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  برنج  تأثير هيدروفسفات پتاسيم  بر جوانه زني و رشد گياهچه
  ، حسين صادقياشكان عباسيانمصطفي شاكري، ،، حديث افشارليال  ياري
  مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال،كرجمحققين  

comyaril2001@yahoo.email:   
  

  چكيده
 شد.اجرا آزمايشگاهشرايط  در تكرارچهاربا  طرح پايه كامالً تصادفيفاكتوريل براساس  رتصوبهآزمايش

 در ،آب ،درصد  2/0پتاسيم هيدروفسفات ،5/0پتاسيمهيدروفسفات بسترپرايمينگسه و وطارم)برنج(فجر،شيروديرقمسهفاكتورهاشامل
 .شدندبذرهاي بدون پرايمينگ به عنوان شاهد استفاده ار گرفتند ومورد آزمايش قر  گراددرجه سانتي 25ساعت و دماي 24مدت زمان 

 دار شد و ارقام مورد آزمايش نسبت به تيمارهاي استفاده شده  عكسمعني اثر متقابل رقم و تيمار بذر بركليه صفات مورد مطالعه 
افزايش طول ريشه زايش در سرعت جوانه زني، افدر مقايسه با شاهد باعث  رقم طارمردكليه تيمارها  العمل  متفاوتي را نشان دادند،

چه و گياهچه شدند. اما در اين رقم تيمارهاي پرايمينگ بذر در مقايسه با شاهد(بذر بدون پرايمنگ) تأثيرمثبت معني داري چه، ساقه 
 رقم فجردر درصد 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتتيماربذري بر وزن خشك گياهچه و درصد جوانه زني نهايي نداشتند. 

 دو عالوه در اينه ، بندگرديد نهايي باعث افزايش درصد جوانه زنيدرصد در رقم شيرودي  5/0و  درصد 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتو
تيمارهاي پرايمينگ  شيرودي و فجر دو رقماما در سرعت جوانه زني شدند.باعث افزايش درمقايسه با  شاهد رقم كليه تيمارها در 

 نتايج اين. كه در مقايسه با شاهد را نداشتند رشد ريشه چه، رشد  طولي گياهچه و وزن خشك گياهچهبر داري معنيمثبت  بذرتأثير
  ناشي از تفاوت ژنتيكي بين ارقام مي باشد كه عكس العمل متفاوتي را نشان دادند.

  و رشد گياهچه جوانه زنيپرايمينگ بذر، درصد  ارقام برنج،: واژه هاي كليدي
  مقدمه

هـاي مـؤثر در   تـرين ويژگـي  بـذرها از مهـم   بنيـه قابليـت جوانـه زنـي و     .شـوند سه غله عمده دنيا محسـوب مـي   برنج،گندم و ذرت
نامند كه به دو صورت عمده عملكرد گياهان ها را كيفيت فيزيولوژيكي بذر ميويژگيباشند. اينها و عملكرد گياهان مياستقرارگياهچه

ها افزايش يافته و تراكم مطلوب بوته در كيفيت بذرها، درصد سبز شدن گياهچهكه با افزايشدهند. اول اينرا تحت تأثير قرار ميزراعي
ها بهبود يافته و منجر به توليد گياهان شدن گياهچهظاهركه سرعت و يكنواختي گردد. دوم آندامنه وسيعي از شرايط محيطي فراهم مي

هاي محيطي داشته باشند و محصول بـاالتري  ها و تنشر برابر آفات و بيماريتوانند مقاومت بيشتري دشود كه اين گياهان ميقوي مي
زمان انتقال نشاء نيز در يك مقطع در واحد سطح توليد كنند. كاشت برنج و انتقال نشاء نيازمند هزينه باال ونيروي انساني زيادي است و

ق خشك و نيمه خشك قرار دارد، لذا استفاده بهينـه از منـابع   است كه در مناطگيرد. ايران ازجمله كشورهاييزماني محدود صورت مي
هـاي  آب در مصارف كشاورزي، مقابله در برابر بحران خشكسالي خواهد بود. نياز آبي برنج از ساير غالت بيشتراسـت. يكـي از روش  

كاري كاشت. كشت خشكه تصوربه همانند گندم و يا ذرت رااست كه آناساسي صرفه جويي در مصرف آب  جهت كاشت برنج اين
درصـد مصـرف    30گيرد، روش جديد كاشت برنج است كـه تـا   مستقيم برنج يا خشكه كاري كه بدون كشت نشاء در خزانه انجام مي

كه باعث تسريع در سرعت جوانـه  طوريگيرد، بهطور وسيعي  مورد استفاده قرار ميپرايمينگ بذر هم اكنون به 1.را كاهش مي دهدآب
). اثـرات مفيـد پرايمينـگ بـراي چنـدين      5گـردد( گياهچه در بسياري ازمحصـوالت مـي  اعث بهبود در يكنواختي و ظاهر شدنزني و ب

هـاي مختلـف پرايمينـگ بـذر     روش )9، 7،8، 3(محصول از قبيل گندم، چغندرقند، ذرت، برنج، سويا و آفتابگردان گزارش شده است
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فزايش جوانه زني و يكنواختي در جوانه زني در محصوالت مختلف ازجمله بـرنج  صورت اسموپرايمينگ و هيدروپرايمينگ جهت ابه
  كه انجام تحقيقاتي در اين زمينه الزم به نظر مي رسد.). 1استفاده شده است(

  مواد و روشها
و  فجري دو رقم بذرها نگ قرارگرفتند.يميپرا يمارهايتودر محلولبرنج انتخاب طارم محلي فجر، شيرودي، زان الزم بذر از ارقام،يبه م 

شـگاه  يهـا در آزما از مركز تحقيقات گرگان تهيه گرديدند. اين بررسـي  از بذرهاي خود مصرفي طارم محلي از طبقه مادري و شيرودي
رار انجـام  كت 3با يامالً تصادفكه يطرح پا بر اساستور) كفا 2ل(يتوركصورت فاش بهيآزما با مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذرونهال

ــدود گ ــا  5رفــــت. بذرهاحــ ــول ت  6تــ ــدند. محلــ ــاه پــــس ازبرداشــــت تيمارشــ ــايمــ ــدنــــگ عباريميپرا يمارهــ  بودنــ
ــفات ــيم(از:هيدروفس ــد4PO2KH(5/0پتاس ــفات ،درص ــيمهيدروفس ــد  2/0 پتاس ــر ،درص ــگ).  ،آب مقط ــدون پرايمين ــاهد ( ب  ش

ساعت قرارگرفته و پس از زمان مورد آزمايش از 24مدت  يگراد برايسانتدرجه25يدماها درنگ يميپرا هايدرمحلولاملكطوربذرهابه
هـاي مخصـوص   محلول ها خارج شدند. پس از پرايمينگ بذرها با اسـتفاده از كاغـذ خشـك كـن، خشـك شـدند. بـذرها در ظـرف        

 25 ترآب مقطر مرطوب گرديدند. سـپس بـذرها در دمـاي   يليليم 10اغذ كاشت قرار گرفته و با ك يو بر رو متر)سانتي 20× 14كاشت(
طـور  زني بـه زده محسوب گرديد.جوانهمتر، جوانهميلي2چه با اندازه شهيگراد و تحت نور مناسب قرارگرفتند. ظاهرشدن ريدرجه سانت

ـ گـر جوانـه  يد هكـ يبذرها به طور مرتب ادامه يافت تا زمان يروزانه ارزيابي شد.ارزيابي جوانه زن بـذرها پـس از تيمـار     رخ نـداد.  يزن
گيـري  زني و رشد گياهچه مورد ارزيـابي قـرار گرفتنـد. صـفات انـدازه     زني، سرعت جوانهآزمايشگاه ازنظر درصد جوانهپرايمينگ در 

ها گيري شدند. سپس وزن خشك نمونهمتر اندازهو بر حسب سانتيكشچه، گياهچه با استفاده از خطچه، ريشهطول ساقه از قبيلشده
چـه درگياهچـه   چـه، سـاقه  و با تـوزين ريشـه   گراد قرارگرفتهدرجه سانتي 70±2ر دماي ساعت د 24با خشك كردن در آون به مدت 

  گيري شدند. اندازه
  

  نتايج و بحث:
).كه ارقام مورد مطالعه عكس العمل متفاوتي 1اثر متقابل رقم و تيمار بذر بر كليه صفات مورد مطالعه در سطح ا% معني دار شد(جدول 

  ا نشان دادند.را نسبت به تيمارهاي بذري ر
تفات آماري معني داري از نظر  اثر بر درصد جوانه زني،  و شاهد( بذر بدون پرايمينگ)تيمارهاي پرايمينگ بذربين   : رقم طارم

تيمارها در مقايسه با شاهد دراين رقم كليه  صورت نگرفت، اما در جوانه زني يمقايسه باشاهد افزايش طوريكه دره مشاهده نشد، ب
 پتاسيمهيدروفسفاتروز در تيمار  با  03/2با متوسط حداقل متوسط زمان  ظهور گياهچه  يش در سرعت جوانه زني شدند.افزاباعث 

عالوه ه ب بدست آمد. رقم طارم در مقايسه با دو رقم ديگر در اين آزمايش از سرعت جوانه زني كمتري برخوردار بود. درصد 2/0
بطوريكه بيشترين ، شدند ، ساقه چه و گياهچهمقايسه با شاهد باعث افزايش طول ريشه چهاين رقم در  تيمارهاي پرايمينگ بذر در

دست آمد، كه نسبت به ه سانتي متر  ب 03/16درصد با ميانگين  5/0پتاسيمهيدروفسفاتطول گياهچه در اين رقم  در پرايمينگ با 
، باعث افزايش درطول ساقه چه شده درصد5/0 و 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتتيمارهاي  همچنيندرصد افزايش را نشان داد.  3/10شاهد 

داده وداراي اثر مثبت را نشان  چه طول ساقهزايش دردرصداف 67/11مقايسه با شاهددر درصد5/0 پتاسيمهيدروفسفاتتيمارطوريكه ه ب
بر وزن خشك گياهچه در مقايسه ر تأثير تيمارهاي پرايمينگ از نظرقم  ايندر مقايسه با ساير تيمارها بود. در  چه بيشتري بر رشد ساقه

  . را نشان ندادندبا شاهد(بذر بدون پرايمنگ) تفاوت معني داري 
گرديد، اما  نهايي درصد جوانه زنياندكي در  در مقايسه با شاهد باعث افزايش  درصد 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتتيمار بذري  رقم فجر:

عالوه در ه باهش درصد جوانه زني نهايي گرديد. ، در مقايسه با شاهد باعث كرصدد 5/0 پتاسيمهيدروفسفاتغلظت بيشتر آن يعني 
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در مقايسه با  درصد 5/0 پتاسيمهيدروفسفاتزني شده و تيمار كليه تيمارها در مقايسه با شاهد باعث افزايش درسرعت جوانه اين رقم 
 5/0 پتاسيمهيدروفسفاتهمچنين تيمار  روز بود. 25/1مار ساير تيمارها  برتري نشان داد و متوسط زمان ظهور گياهچه در اين تي

ساقه چه در مقايسه با شاهد ما دو تيمار ديگر افزايش در طول در مقايسه با شاهد باعث بهبودي در رشد طول ساقه چه شده، ا درصد
، طول گياهچه و وزن خشك گياهچه رشد ريشه چهعالوه تيمارهاي پرايمينگ در اين رقم تأثير معني دار مثبتي بر ه را نشان ندادند. ب

  در مقايسه با شاهد را نداشتند.
  و رقم پرايمينگ بذراثر متقابل  مطالعه تحتمقايسه ميانگين صفات مورد  1جدول . 

،اختالف درصد 5اي دانكن در سطح احتمال  * ميانگين هايي كه در هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه
  معني داري ندارند.
ون پرايمينگ( شاهد) باعث افزايش درصد در مقايسه با بذرهاي بد درصد5/0 و 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتتيمارهاي رقم شيرودي: 

جوانه زني نهايي شدند، اما به طور كلي بين اين تيمارها با شاهد تفاوت آماري معني داري  مشاهده نشد. در اين رقم بيشترين درصد 
م  نيز باعث كاهش بدست آمد. كليه تيمارها  در اين رق درصد 2/0پتاسيم هيدروفسفات پتاسيمهيدروفسفاتجوانه زني در تيمار با 

و آب مشاهده  درصد 2/0 پتاسيمهيدروفسفاتمتوسط زمان ظهور گياهچه شده، به طوريكه حداكثر سرعت جوانه زني در تيمار با 
در مقايسه  درصد 5/0 پتاسيمهيدروفسفاتروز بود. در اين رقم نيز تيمار  25/1گرديد، كه متوسط زمان ظهور گياهچه در اين تيمارها 

باعث بهبودي در رشد طول ساقه چه شده، اما دو تيمار ديگر افزايش در طول  ساقه چه در مقايسه با شاهد را نشان ندادند. به با شاهد 
عالوه در اين رقم تيمارهاي پرايمينگ بذرتأثير مثبتي از نظر بهبود در رشد ريشه چه، رشد طولي گياهچه و وزن خشك گياهچه در 

  عكس العمل متفاوت ارقام مورد آزمايش شايد ناشي از اختالفات ژنتيكي اين ارقام باشد.مقايسه با شاهد را نداشتند. 
هـاي متـابوليكي   افزايش سرعت و يكنواختي جوانـه زنـي ناشـي از فعاليـت    نتايج ساير محققين در اين راستا به اين صورت است كه، 

كمتري بـوده  در به تكميل فرآيند جوانه زني در مدت زمان). بذرهاي پرايم شده قا2( درطول دوره جذب محلول توسط  بذر مي باشد
 زنـي بـذرهاي  داري درتسـريع جوانـه  كه افزايش معنيطوريدهند. بهازجمله دماي پائين، نجات ميمحيطيهايو خود را ازشرايط تنش

 صفات مورد مطالعه
متوسط زمان 

ظهور 
  گياهچه(روز)

وزن 
خشك 
گياهچه(

طول ساقه 
  چه

)cm(  

طول ريشه 
  چه

)cm(  

طول 
  گياهچه

)cm(  

  درصد
  جوانه زني

(%)  

  

  رقم  پرايمينگ بذر        
b08/2  a 08/0  a22/11 fkmn79/4 bc03/16 bc 77/78  4PO2KH5/0طارم محلي  درصد  
b032/2  a 081/0  a07/11 ml  66/4 bc74/15 b29/78  4PO2KH2/0طارم محلي  درصد 
b035/2  a 082/0  b22/10 em96/4 c21/15 b18/80  طارم محلي  آب مقطر 

a62/2  a 078/0  b 91/9  nl 45/4  f37/14  b 25/80  طارم محلي  شاهد 

e25/1  a 08/0  b 03/10  a007/7  a 04/17  d 44/75  4PO2KH5/0فجر  درصد  
e27/1  a 081/0  eb7/9 a33/7 a 08/17 b 66/78  4PO2KH2/0فجر  درصد 
e3/1  a 08/0  ecf14/9 a4/7 ab54/16 d 03/75  فجر  آب مقطر 
c59/1  a 077/0  b87/9  a 4/7  a 28/17  b 29/78  فجر  شاهد 

e26/1  a 081/0  hfml72/8 fkmn78/4 m51/13 a 37/86  4PO2KH5/0شيرودي  درصد  
e25/1  a 081/0  mk23/8 ef25/5 m49/13 a 03/87  4PO2KH2/0شيرودي  درصد  
e25/1  a 079/0  kln82/7 ek2/5 m02/13 b 33/82  شيرودي  آب مقطر  
c58/1  a 083/0  hmn27/8 be42/5 fm7/13 a 96/85  شيرودي  شاهد  
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اسـموپرايمينگ،  داده اسـت كـه  گرديـده اسـت. نتـايج تحقيقـات محققـين نشـان        پائين مشاهدهبرنج در شرايط اسموپرايمينگ و دماي
گياهچـه هـا   وزن خشـك  و گياهچـه زني، ظاهرشـدن جوانهدرافزايشخوبياسموهاردنينگ،داراي پتانسيل هاردنينگ(سخت كردن بذر)و

  اند.) بوده6)و آفتابگردان(10)، گندم(4درگياه برنج(
 

Germination and seedling growth as affected  by presowing KH2PO4 seed treatments in Rice(Oryza 
sativa L.) 

Leila Yari, Hadis Afshar,mostafa Shakeri , Ashkan Abbasian and  Hossein Sadeghi 
Abstract 
In order to determine the effect of different seed priming  treatments on germination and early growth of 
three Rice(Oryza Sativa L.) cultivars, Experiment was arranged factorialy based on completely randomized 
design (CRD) with four replications in laboratory, in seed & plant certification & registration Institute in 
2013. In the laboratory Seeds of three cultivars (Fajer,Sherodi and Taram) at  three priming media (KH2PO4 
0.5%, KH2PO4 0.2%, distilled water  and control)  were primed for 24 hours at 25 °C. Interaction effects of 
seed priming treatments×cultivar on all characteristics was significant(p<0.01). Results showed that in 
Taram cultivar seed priming treatments with KH2PO4 0.5%, KH2PO4 0.2% and water improved speed of 
germination, stem length, radical length and seedling length. In Fajer and Sherodi cultivars priming 
treatments with KH2PO4 0.2% increased germination percentage. Also seed priming treatments resulted in 
lower mean germination time than control in all three cultivars. None of the seed priming media showed the 
beneficial effects on radical length, seedling length and seedling dry weight in Fajer and Sherodi cultivars. 
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