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  اهچه ارقام برنجيه گيو رشد اول يزنبر جوانه يلف تنش خشكتاثر سطوح مخ يبررس
  ، امين لطفي جالل آباديزهره امامي بيستگاني

  به ترتيب دانشجوي دكتري و دانش آموخته دكتري زراعت دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
reemami66@gmail.comZoh  

  دهيچك
رح كامل ل در قالب طيبه صورت فاكتور يشياهچه ارقام برنج آزمايه گيو رشد اول يزنجوانه رب ياثر تنش خشك يابيبه منظور ارز

سطوح اعمال شامل تيمارهاي آزمايش د. شاجرا خوزستان در آزمايشگاه بذر دانشگاه رامين  1388در سال با چهار تكرار  يتصادف
به عنوان فاكتور اول  6000كول يلن گليات يبا استفاده از پل) بار D5: -8) و D1) ،(2-D2:) ،(4D3:-) ،(6-D4:):0(ختلف خشكي م

 روز چهاردهاز پس قرار گرفت. يمورد بررسبه عنوان فاكتور دوم قرمز  ي): عنبورV3): چمپا و (V2ال، (ي): رقم دانV1م برنج (اقارو 

چه و چه، وزن خشك ساقهشهيوزن خشك ر ،چهساقه و چهشهير طول ،يزنجوانه سرعت ،يزننهجوا رصدد صفات شيآغاز آزما از
داري بر درصد و سرعت ج نشان داد رقم، سطوح پتانسيل آب و اثرات متقابل آنها اثر معنييشد. نتا يريگهانداز چه ارقامشهيتعداد ر
چه داشت. با كاهش پتانسيل آب صفات شهيچه و تعداد رچه، وزن خشك ساقهشهيوزن خشك ر ،چهساقه و چهشهير طول زني،جوانه

چه بيشتر بود. همچنين بيشترين درصد و چه نسبت به ريشهداري كاهش يافت، ولي درصد كاهش در ساقهمورد ارزيابي به طور معني
بار بود. از نتايج اين پژوهش  -8تانسيل چه متعلق به رقم عنبوري قرمز در پزني، طول، تعداد و وزن خشك ريشهسرعت جوانه
  باشد. زني رقم عنبوري قرمز تا حد زيادي به خشكي مقاوم ميشود كه جوانهمشخص مي

  ، رقم يجوانه زن ،يل اسمزيپتانس برنج، :يديكل يهاواژه
  مقدمه

را  يزنن تنش سرعت و درصد جوانهيا رايباشد. زيط مزرعه ميدر شرا يزنجهت جوانهبذر  ين عامل ناتوانيتراز مهم يتنش رطوبت
است و  يزنفعال كننده جوانه ياز عوامل اصل يكيآب اندازد. ير ميخأاهچه را به تيت استقرار گيا متوقف ساخته و در نهايكاهش 

جه يبر سرعت جذب و در نت يمير مستقيثأط تيل آب محيابد. پتانسييكاهش م يل اسمزيب با كاهش پتانست دسترس به آيقابل
 ارقام اهچهيگ هياول رشد و يزنجوانه بر يتنش خشك مختلف سطوح اثر يبررسدر) 2ايران نژاد و همكاران (). 3( اه دارديگ يزنجوانه

بار) درصد  -12(صفر به  يل اسمزيكه با كاهش پتانسنگونه نشان دادند يخود را اج ينتا 6000كول يلن گليات يبا استفاده از پل كتان
 محصول كي برنج كه ييازآنجااند. داده نشان كاهش اندازه كي به هاپيژنوت تمام يخشك تنش شيافزا و با دا كرديش پكاه يزنجوانه
 نيمأت را جهان ينفر ارديليم 6 تيازجمع يمين حدود يغذا حاضر درحال و شوديم محسوب ايدرآس ژهيو به و ايدن در كياستراتژ

ترين مرحله رشد كه در و همچنين با توجه به اينكه ابتدايي دهديم كاهش شدت به را محصول نيا ديتول يخشك تنش و كنديم
هاي اي روي استقرار محصول داشته باشد. بنابراين در بررسي حاضر ويژگيتواند تأثير قابل مالحظهشرايط آب و هوايي ايران مي

  گيرد.رد ارزيابي قرار ميي جوانه زدن و ديگر صفات مرتبط با آن در اين ارقام مومربوط به مرحله
  هامواد و روش
شگاه بذر دانشگاه يدر آزما 1388در سال  يشيآزمااهچه ارقام برنج يه گيو رشد اول يزنبر جوانه ياثر تنش خشك يابيبه منظور ارز

 - 8) و D1) ،(2-D2:) ،(4D3:-) ،(6-D4:):0(تيمارهاي آزمايش شامل اعمال سطوح مختلف خشكي انجام شد. خوزستان ن يرام
:D5به عنوان فاكتور اول و ارقام برنج ( 6000كول يلن گليات ي) بار با استفاده از پلV1ال، (ي): رقم دانV2) چمپا و :(V3ي): عنبور 

وزن  ،چهطول ساقه چه،شهيطول ر ،يزنسرعت جوانه ،يزندرصدجوانهصفات  قرار گرفت. يقرمز به عنوان فاكتور دوم مورد بررس
قه يدق 1صد به مدت در 3م يت سديپوكلري. بذور با محلول هشد يابيچه مورد ارزشهير تعداد چه ووزن خشك ساقه چه،شهيشك رخ

اتاق قرار  ين دو كاغذ در دمايقه بيدق 30به مدت  يخشك شدن آب سطح يبا آب مقطر شسته شده و برا سپسو  يضد عفون
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 50م شد. سپس قه انجايدق 20گراد به مدت يدرجه سانت 121 ير دمااوتوكالو د، در يش و كاغذ صافيد يپتر يد. ضد عفونگرفتن
 يهر پتر تر دريليليم 5زان يه شده ميته يهاو از محلول گرفتود قرار گذاشته ب يكه كف آنها كاغذ صاف ييهاشيديپتر درعدد بذر 

روز قرار گرفت. شمارش بذور جوانه زده  14 گراد به مدتيدرجه سانت 25 يها در انكوباتور با دماشيد يخته شد. سپس پتريش ريد
 001/0با دقت  يساعت خشك و با ترازو 48دستگاه آون به مدت  درجه 70 يدما ها درنمونهساعت انجام گرفت.  24در فواصل 

 05/0ح احتمال ها با استفاده از آزمون دانكن در سطنيانگيسه ميو مقا SASافزار با استفاده از نرم يآمارتجزيه  ن شدند.يگرم توز
  انجام شد. 

  ج و بحث ينتا
(آب مقطر)  زني بذور كاهش يافته است. با كاهش پتانسيل آب از سطح شاهدج نشان داد كه با افزايش تنش خشكي درصد جوانهينتا 

درصد كاهش پيدا كرد، دليل اين امر ناشي از اين است كه كاهش پتانسيل اسمزي باعث  28به  74/98زني از بار درصد جوانه -8به 
 - 8زني افزايش و در پتانسيل بار سرعت جوانه - 4با افزايش تنش خشكي از شاهد (آب مقطر) تا شود. كاهش دسترسي بذر به آب مي

كه رقم عنبوري قرمز در مربوط به رقم دانيال و عنبوري قرمز بود. در حالي زنيبار كاهش يافت. بيشترين و كمترين سرعت جوانه
بار به  -4چه از شاهد (آب مقطر) تا با افزايش تنش خشكي طول و تعداد ريشه زني را داشت.بيشترين سرعت جوانه -8پتانسيل 

چه شروع به كاهش كرد. رقم عنبوري قرمز در ريشه به بعد طول و تعداد -4منظور افزايش جذب آب افزايش پيدا كرد، اما از پتانسيل 
بار و رقم دانيال در پتانسيل شاهد (سطح صفر) بيشترين طول و تعداد ريشه چه را به خود اختصاص دادند و رقم چمپا در  - 8پتانسيل 

ز حساسيت بيشتري نسبت به چه اچه برخوردار بود. با افزايش تنش خشكي طول ساقهها از كمترين طول و تعداد ريشههمه پتانسيل
چه به رقم دانيال از شاهد (آب مقطر) بيشترين طول و چه برخوردار بود. همچنين به ترتيب بيشترين و كمترين طول ساقهطول ريشه

هش چه برخوردار بود. با كاها از كمترين طول و تعداد ريشهتعداد ريشه چه را به خود اختصاص دادند و رقم چمپا در همه پتانسيل
چه تا چه كاهش يافت. با افزايش تنش خشكي وزن خشك ريشهبار وزن خشك ريشه - 8پتانسيل آب از سطح شاهد (آب مقطر) تا 

چه به شدت كاهش پيدا كرد، همچنين با بار افزايش پيدا كرد و بعد از آن با افزايش تنش خشكي وزن خشك ريشه -4پتانسيل 
هاي مختلف در پتانسيل، چه كاهش پيدا كردبار ميانگين وزن خشك كل ساقه -8ر) تا افزايش تنش خشكي از سطح شاهد (آب مقط

  چه به رقم دانيال و عنبوري قرمز اختصاص يافت. خشكي نيز به ترتيب بيشترين و كمترين وزن خشك ساقه
  
  

  برنج يو ارقام بر جوانه زن ير سطوح مختلف تنش خشكين تاثيانگيسه ميمقا -1جدول 

  راتييمنابع تغ
  درجه 
  يآزاد

درصد
  يزنجوانه

سرعت
  يزنجوانه

 طول
  چهشهير

  طول 
  چهساقه

وزن خشك
  چهشهير

وزن خشك 
  چهساقه

  تعداد 
  چهشهير

66/14 95/1177**  2 رقم **2/48 ** 6/2 * 0004/0 ** **0002/0  5/2 * 

9/18676  4  يتنش خشك ** 7/55 **38/107 ** **3/108  0004/0 ** 001/0 ** 42/55 ** 
511/301  8  يتنش خشك×مرق * 13/21 *1/15 * 93/1 * 0007/0 ** 0002/0 ** 0/88 * 

0007/0  67/0 34/23 82/5 326/496  22  يشياشتباه آزما ** 0003/0 ** 44/0  
  6/15  68/12  21/14  22 43/15 31/23 26  26  رات(%)ييب تغيضر

  دار يعدم اختالف معن ns، %5و %1دار در سطوح  يب معني**و*  به ترت
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Effect of drought stress on germination and early seedling growth in rice variety (Oriza Sativa 

) 
Abstract:  
In order to study the effect of drought on germination and early seedling growth on variety of rice 
experiment was designed by using a completely randomized design with four replications in seed laboratory 
of ramin university. The first factor included five drought stress (D1:0),( D2:-2),( D3:-4)( D4:-6) and (D5:-8) 
bar and second factor included three Variety of rice namely (v1):Danial, (v2):champa and (v3): Red Anbori 
by using concentrations of PEG 6000 of the Studied. After 14 day of germination, germination percentage, 
germination rate seed, length of radical, length of shoot, dry weight of radical, dry weight of shoot and the 
number of radical measured. The results show that Variety, drought stress levels and their interaction, have 
significant effects on germination percentage, germination rate seed, length of radical, length of shoot, dry 
weight of radical, dry weight of shoot and the number of radical .also with increasing drought stress all 
measured were decreased, but this reduction, was greater in length of shoot. Also the highest germination 
percentage, germination rate seed, length of radical, dry weight of radical and the number of radical belonged 
to Red Anbori in -8 bar of potential. As a result of this project detected that red anbory germination can be 
extremely tolerable to under water stress condition  
 
Key words: rice, Osmotic potential, germination, variety 
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