجه سانتی گراد در مدت نیم ساعت مناسب برای کنترل قارچ  11بر اساس بررسی منابع انجام شده مشخص گردید که دمای 

به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با . های بیماری زا در بذر پنبه رقم ساجدی می باشد

، 51درجه به مدت صفر،  51و  11ی گراد و آب داغ تدرجه سان 03بذر پنبه در داخل حمام آب گرم در دمای . سه تکرار اجرا شد

در آب رها بذ( شاهد)مار صفردقیقه درتی. درجه سانتی گراد خنک شدند 03مای و سپس بذور در د. دقیقه غوطه ور شد 03، 03

زمان جوانه . درجه سانتی گراد انجام گردید 01تایی از بذور در دمای  51آزمایش جوانه زنی با سه تکرار . درجه گذاشته شدند 03

 پارامترهای وابسته به جوانه زنی نظیر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ،. چه منظورگردید میلیمتر ریشه 0زنی خروج 

جدول تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم . محاسبه شد Germinیکنواختی و متوسط زمان جوانه زنی  با استفاده از نرم افزار 

 .محاسبه شد SASافزار 

 

 نتیجه و بحث

تیمار آب . تیمار دما و زمان تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه داشتنتایج نشان داد که 

میزان درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه را به طور معنی  درجه سانتی گراد در مدت زمان نیم ساعت 11داغ 

. ی موجود در بذر را از بین بردیگور بذر به طور قابل توجه ای قارچ هابدون تاثیر منفی بر روی و داری افزایش داد و همچنین

درجه سانتی گراد  51دقیقه تاثیر چندانی بر پارامتر های گفته شده نداشت و تیمار دمای 03و  51درجه در زمان  03تیمار آب گرم 

تحقیقات نشان داد که تیمار بذر های  .ددرصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه را به طور معنی داری کاهش دا

دقیقه نه تنها اثر بازدارنده ندارد بلکه با تحریک برخی فعایت های جوانه زنی  51درجه سانتی گراد به مدت  13ذرت با بخار آب 

  (. 5)ر باعث تحریک جوانه زنی می گردند بدون تاثیر منفی بر ویگور بذ



 

 

 

دما و زمان بر شاخص های جوانه زنی و رشدیتجزیه واریانس اثر  -1جدول 

 طول ساقه چه طول ریشه چه سرعت جوانه زنی یکنواختی جوانه زنی میانگین زمان جوانه زنی درصد جوانه زنی درجه آزادی منابع تغییرات
00/600 0 دما ** 3335/3 * 69/030 n.s 00/006 * 00/0 ** 00/0 ** 

05/069 0 زمان ** 335/3 ** 06/630 * 05/000 ** 0/3 ** 55/5 ** 

زمان×دما   0 05/053 ** 3335/3 ** 30/0056 ** 00/000 ** 35/5 ** 9/0 ** 

00/1 00 خطا  3330/3  05/560  56/03  35/3  30/3  

95/55 ضریب تغییرات  00/05  31/00  30/05  10/0  50/9  

مقایسه میانگین اثر متقابل دما و زمان بر شاخص های جوانه زنی و رشدی -2جدول   
 طول ساقه چه طول ریشه چه سرعت جوانه زنی یکنواختی جوانه زنی میانگین زمان جوانه زنی درصد جوانه زنی تیمار

(سانتی گراد) دما  

 زمان

) (درصد)(دقیقه) ساعت/یک  (سانتی متر) (سانتی متر) (ساعت) (

05/59 شاهد 03 cd 31/3 bc 50/00 ab 00/00 bcd 50/5 cd 5/5 e 

51 05/53 efg 30/3 cd 0/50 a 00b 30/5 de 30/5 ef 

03 00/55 cde 30/3 bcd 60/00 ab 00/01 bcd 0/5 c 55/5 de 

03 05/03 b 30/3 bcd 05/51 a 05bcd 00/0 a 5/0 b 

00/55 شاهد cde 30/3 bcd 35/95 a 05/00 bcd 50/5 cd 5/5 e 

11 51 00/55 cde 31/3 bc 0/06 ab 03bcd 05/5 b 15/5 c 

03 10a 30/3 d 65/91 a 10a 05/0 a 05/0 a 

03 05/00 c 30/3 ab 00ab 55cd 1/5 b 05/5 cd 

00/55 شاهد cde 31/3 bc 0/96 a 03bcd 30/5 de 30/5 ef 

51 51 00/6 fg 30/3 cd 9/10 ab 09bc 60/3 e 30/5 ef 

03 50def 31/3 bc 60/00 ab 00/56 bcd 6/3 e 90/3 f 

03 0g 39/3 a 0/56 b 50d 0/3 f 05/3 g 
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Effect of hot water treatment on health and germination of Sajedi cotton seed 

Abstract 

 Seedling diseases are a serious threat to yield and product quality. In organic farming, alternative 

chemical treatments are one of the essential requirements in controlling seed-borne diseases. Various 

biological treatments are used to control pathogens in the seed, including hot water treatment as one of the 

simplest biological disinfectant seed treatments, but ensuring effective control of pathogens as well as 

non-negative effects on seed germination ability. There are important points. Which seem necessary in 

applying this method (1). For this purpose, an experiment was carried out on cotton seed Sajedi in which 

the seeds were placed in warm water at 40 ° C for 40, 15, 30, 60 minutes and 55 and 75 ° C for hot water. 

Germination test results showed that the hot water treatment 55 minutes Within half an hour, the seeds of 

the fungus were eliminated in a significant amount without any adverse effect on the seed vigor. 
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