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 تاثير تيمار دمايي بر فرآيند جوانه زني ارقام برنج

  
    2حسين فتحي زاده  و 1الهيار فالح

  a.fallah@areo.irاستاديار پژوهشي و عضو هيات علمي معاونت موسسه تحقيقات برنج آمل -1
 خوراسگان حددانش آموخته كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمي وا -2

 
 چكيده

معاونت موسسه تحقيقات بـرنج كشور گلخانه بر صفات جوانه زني ارقام برنج  ، آزمايشي در تيمار دمايي تاثير  يبه منظور بررس
ساعت  48، و  12،24گراد و فاكتور فرعي مدت زمان تنش درجه سانتي  14،10، 32(آمـل) انجام گرفت. فاكتور اصلي درجه حرارت

 10و 14به 32اهش دما ازكبا  اه، ديلم، نعمت، گرده و اوندا به عنوان فاكتور فرعي فرعي درنظر گرفته شد.يدمس ،يطارم محلو ارقام 
 يدارياهش معنك چهچه و ساقهشهير كچه، وزن تر و خشچه و ساقهشهي، طول ريزندرصد و سرعت جوانه گراد صفاتيدرجه سانت
درجه سانتيگراد در مقايسه  14و  10افت. ميزان كاهش درصد و سرعت جوانه زني در دماي يدرصد خسارت بذر افزايش  داشت ولي

درصد كاهش نشان دادند. رقم اوندا متحمل ترين و  80تا  50درصد بود ولي ساير صفات بين  10-6درجه سانتيگراد بين  32با دماي 
 رقم دمسياه حساسترين رقم نسبت به تنش سرما بودند.

 
 يزن: ارقام برنج، تنش سرما، جوانهيديلكلمات ك

  
 مقدمه 

ران است و ساالنه موجب بروز خسارت در خزانه و يا يزارهاياه برنج در شاليننده ي رشد گكاز عوامل محدود  يكيتنش سرما 
ب يش ضريل، سبب افزاكن مشيگردد. برطرف شدن ا يشور مكاشت مرسوم برنج در شمال ك يخ هايدر تار  رشد، يمراحل ابتدا

فرايند جوانه زني تابع درجه  خواهد بود . يآت يدار در سال هايد پاين استان ها شده و ضامن توليد محصول برنج در ايت توليامن
حرارت، رطوبت و اكسيژن است ولي تاثير درجه حرارت بيشتر از عوامل ديگر مي باشد. محققين زيادي درخصوص محدوده درجه 

بجز يك گزارش كه حداقل درجه حرارت مورد نياز  زني برنج تحقيق كردندورد نياز براي جوانهحرارت مناسب، حداقل و حداكثر م
و  8 ،10زني بذر برنج را حدوداعالم كرد، اكثر مطالعات انجام شده، حداقل درجه حرارت براي جوانه 5زني برنج را براي جوانه

  .)3و2گزارش كردند( 32،30نه زني راو مناسب ترين درجه حرارت براي جوا 44،42حداكثر آن را 
اي زيادي وجود دارد، حداقل و حداكثر درجه حرارت مناسب جوانه زني هاي گياهي شبيه برنج كه در آنها اختالف بين گونهدر گونه

) 1980ه لي(هاي زراعي متفاوت است. بر اساس نظريهاي مختلف فرق دارند، بويژه حداقل درجه حرارت در گونهدر ارقام و اكوتيپ
هايي زنند. در مقابل گونهخوب جوانه مي c8هاي محلي جمهوري كره در درجات حرارت پايينبعضي ارقام موجود در ژاپن و واريته

زنند. مشخص شد كه حداقل درجه سانتيگراد به سختي جوانه مي 24تا  16از برنج در فيليپين و هندوستان حتي در درجات حرارت 
زني برنج اپلند نسبت به برنج باشد. همچنين گزارش شد كه جوانهزني ارقام اينديكا باالتر از ارقام ژاپونيكا ميدرجه حرارت جوانه
 ).4و 2لولند سريعتر است(
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درجه سانتيگراد بيان شده  32-30درجه سانتيگراد و درجه حرات مطلوب نيز بين  12- 10حداقل درجه حرارت براي جوانه زني برنج 
هاي زود كشت شده ميدر كشورمان در اكثر مناطق كشت برنج در اوايل فصل،سرما سبب خساراتي، مخصوصاً به خزانه).3و  1است (

 گردند.گردد، به طوري كه در بعضي از مواقع زارعين مجبور به احداث دوباره خزانه مي

درجه سانتيگراد و اندازه  32يسه آن با دماي هدف اين آزمايش، تعيين ميزان و سرعت جوانه زني شش رقم برنج در دماي پايين و مقا
 بود.درجه سانتيگراد  32پس از اعمال سرما و قرار گرفتن در دمايبذر برنج گيري صفات جوانه زني و ميزان خسارت 

 
 هامواد و روش

انجـام   1387سـال   در آزمايشي در گلخانه معاونت موسسـه تحقيقـات بــرنج كشـور     بذور برنج، زنيجوانهتاثير دما بر بررسي جهت 
تركيـب تيمـاري و سـه تكـرار مـورد       54 بـا  يامل تصادفكگرفت. طي اين آزمايش، استفاده از كرتهاي دوبار خرد شده در قالب طرح 

فاكتور اصلي درجه حرارت و فاكتور فرعي  طول مدت زمان تنش و فاكتور فرعي فرعي ارقام بـرنج بـود. فـاكتور     بررسي قرار گرفت.
درجه سانتي گراد(دماي بهينه جوانه 32درجه سانتي گراد(دماي بحراني) و14درجه سانتي گراد(استرس شديد)،10ل،درجه حرارت شام

به منظور ارزيابي صفات مورد بررسـي در اثـر تـنش سـرما روي      ساعت درنظر گرفته شد. 48، 12،24زني برنج، شاهد)، و طول مدت
عـدد بـذر سـالم از هـر رقـم را در محلـول        40نعمـت، گـرده و اونـدا ، بـه تعـداد     اه، ديلم، يدمس ،يرقم طارم محل 6زنيمرحله جوانه

درجـه  120هاي پتريديش، همراه كاغذ صافي كه قـبالً در اتـوكالو(در دمـاي   درصد ضد عفوني و در داخل ظرف 20هيپوكلريت سديم
ليتر آب مقطر ريخته و هر روز يك ميلي  ميلي 3دقيقه) استريل شده بودند، گذاشته و سپس در داخل هر پتريديش20سانتيگراد به مدت
 32ساعت در دمـاي  24هاي پتريديش در داخل انكوباتور روي سيني مخصوص گذاشته شدند و به مدت شد. ظرفليتر آب اضافه مي

سان بودند عدد بذر از هر رقم داخل پتريديش را كه داراي حالت جوانه زني يك25درجه سانتيگراد قرار گرفتند. بعد از اين مدت تعداد
ها به داخل دستگاه كلدانكوباتور كه قبالً در دماي مورد نظـر تنظـيم   را به فواصل منظم چيده و مابقي بذور خارج گرديدند. آنگاه نمونه

چـه ،  درصـد و   شـه يچـه و ر چـه ، وزن خشـك سـاقه   شهيچه و رچه ، وزن ترساقهچه و ساقهصفات طول ريشه .گرديده قرار گرفتند
ـ ها، تجزداده يآورپس از جمعزني و درصد خسارت بذر اندازه گيري شد.   سرعت جوانه  ـ ل آن از طريـ ه و تحلي   6.2ق نـرم افـزار  ي

SAS با روش  %5ن و در سطح احتمال كق آزمون دانيها از طرنيانگيسه ميانجام شد. مقاMstatc  .انجام  شد 

 
  و بحثنتايج 
چه، شهيچه و رساقه كچه، وزن خششهيچه و رشه چه، وزن تر ساقهيچه و رساقه مار دمايي، مدت زمان و رقم بر  صفات طولياثر ت

دار بود. اثرات متقابل دما در زمان، دما يدرصد معن يكدر سطح احتمال  يزن ، درصد خسارت بذر و سرعت جوانهيزن درصد جوانه
  ايه نشد).دار بود(جدول اريدر رقم و زمان در رقم نيز در سطح احتمال يك درصد معن

چه و ساقه كچه، وزن خششهيچه و رشه چه، وزن تر ساقهيچه و رن طول ساقهيشتري) كه ب1دما  نشان داد (جدولاثر مقايسه ميانگين 
ن صفات فوق نيز مربوط به يمتركگراد بود و يدرجه سانت 32ماريمربوط به ت يزن ، و سرعت جوانهيزن چه، درصد جوانهشهير
در صفات فوق مشاهده  يدارياهش معنكگراد يدرجه سانت 10و14گراد بهيسانتدرجه 32اهش دما ازكگراد بود. با يتدرجه سان10ماريت

 32ين درصد خسارت بذر در دمايمتركگراد بود و يدرجه سانت10مارين درصد خسارت بذر مربوط به تيشتري).  ولي ب1شد (جدول
در درصد خسارت  يداريش معنيگراد افزايدرجه سانت 10و 14گراد بهيسانتدرجه 32اهش دما ازكگراد بدست آمد. با يدرجه سانت

درجه  32درجه سانتيگراد در مقايسه با دماي  14و  10جوانه زني در دماي  ). ميزان كاهش درصد و سرعت1بذر مشاهده شد (جدول
  درصد كاهش نشان دادند.  80تا  50درصد بود. ولي ساير صفات بين  10-6سانتيگراد بين 
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 كخشچه، وزن شهيچه و رشه چه، وزن تر ساقهيچه و رن طول ساقهيشتري) كه ب1مدت دما  نشان داد (جدولاثر مقايسه ميانگين 
ن صفات فوق مربوط به يمتركساعت بود و  48ماريمربوط به ت يزن ، و سرعت جوانهيزن چه، درصد جوانهشهيچه و رساقه

ن درصد يشتريساعت وجود داشت ولي ب 12ساعت و 24مار مدت زمانين تيب يدارين اختالف معنيساعت بود. همچن12ماريت
 يدارين اختالف معنيساعت بدست آمد. همچن 48ن درصد خسارت بذر در زمانيمتركساعت بود و  12ماريخسارت بذر مربوط به ت

   ).1ساعت وجود داشت(جدول 12ساعت و 24مار مدت زمانين تيب
چه، مربوط به رقم نعمت و ساقه كچه و وزن خشچه، وزن تر ساقهن طول ساقهيشتري) كه ب1رقم نشان داد (جدولاثر مقايسه ميانگين 

ن طول يشترياه بود ولي بيچه و ريشه چه متعلق به رقم دمسساقه كچه و ريشه چه، وزن خشه، وزن تر ساقهچن طول ساقهيمترك
مربوط به رقم گرده  يزن ن درصد جوانهيشتريچه مربوط به رقم گرده بود. بشهير كن وزن خشيشتريچه مربوط به رقم اوندا  و بشهير

ن درصد خسارت بذر يمتركاه و ين خسارت بذر مربوط به رقم دمسيشترياه بود. بيمتعلق به رقم دمس يزن ن درصد جوانهيمتركو 
). بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در بين ارقام مورد مطالعه رقم اوندا متحمل ترين و رقم دمسياه 2متعلق به رقم اوندا بود(جدول 

  حساسترين رقم نسبت به تنش سرما بوده است.
ند جوانه زني بذر برنج بر آن موثر است. فرآيند جذب آب متاثر از درجه حرارت محيط است با افزايش دماي محيط از ابتداي فرآي

 4درحه سانتيگراد به حداكثر مي رسد ( 32در جه سانتيگراد ميزان جذب آب افزايش يافته و در دماي  10درجه حرارت محيط از 
). دماي مناسب جوانه زني در ارقام مختلف فرق دارد. براي مثال 2يابد ( ). با افزايش دما ميزان حالليت اكسيژن در آب بهبود مي1و

درصد جوانه مي زند ولي رقم توليدي در كيوتو در شرايط مشابه  80روز تا  20درجه سانتيگراد در مدت  13رقم هوكايدو در دماي 
يار مطلوب است چون بذور به سرعت و درجه سانتيگراد بس 32تا  30). جوانه زني در دماي 5درصد جوانه مي زند ( 30فقط 

در بين ارقام مورد مطالعه رقم اوندا متحمل ترين و رقم دمسياه حساسترين رقم نسبت به تنش سرما ). 1و 4يكنواخت جوانه مي زنند (
در سطح  يزنبا سرعت جوانه يمنف يبوده است. درصد خسارت بذر با كاهش دما و مدت اعمال تنش ، افزايش يافته است و همبستگ

  درصد داشتند. يكاحتمال 
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 يزندر مرحله استرس جوانه يصفات مورد بررس يهانيانگيسه ميمقا - 1جدول

 يشيمار آزمايت

  طول
  چهساقه

 متر)يلي(م

  طول
  چهشهير
 متر)يلي(م

  وزن تر
  چهساقه

 گرم)يلي(م

  وزن تر
  چهشهير
 گرم)يلي(م

  كوزن خش
  چهساقه

 گرم)يلي(م

  كوزن خش
  چهشهير
 گرم)يلي(م

 يزنسرعت جوانه درصد خسارت بذر يدرصد جوانه زن

     )گراديسانتدما(

10 c324/1 c888/2 c 721/0 c 087/1 c 163/0 c 168/0 c 08/81 a 04/86 c 6/108 

14 b842/2 b 874/7 b 244/3 b 279/3 b 391/0 b 422/0 b 44/83 b 68/83 b 9/113  
32 a09/10 a 72/21 a 946/8 a 814/6 a 758/1 a 858/1 a 36/88 c 78/78 a 1/123 

  مدت زمان(ساعت)

12 c 981/2 c 764/6 c 386/2 c 182/2 c 539/0 c 42/0 c 9/83 a 23/83 a 3/135 

24 b 338/4 b 03/10 b 512/3  b 293/3 b 652/0 b 981/0 b 29/84 b 84/82 b 5/113 

48 a 934/6 a 69/15 a 013/7 a 656/5 a 122/1 a 047/1 a 69/84 c 44/82 c 9/105 

  رقم

  e160/3 e 983/6 d 771/2 e 986/1 e 474/0 e 437/0 e 9/81 b 25/85 d 43/96 يطارم محل
 f 997/0 f 618/2 e 734/0 f 252/1 f 11/0 f 211/0 f 4/81 a 74/85 e 11/96 اهيدمس

 c 975/4 c 48/13 c 132/3 c 299/3 c 841/0 d 647/0 c 85/84 d 27/82 b 5/131 ديلم

 a 695/7 b 32/14 a 984/7 a 093/7 a 589/1 b 158/1 b 66/86 e 47/80 a 9/131 نعمت

 d 316/4 d 3/11 b 348/3 d 516/2 d 58/0 a 339/1 d 84 c 12/83 c 4/121 گرده

 b 363/7 a 26/16 a 853/7 b 116/6 b 03/1 c 103/1 a 96/86 f 17/80 a 9/131 اوندا

 كحرف مشتر يك يه حداقل داراكن يانگيسه شدند و تفاوت هر دو ميدرصد مقا 5ن در سطح احتمال كها در هر گروه به طور جداگانه با آزمون داننيانگيم
  ست.يدار نيمعن يباشند از نظر آمار

  
  

Effect of temperature treatment on germination process of rice varieties  
Allahyar Fallah– Faculty member of rice research institute of Iran (Amol) 

Hossine Fathizadeh- M.Sc. Graduate Student in Agronomy, Islamic Azad University, Khorasgan Branch 
Abstract 
In order to study of temperature treatment on germination process of rice varieties, a greenhouse experiment 
was carried out in deputy of rice research institute of Iran (Amol). Temperature as main factor with 10, 14, 
32 oc  and duration of cold stress with 12, 24 , 48 h as sub-factor, and Tarom mahali, Domsia, Nemat, Gardeh, 
and Onda varieties as sub-sub factors were been. With decreasing of temperature from 32 to 14 and 10 oc, the 
characters of percent and rate germination, length of radicle and jumule , dry and wet weight of 
radicle and jumule were significantly decreased, however, percent of seed damage was increased. The 
amount of decreasing of percent and rate of germination in 10 and 14 oc was 6-10 percent compared to 32oc 
but others characters were decreased 50 – 80 percent. The Onda variety was more tolerance and Domsia 
variety more sensitive to cold stress. 
Key Words: Rice varieties, Cold stress. Germination  
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