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  جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه پنبه در شرایط تنش خشکیتاثیر پرایمینگ بر مؤلفه های 
  

  3 و حامد معمار2، فرشید اکرم قادری1الیاس سلطانی*

  ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  دانشجوی کارشناسی1
  ی و منابع طبیعی گرگان، دانشجوی دوره دکتری گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورز2
  آموخته کارشناسی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانش3

  5/4/86: ؛ تاریخ پذیرش3/11/85: تاریخ دریافت
  

  

  چکیده
شـدن و افـزایش     زنی، سبز    باعث افزایش درصد و سرعت جوانه      تواند می بذر است که  های بهبود   پرایمینگ یکی از تکنیک   

 پرایمینگ   تاثیر بررسیمنظور  این تحقیق به  . زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود       ها در شرایط محیطی تنش    زدن بذر دامنه جوانه 
تیمار ها شامل . شدگرگان انجام  شرایط تنش خشکی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی درزنی بذور پنبه بذر بر جوانه

 سـطوح مختلـف     .بودنـد  تکـرار    4 با شاهد   و دو سطح بذور پرایمینگ شده و      )  بار -8 و   -6 ،-4،  -2،  0( سطح تنش خشکی   5
 بـرای پرایمینـگ از روش هیـدروپرایمینگ      .ایجـاد شـد   ) PEG8000  (8000تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گالیکـول          

گراد قرار داده  درجه سانتی25 دمای در  و در آب ساعت16 به مدت 324اکرا  های پنبه رقم سای  این روش بذر  در  . استفاده شد 
زنی و وزن خشک زنی، سرعت جوانهجوانهزنی شامل درصد های جوانهنتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی مولفه. شدند

ینـگ  در کلیه سطوح خـشکی بـذرهای پرایم       .  پرایمینگ شده کمتر بود    هایاین کاهش برای بذر   گیاهچه کاهش یافت اما میزان      
زنـی در بـذرهای     درصـد جوانـه   همچنین،  . ند بیشتری بود   گیاهچۀ  و وزن خشک   زنی جوانه شده نسبت به شاهد دارای سرعت     

 90 و 50 ،10 زمـان تـا   ادیر مقـ . بیـشتر بـود  ، در سطوح باالتر خـشکی آن بیشتر از شاهد بود که درصد افزایش         شده پرایمینگ
طور کلی ه ب.پرایمینگ شده کمتر بود ولی میزان این افزایش برای بذور یافتند   خشکی افزایش    تشدیدبا   زنی جوانه  خاتمه درصد

ه را  ب گیاه پن   و مقاومت  شود تنش خشکی می    شرایط درزنی پنبه   های جوانه مولفهتوان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود        می
  .دهدافزایش میدر مرحله جوانه زنی در مقابل تنش خشکی 

  
  .زنی  جوانه،رایمینگ پ، تنش خشکی،پنبه:  های کلیدیواژه

  
  مقدمه

 یکـی   کهگیاه است،   زنی اولین مرحله نموی در      جوانه∗
از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و یـک            

                                                 
  elias.soltani@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-∗

دی ویلیرز و   ( باشدمیفرایند کلیدی در سبز شدن گیاهچه       
شدت تحت تاثیر   ه   ب این مرحله از رشد    .)1994همکاران،  

 گیـرد  قـرار مـی     دما و رطوبت خـاک     ژهویبعوامل محیطی   
؛ سـیفلد و    1998؛ جاکوبـسون و بـاخ،       1994آندا و پینتر،    (

ــاران،  ــاران، 2002همک ــلطانی و همک ــسرا و 2006؛ س ؛ ب
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 یکی از مهمتـرین عوامـل       تنش خشکی  .)2004همکاران،  
زنـی و اسـتقرار گیاهچـه تـاثیر        محیطی است که بر جوانـه     

 درزنـی بـذرها     جوانـه توانـایی    .)1994فالری،   (گذارد می
 شانس استقرار بیشتر گیـاه و تـراکم         ،شرایط تنش رطوبتی  

باالتر را بـه دنبـال دارد کـه در نتیجـه منجـر بـه افـزایش                  
تحت ایـن   . )1999بالباکی و همکاران،     (عملکرد می گردد  

هـای جوانـه زنـی و    های افزایش مولفه  تنش ها یکی از راه    
 باشـد نـگ مـی   سبز شـدن بـذر اسـتفاده از تکنیـک پرایمی          

  .)2003، ؛ مارانگو و همکاران2006 کایا و همکاران،دمیر(
ــگ یکــی از روش ــذر  پرایمین ــارکرد ب ــود ک ــای بهب ه

شـود کـه بـذرها      در پرایمینـگ اجـازه داده مـی       . باشـد  می
 مراحل اولیه جوانه زنی     طوری که مقداری آب جذب کنند     
، بـه عبـارت دیگـر     . نـشود خارج  انجام شود اما ریشه چه      

 مرحلـه روند اما وارد   دوم آبنوشی پیش می   مرحلهتا  بذرها  
بعد از تیمار پرایمینـگ، بـذرها خـشک و          . شوند سوم نمی 

-ذخیره و کـشت مـی     ) شاهد(نشده  همانند بذرهای تیمار    

 مختلف حـاکی از     های گزارش. )1999دونالد،   مک (شوند
آن است که پرایمینگ باعـث افـزایش درصـد، سـرعت و             

مـارانگو و    (گردد می  بذر سبز شدن زنی و   یکنواختی جوانه 
؛ دمیـر کایـا   2002؛ روان، 1992؛ هوفمان،  2003همکاران،  

ــوف، 2006و همکــاران،  ــین .)2001؛ اشــرف و رئ  همچن
گزارش شده است که ایـن تکنیـک باعـث افـزایش دامنـه       

  تـنش  زنی بذرها در شرایط محیطی تنش زا از قبیـل         جوانه
و همکـاران،   فـوجی کـارا      (شودشوری، خشکی و دما می    

ــاران، 1993 ــاران،  2003؛ وال و همک ــا و همک ــر کای ؛ دمی
مـشاهده شـده    همچنـین   . )2005؛ اشرف و فـوالد،      2006

 افـزایش عملکـرد در گیاهـان      است که این تکنیک باعـث       
هـاس و سـانگ   . )2001هـاریز و همکـاران،      (شده اسـت  

گــزارش کردنــد کــه پرایمینــگ ) 1997(و بــایلی ) 1997(
اکسیدانت از قبیل گلوتـاتیون      آنتی هایمباعث افزایش آنزی  

هـا فعالیـت    گردد  که ایـن آنـزیم      و آسکوربات در بذر می    
 و  دهند  می زنی کاهش پراکسیداسیون لیپید را در طی جوانه     

  .شوند باعث افزایش درصد جوانه زنی میدر نتیجه

  پرایمینگ بـر      مبنی بر تاثیر مثبت    متعددی هایگزارش
 وجـود دارد   ر گیاهـان مختلـف     و سـبز شـدن د      زنیجوانه

؛ 2006 دمیر کایا و همکـاران،       ؛2003مارانگو و همکاران،    (
ای که توسلی و کاسینو      در مطالعه  .)2001اشرف و رئوف،    

بــرروی پنبــه انجــام دادنــد گــزارش کردنــد کــه  ) 2005(
زنـی پنبـه تحـت      پرایمینگ باعث افزایش سـرعت جوانـه      

داری بـر   معنـی های شوری و دمایی گردید امـا تـاثیر          تنش
گزارش شده است کـه     همچنین   .زنی نداشت درصد جوانه 

 مرحلـه    بهبـود مقاومـت بـه خـشکی در         پرایمینگ باعـث  
 )2006(کایـا و همکـاران      . گـردد زنی در گیاهان می   جوانه

  وگــزارش کردنــد کــه پرایمینــگ باعــث افــزایش درصــد
ــهســرعت ــی   جوان ــاهش  گیاهچــه خــشکو وزنزن  و ک
 شرایط تنش خـشکی     در آفتابگردان های غیرنرمال گیاهچه

در تحقیقـات خـود     ) 2003(مـارانگو و همکـاران      . دیگرد
 خـشکی، درصـد سـبز       شدتمشاهده کردند که با افزایش      

 امــا یافــت کــاهش  و پنبــهشــدن و رشــد گیاهچــه ذرت
یـن دو مولفـه در سـطوح تـنش          پرایمینگ باعث افزایش ا   

  . گردید) بدون تیمار( نسبت به بذرهای شاهد خشکی
اسـت، کـه    ترین محصوالت تجـاری      پنبه یکی از مهم   

 کـاری کـشور گیـاه پنبـه در          در مناطق پنبـه    طور معمول به
هایی از قبیـل     رشد با تنش   ۀ اولی مرحلهزنی و   مرحله جوانه 

؛ 1991بارادو،   (دمای پایین، شوری و خشکی مواجه است      
چنانچـه   بنـابراین،  .)1999 ؛ پهلـوانی،  2001 اکرم قـادری،  

 شـرایط   در  بذور پنبه را   زنیپرایمینگ جوانه   روش بتوان با 
شاهد افـزایش قـدرت     توان    می بخشید بهبود   خشکیتنش  

  و  درصـد   موجـب افـزایش     کـه در نهایـت     بود اولیه بذور 
  کـه  ،شـد سبز شدن بذر در ایـن شـرایط خواهـد           سرعت  

 ، بنـابراین   . در عملکرد نهایی هم مـوثر باشـد        مکن است م
  بـر بهبـود     بذر اثیر پرایمینگ هدف از این مطالعه بررسی ت     

  .شرایط خشکی بوددر های پنبه زنی بذر جوانههای مولفه
  

  هامواد و روش
این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم        
زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان در          
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 تکـرار   4 تصادفی بـا     یک آزمایش فاکتوریل با طرح کامالٌ     
  سـطح  5در   خـشکی    تـنش  شامل   مارهاتی. صورت گرفت 

 سـطح  2 و پرایمینـگ در     ) بـار  -8 و   -6 ،   -4 ،   -2صفر،  (
پتانسیل مختلف  .  بود ))شاهد(پرایمینگ و عدم پرایمینگ     (

و بـا اسـتفاده از       ) 1983(سطوح خشکی با فرمول میچـل       
تهیه و برای سطح خشکی شاهد   8000پلی اتیلن گلیکول 

 نـگ از روش   ییمـار پرایم   بـرای ت   .از آب مقطر استفاده شد    
ــدروپرایمینگ  ــا  (هی ــذرها ب ــگ ب ــتفاده از آبپرایمین  )اس

بـرای پنبـه    ) 2005(پیشنهاد شده توسط توسلی و کاسـینو        
 324سای اکـرا   ی پنبه رقم  در این روش بذرها   . استفاده شد 

 درجــه 25 در دمــای  و ســاعت در آب16بــه مــدت  
ها  و پس از طی این مدت بـذر        ندگراد قرار داده شد    سانتی

 آزمایشگاه نگهداری تـا خـشک        شرایط از آب خارج و در    
 بذر در داخل سه الیه      50 ،از هر تیمار    در هر تکرار   .شدند

متر قـرار داده شـد و         سانتی  30×45 حوله کاغذی به ابعاد   
 در داخـل انکوبـاتور   پس از مرطوب کـردن بـا آب مقطـر     

بازدید از بـذور     .گراد گذاشته شد   درجه سانتی  25دردمای  
زده صـورت گرفـت و معیـار بـذور جوانـه          در روز    بار   دو

در طول  . متر یا بیشتر بود    میلی 2 اندازه   بهخروج ریشه چه    
 آب مقطـر و     های کاغذی  حولهآزمایش در صورت نیاز به      

رای محاسـبه درصـد و      ب. های تهیه شده اضافه شد    محلول
 اسـتفاده شـد     Germin1زنی بذور از برنامه     سرعت جوانه 

 کـشد یعنی مدت زمانی که طول مـی       (D10مه  که این برنا  
 D50، )حـداکثر خـود برسـد    درصـد  10 زنی بـه تا جوانه 

 50 زنـی بـه    تا جوانـه   کشدیعنی مدت زمانی که طول می     (
مدت زمانی که طول    ( D90و  ) حداکثر خود برسد  درصد  

را  )حداکثر خود برسـد    درصد   90 زنی به  تا جوانه  کشدمی
را برای هر   های یاد شده    ارامتراین برنامه پ  . کندمحاسبه می 

زنـی در    منحنی افـزایش جوانـه     2یابی  از طریق درون   پالت
) در ساعت (زنی  سرعت جوانه  .کندمقابل زمان محاسبه می   

همکاران،  سلطانی و  (شوداز طریق فرمول زیر محاسبه می     
2001(:  

                                                 
ت علمی دانشگاه  اسط دکتر افشین سلطانی عضو هی این برنامه تو- 1

  .شده استعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه 
2 - Interpolated 

R50=1/D50 )سرعت جوانه زنی(  
قـرار   نکوبـاتور  روز در ا   7 به مـدت     های کاغذی حوله

 به مـدت    نرمالهای  گیاهچهمدت  داده شدند و بعد از این       
گراد گذاشته شدند و پس      درجه سانتی  65 روز در دمای     2

 گرم  001/0 ی با دقت    از آن وزن خشک گیاهچه با ترازوی      
تجزیه آماری با استفاده از برنامـه آمـاری          .گیری شد اندازه
SAS           ون  و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیـابی بـا آزمـ
LSD درصد انجام گردید5 در سطح احتمال .    

 
   و بحثنتایج

-هـای جوانـه   بر مولفهپرایمینگاثرات تنش خشکی و   
 اثرات متقابل تـنش خـشکی و        و و رشد گیاهچه      بذر زنی

 درصـد   10زنـی و زمـان تـا         بر سـرعت جوانـه     پرایمینگ
ولی اثرات متقابل تنش خـشکی و       دار بود   زنی معنی جوانه

  درصـد  90 و   50 زمـان تـا      ،زنی درصد جوانه پرایمینگ بر   
). 1جدول ( دار نبودمعنیزنی و وزن خشک گیاهچه       جوانه

زنی در هر دو گـروه      با افزایش تنش خشکی درصد جوانه     
بذرهای پرایمینگ شده و شاهد کاهش یافـت کـه درصـد            
 کاهش در بذرهای شاهد بیشتر از بذرهای تیمار شده بـود          

زنـی در   یمینگ بر درصد جوانه   ثیر پرا أبیشترین ت . )1شکل(
 -6طوری که در پتانـسیل       بار بود به   -8 و   -6های  پتانسیل

زنی در بذرهای شاهد و پرایمینـگ شـده         ، درصد جوانه  بار
، درصـد    بار -8 درصد و در  پتانسیل       75 و   5/62ترتیب  به

 و  8/15ترتیـب   زنی در بذرهای شاهد و پرایمینگ به      جوانه
 بـا اعمـال ایـن تیمـار         ، دیگـر  به عبارت .  درصد بود  3/28

 20ترتیب  بار به-8 و   -6های  زنی در پتانسیل  درصد جوانه 
 -4 و   -2،  0هـای   در پتانـسیل  . یافت درصد افزایش    79و  
زنـی  چندانی بر افزایش درصـد جوانـه       ر، پرایمینگ تاثی  بار

های دمیـر کایـا و همکـاران        این نتایج مشابه یافته   . نداشت
) 2003( سیوری تیپ و همکاران      در آفتابگردان و  ) 2006(

در ) 2006(کایــا و همکــاران  دمیــر . در خربــزه اســت 
 زنـی ثیر پرایمینگ بر جوانه   أآفتابگردان مشاهده کردند که ت    

 )تـر منفـی (تـر   هـای آب پـایین     آفتابگردان در پتانسیل   بذر
ثیر هـای کمتـر تـأ      در تـنش   و پرایمینـگ  بیشتر نمایان شد    
ـ همچنین در خر  .  نداشت زنی این گیاه  چندانی بر جوانه    زهب

 سـبز شـدن     نـگ در  یمشاهده شد که بیـشترین تـاثیر پرایم       
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 باشـد  هـای شـوری بـاال مـی        تـنش  بذرهای این گیـاه در      
  .)2003 سیوری تیپ و همکاران،(

 و  D10  ،D50با افزایش تـنش خـشکی پارامترهـای         
D90   ار بذری افزایش یافت اما میـزان       یم گروه ت  و در هر د

 ها در بذرهای پرایمینگ شده کمتر بـود       افزایش این پارامتر  
 با اعمال این تیمار،  ،به عبارت دیگر  . )4  و 3،  2 های  شکل(

 90 و   50،  10 بـه    زنـی  جوانهکشد  مدت زمانی که طول می    
نـگ شـده    ییابـد و بـذرهای پرایم     درصد برسد کاهش مـی    

تر شـروع   زنی خود را نسبت به بذرهای شاهد سریع       جوانه
 مـشاهده   4 و 3،  2هـای    شـکل  همـانطور کـه در    . کننـد می
 رسـیدن    خشکی مدت الزم بـرای     تنششود با افزایش     می

 D90 و   D10  ،D50هـای   صـدک   بـه  زنـی جوانه درصد
 و  D10،D50یابد و در کلیه سطوح خـشکی  افزایش می

D90 درصد . تیمار پرایمینگ نسبت به شاهد کمتر بود        در
زنـی بـذور پرایمینـگ شـده        کاهش مدت الزم برای جوانه    

، 0 های خـشکی   در تیمار  D10بت به بذور شاهد برای    نس
 29 و   24،  22،  2/14،  23 ترتیـب بهبار    -8 و   -6،  -4،  -2

 -6،  -4،  -2،  0 های خـشکی   در تیمار  D50درصد، برای   
 و بـرای     درصد 17و 2/19،  13،  20،  21ترتیب   به  بار -8و  

D90  ــشکی ــای خ ــار-8 و -6، -4، -2، 0 در تیماره   ب
  . درصد بود2 و 3، 16، 15، 5/19 ترتیب به

طـور  زنی نیز با افزایش شدت خشکی به      سرعت جوانه 
با اینکه در بذرهای پرایمنگ شده نیـز        . خطی کاهش یافت  

زنی کاهش یافت اما    با افزایش تنش خشکی سرعت جوانه     
زنــی بــذرهای در کلیــه ســطوح خــشکی ســرعت جوانــه

). 5شـکل   (پرایمینگ شده بیـشتر از بـذرهای شـاهد بـود            

زنی در بذرهای پرایمینـگ شـده در        یش سرعت جوانه  افزا
 بار در مقایـسه     -8 و   -6،  -4،  -2،  0سطوح تنش خشکی    
 21 و 5/24، 2/15، 4/24،  26ترتیـب   با بذرهای شـاهد بـه     

گزارش شده است که در آفتابگردان، سورگوم،       . درصد بود 
نگ باعـث افـزایش سـرعت       یهندوانه، خربزه و برنج پرایم    

هـای خـشکی، شـوری و دمـای پـایین           زنی در تنش  جوانه
 بذرهای تیمار شـده ایـن       های حاصل از   شود و گیاهچه   می

فـوتی و   (یابنـد   گیاهان بـا سـرعت بیـشتری اسـتقرار مـی          
؛ سیوری تیپ   2006؛ دمیرکایا و همکاران،     2002همکاران،  

ــاران، ــر،  2003و همک ــر و وان دونت ــا  ) 1999؛ دمی ــه ب ک
ثبـت پرایمینـگ بـر      های این تحقیق مبنی بـر تـأثیر م         یافته

 همخـوانی  زنی در شرایط تنش و بدون تنش   سرعت جوانه 
  .دارد

تنش خشکی منجر بـه کـاهش وزن خـشک گیاهچـه            
، امـا   )6شـکل   (بذری شـد    های پنبه در هر دو گروه تیمار      

بذرهای هیدروپرایمینگ شده نـسبت بـه بـذرهای شـاهد،       
). 6شــکل (دارای وزن خــشک گیاهچــه بیــشتری بودنــد 

های بذرهای پرایمینگ    وزن خشک گیاهچه   درصد افزایش 
شده در مقایسه با بذرهای شاهد در سطوح تنش خـشکی           

 5/28 و 2، 3/6، 3/9، 6ترتیـــب  بـــه-8 و -6؛ -4؛ -2، 0
بیشترین تاثیر پرایمینگ بر افزایش وزن خشک       . درصد بود 

سـیوری تیـپ و     . تر بود های آب پایین  گیاهچه در پتانسیل  
ـ     گزارش ک ) 2003(همکاران   نـگ در   یثیر پرایم أردنـد کـه ت

افزایش وزن گیاهچه خربزه در سطوح باالتر تنش بیشتر از          
  .باشدسطوح شاهد می

  
  .زنی بذرهای پنبه پرایمینگ شده با شاهد در سطوح تنش خشکیهای جوانه درجه آزادی و میانگین مربعات مولفه-1جدول 

 زنیدرصد جوانه درجه آزادی  منابع تغییر
سرعت 

 نیزجوانه

 10روز تا
درصد 

  زنیجوانه

 50روز تا
درصد 

 زنی جوانه

 90روز تا
 درصد جوانه

 زنی

وزن خشک 
 کل گیاهچه

تیمار 
  خشکی

4  **23/4288  **0007/0  **67/4207  **82/10502  **63/15496  **52/380  

  81/4*  30/473**  32/1475**  89/1461**  0001/0**  88/226*  1  پرایمینگ
  n.s90/64  **00001/0  *37/151  n.s 22/101  n.s 35/18  n.s 419/0  4  اثر متقابل

  803/0  06/24  44/45  07/50  00000059/0  58/39  20  خطا

  

  دار عدم تفاوت معنیn.sدار           درصد معنی5در سطح * دار          درصد معنی1در سطح ** 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

تيمار هـای خـشکی   (بـار )
(G

m
ax

ی (
زن

نه 
جوا

صد 
در

پرایمينگ

شاهد 
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  .و شاهد در سطوح مختلف خشکی وزن خشک گیاهچه بذرهای پنبه پرایمینگ شده -6 شکل

  
  گیری کلینتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که پرایمینگ باعـث بهبـود           
زنی و رشـد گیاهچـه در پنبـه در شـرایط             جوانه هایمولفه

تیمـار پرایمینـگ باعـث افـزایش        . شـود تنش خشکی مـی   
نبه در سطوح خـشکی گردیـد       پزنی بذرهای   درصد جوانه 

. که درصد افزایش آن در سطوح باالتر خشکی بیشتر بـود          
  D10  ،D50همچنین پرایمینگ باعث کاهش پارامترهـای       

ی بذرهای پنبه در کلیه    زن  و افزایش سرعت جوانه     D90و  
بـه عبـارت    . سطوح خشکی نسبت به بذرهای شاهد شـد       

 بذرهای تیمار شـده نـسبت بـه بـذرهای           زنی، جوانه دیگر
های محیطی   و در نتیجه تحت تنش     شدهشاهد زودتر آغاز    

تر استقرار یافته و زودتر از خـاک خـارج          این بذرها سریع  

خواهند شد و مـدت زمـان کمتـری در معـرض آفـات و               
نظـر بـه اینکـه      . زی قرار خواهند گرفـت    های خاک پاتوژن

زنی بیـشتری نـسبت     بذرهای پرایمینگ شده سرعت جوانه    
به شاهد دارند در نتیجـه در یـک زمـان معـین نـسبت بـه         

هـای  بذرهای شـاهد مـاده خـشک بیـشتری تحـت تـنش            
از آن جا که این روش از پرایمینـگ          .خشکی تولید کردند  

باشـد بنـابراین    واد شـیمیایی نمـی    ساده، ارزان و نیاز به مـ      
توان این روش را به کشاورزان پیشنهاد کرد تـا بتواننـد             می

درصد و یکنواختی بیشتری از سبز شدن ایـن گیـاه تحـت        
امـا قبـل از ایـن کـار نیـاز بـه             . تنش خشکی داشته باشند   

 تکمیلی در مزرعه به منظور تایید مفید بـودن          هایآزمایش
  .باشداین روش می
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Abstract 
  Priming is one of the seed enhancement methods that might be resulted in increased seed 
performance (germination and emergence) under stress conditions, such as salinity, temperature and 
drought stress.  The objective of this research was to evaluate effect of priming on seed germination of 
cotton under drought stress in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
Treatments were combinations of 5 levels of drought stress (0, -2, -4, -6 and -8 bar) that was carried 
out by PEG 6000 in 2 levels of priming and control with 4 replication. Hydropriming method was 
used; seeds of siokra324 were moistened in water for 16 h at 25oC. Results indicated that with increase 
in drought stress, germination components such as germination percent, rate and seedling dry weight 
decreased, but priming seeds showed lower decrease. In all of the drought levels, priming seeds 
possessed more germination rate and seedling dry weight than control. Also germination percent in 
priming seeds was more than control which there was more increase in higher drought levels. Time to 
reach 10, 50 and 90% of maximum germination increased with drought enhancement, but the time was 
less for priming seeds. However it is concluded that priming results in improvement in germination 
components of cotton in drought stress conditions and increases the resistance of cotton to drought 
stress in germination phase.  
  
Keywords: Cotton; Drought stress; Priming; Germination3  
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