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  چكيده

 در آزمايشگاه 1397زني مقاومت به سرما در بذرهاي پرايم شده برنج آزمايشي در سال به منظور بررسي پارامترهاي جوانه

. انجام شد تكرار تكنولوژي بذر دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي و با سه

و  كلسيم)ريد كلمينگ با پراي هالوليك و يسيساليد اسپرايمينگ با  هورموپرايم نشده، ( تيمار پرايمينگتيمارهاي آزمايش شامل 
بر  دما تقابل پرايمينگ ودار بودن اثر منتايج تجزيه واريانس معني .بودگراد) درجه سانتي 28و  18(دو سطح  تيمار دماي در 

صد را نشان زني، طول و وزن خشك گياهچه برنج در سطح احتمال يك درزني، ميانگين زمان جوانهدرصد و سرعت جوانه
ايش درصد و سرعت نتايج افزدرجه داشتند.  28درجه نسبت به دماي  18زني بيشتري در دماي بذرهاي پرايم شده جوانهداد. 
هده شد كه اداد. مشگراد نشان درجه سانتي 28 دمايزني، طول و وزن خشك گياهچه در بذرهاي پرايم نشده تحت جوانه

ا در دماي پايين طول و وزن خشك گياهچه ر زني،ليك بيشترين درصد و سرعت جوانهيسيسالاسيد پرايمينگ با  تيمار هورمو
  كلسيم داشت.كلريد با هالو پرايمينگ نسبت به تيمار

  زني، كلسيم كلريداسيد ساليسيليك، برنج، جوانه كليد واژه:

  مقدمه

ـرد كاز عمل هيه هر ساله بخش قابل توجك يبه طور رنديگيقرار م يطيمح يهاهمواره در معرض تنش ياهان زراعيگ
ن بـه ييپا يه دماكباشد يحساس به سرما م يابد. برنج محصوليياهش مكها -تنش يرات منفيدر اثر تاث يزراع محصـوالت
ن ييپا يدر معرض دما يبرنج، وقت سـرما ماننـداهان حساس به ياغلب گ. شودياهش محصول آن مك باعـث يطـور خاصـ

ـه بـه عنـوان تـنش كبرگ  ن آب و آمـاسييل پـايپتانسـ. شـوديمبود آب در آنها ظاهر مك تنش يهارند، نشانهيگ يقرار م
خود را  يا تا حدودي املكتوانند به طور ياهان حساس به سرما مياز گ يشود. برخيم شـناخته ياز سـرمازدگ يناشـ يآبـ

باعث  يزنسرما در مرحله جوانه گزارش شده است ). .Ghorbani et al, 2011(نـد يسازگار نما ين تنش آبينسبت به ا
هاي تيمار پرايمينگ بذر يكي از روش )..Ghorbani et al, 2011(شود.  يمختلف برنج م در ارقـام يزناهش درصد جوانهك

زني مياين روش باعث آبنوشي و فعال شدن فرايندهاي متابوليكي آغاز كننده جوانهبذر قبل از كاشت مي باشد. استفاده از 
هاي انجام شده نشان داده است كه استفاده از اين روش به ويژه در شرايط دهد. بررسيگردد، ولي ظهور ريشه چه رخ نمي

و گياهچه در دامنه وسيعي از درجه  زني و سبز شدن بذرهانامطلوب محيطي موجب افزايش درصد، سرعت و يكنواختي جوانه
هاي محيطي در حال حاضر از تركيبات متعددي براي القاي با توجه به تنش )..Khoramdel et al, 2013حرارت شده است (

شود كه در اين ميان تركيباتي مانند اسيد ساليسيليك نقش زني استفاده ميمقاومت به تنش هاي مختلف براي افزايش جوانه
هاي هاي محيطي قرار دارند نقش حفاظتي دارد و سبب افزايش مقاومت گياهان به تنشايجاد مقاومت به تنش مهمي در

زني بذر، باز شدن روزنه، جذب و اي از فرايندهاي متنوع نظير جوانهليك دامنهيسيسالاسيد بدين منظور محيطي مي شود، 
). .Farhadi et al, 2016(دهد تيمار شده تحت تاثير قرار مي، نفوذپذيري غشاء و سرعت رشد را در گياهان بانتقال آ

هاي معدني تكنيكي آسان، ارزان و كم خطر بوده كه به طور موثري در غلبه بر مشكالت ناشي از تنش پرايمينگ بذر با نمك
زني و رشد گياهاني هاي محيطي بر جوانهشود. هالو پرايمينگ با نمك كلسيم كلريد در كاهش اثرات تنشمحيطي استفاده مي
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ترارساني  كند و درون كلسيم به عنوان پيك ثانويه در گياهان عمل ميينظير ذرت و گندم به طور موفق آميزي موثر بوده است .
دهي است كه افزايش كلسيم سيتوزولي در هنگام تنش آغاز كننده مسير هاي عالمت. نمايدانواع وسيعي از عالئم شركت مي

شود. پروتئين حس كننده كلسيم در هنگام هاي محيطي و يا عوامل رشد ميمناسب در مقابل چالش هاي سلوليمنجر به پاسخ
تواند از طريق شود. بنابراين كلسيم بيرون سلولي ميافزايش توسط كالتورهاي كلسيم معكوس مي يابد و اينتنش افزايش مي

 ت موضوعيا توجه به اهمب. ).Frodel et al, 2011( ا ميانجي گري كندپروتئينهاي سلول،پاسخ به تنش ر تغيير در ميزان و نوع

در مرحله  زني بذرهاي پرايم شده برنجپارامترهاي جوانهبر  سرما ر تـنشين پژوهش تاثي، در اهاي محيطي بر گياهانتاثير تنش
  مورد بررسي قرار گرفت.  يزنجوانه

  مواد و روش

ر د 1397در سال ي آزمايش رقم شيرودي زني مقاومت به سرما در بذرهاي پرايم شده برنجپارامترهاي جوانهبه منظور بررسي 
 ا سه تكراربتكنولوژي بذر دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي و  آزمايشگاه

كلريد  رايمينگ باپ هالو و ليك اسيديسيبا سال پرايمينگ هورموپرايم نشده، ( تيمار پرايمينگانجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل 
مقدار نگ به ترتيب پرايميهالوينگ و پرايمدر روش هورمو . بودگراد درجه سانتي 28و  18دمايي در دو سطح و تيمار) كلسيم

براي د. هد استفاده شبذرهاي پرايم نشده به عنوان شا و ه شدكلسيم كلريد استفادو  ليتر اسيد ساليسيليكگرم برميلي 100
در اعت در س 24به مدت  ي برنج رقم شيرودي كه از مركز تحقيقات برنج كشور تهيه شده بودندبذرهااعمال پرايمينگ 

ك شدند. اي اتاق خشساعت در دم 48زني به مدت پس از آن بذرها تا قبل از آزمون جوانه. محلول هاي تهيه شده قرار گرفتند
ر ميلي ليت 20ر پتري عدد بذر روي كاغذ صافي واتمن شماره دو قرار گرفت و سپس به ه 50زني، به منظور انجام آزمون جوانه

زده هر روز وانهجتعداد بذرهاي قرار گرفتند. گراد سانتي 18و  28آب مقطر افزوده شد و سپس بذرها به ترتيب در دماي 
زده از روز دوم جوانه هايشمارش بذر .متر بودچه به اندازه دو ميليها، خروج ريشهزني بذرشمارش و ثبت شد. معيار جوانه

گيري شد و جهت هكش اندازطول گياهچه با استفاده از خط. روز انجام گرديد 7به صورت روزانه در ساعتي معين و به مدت 
 24اد و به مدت درجه سانتي گر 70اندازه گيري وزن خشك گياهچه، گياه به طور كامل برداشت شد و سپس در آون با دماي 

رنامه زني از بزني و متوسط زمان جوانهزني، سرعت جوانهبراي محاسبه درصد جوانه. ساعت خشك و سپس وزن شد
Germin استفاده شد. 

  نتايج و بحث

زني، زني، ميانگين زمان جوانهدرصد و سرعت جوانهاثر متقابل پرايمينگ و تنش سرما بر  دار بودنمعنييانس تجزيه وار نتايج
ميزان مشاهده شد كه با كاهش دما ). 1ل يك درصد را نشان داد (جدول در سطح احتما طول و وزن خشك گياهچه برنج

زني، طول گياهچه و وزن خشك گياهچه را در ميزان درصد و سرعت جوانه نتايج بيشترينزني كاهش يافت. پارامترهاي جوانه
كه اين نتايج با مطالعات قرباني و  .)2(جدول  گراد نشان داددرجه سانتي 28بذرهاي پرايم نشده برنج تحت تنش سرمايي 

زني، طول و وزن خشك گياهچه منجر به كاهش پارمترهاي جوانه اني دارد كه گزارش كرد كاهش دماخو) هم1390همكاران (
اسيد ساليسيليك زني، طول گياهچه و وزن خشك گياهچه بذرهاي پرايم شده با مشاهده شد درصد و سرعت جوانهبرنج شد. 
گراد افزايش درجه سانتي 28د نسبت به بذرهاي پرايم شده تحت دماي گرادرجه سانتي 18 دماي پايينتحت  كلسيم و كلريد

اسيد ساليسيليك زني، طول گياهچه و وزن خشك گياهچه بذرهاي پرايم شده با ش درصد و سرعت جوانهيافت. نتايج افزاي
زني نتايج بيشترين و كمترين ميانگين زمان جوانه نشان داد. دماي پاييندر شرايط  كلسيم پرايمينگ با كلريدهالونسبت به تيمار 

 مشاهده شدگراد نشان داد. درجه سانتي 28 دماي كلسيم و بذر پرايم نشده در كلريد را به ترتيب در بذرهاي پرايم شده با 

زني را نسبت به گراد كمترين ميانگين زمان جوانهدرجه سانتي 28و  18 دمايدر  با اسيد ساليسيليك پرايمينگ تيمار هورمو
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گزارش شده است كه پيش تيمار  .)2دول گراد داشت (جدرجه سانتي 28و  18كلسيم در دماي كلريد پرايمينگ با هالوتيمار 
زني مارتيغال شد بنابراين اين هورمون اثر كليدي زني و سرعت جوانهمنجر به تحريك ميزان جوانه اليسيليكساسيد كردن با 

و روابط آبي داشته است درنتيجه اثرات منفي تنش محيطي را كاهش داد و افزايش ايداري غشاء در جذب عناصر غذايي، پ
 )2013(خرم دل و همكاران ). .Farhadi et al, 2016زني و مقدار طول و وزن خشك گياهچه را به همراه داشت (جوانه

زني، طول گياهچه و وزن خشك گياهچه شد و نشان دادند كه پيش تيمار بذر با اسيد ساليسيليك منجر به افزايش ميزان جوانه
م كننده رشد است كه فرايندهاي متابوليكي فعال كننده رشد بذر و به تبع آن گزارش كردند كه اسيد ساليسيليك هورمون تنظي

گردد. ها ميزني و رشد گياهچه را افزايش داده كه اين امر در نهايت منجر به افزايش ميزان استفاده از اندوخته لپهميزان جوانه
زني نظير آلفا آميالز و افزايش هاي الزم براي جوانهمطالعات نشان داده است كه هالو پرايمينگ از طريق افزايش ميزان آنزيم

ها حفظ تعادل يوني و نيز ايجاد تعادل هورموني، از گياه در برابر اثرات نامطلوب زني و رشد گياهچهدرصد و سرعت جوانه
  .).Frodel et al, 2011(تنش محيطي نامطلوب محافظت كرده و رشد آن را تحت چنين شرايطي بهبود بخشيده است 

  نجزني برپارامترهاي جوانه اثر دما و پرايمينگ بر تجزيه واريانس -1جدول 

   ميانگين مربعات  

سرعت جوانه زنيجوانه       درجه آزادي منابع تغييرات
 زني

ميانگين زمان 
  زنيجوانه

  وزن خشك گياهچه طول گياهچه

  n.s5/43 **4-10×4/0 **5/1770 n.s 65/1  n.s 7/7  1  پرايمينگ

  6/205**  3/157** 3/1298** 3/0×10-4** 8/512** 2  ادم

 6/141** 2/121** 1/623** 2/0×10-4** 8/496** 2  ماد×پرايمينگ 
 44/4 44/2 07/56 1/0×10-5  44/36 12 خطاي آزمايش

ضريب تغييرات 
 (درصد)

 05/7 69/8 33/9 69/10 82/7 

                      n.s  ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنيبه ترتيب غير معني **و  

  ني برنجزاثر دما و پرايمينگ بر پارامترهاي جوانهمقايسه ميانگين  -2جدول 

ميانگين زمان  زنيسرعت جوانه زنيجوانه        تيمار
  زنيجوانه

  وزن خشك گياهچه طول گياهچه

  تنش سرما   پرايمينگ

  (درجه سانتي گراد)

  (ميلي گرم)  (سانتي متر)  (ساعت)  )1(ساعت/  (درصد)

 70/4c 0/011d 84/2bc 9/2d 22/4c  18  پرايم نشده

  28  100/0a 0/018a 54/6e 23/7a 35/5a 

 88/0b 0/016b 71/9cd 20/1b 34/3b  18  رايمينگ هورمو پ

 81/6b 0/012bc 69/1d 13/4d 26/0c  28  ليك)ي(اسيد ساليس

 86/6b 0/013bc 91/23b 12/6c 24/0c  18  پرايمينگ هالو

 64/0d 0/99e 110/0a 8/3d 18/0d  28  )كلريد كلسيم(

  

  گيرينتيجه

را تحت تاثير  رقم شيرودي زني بذر برنجميزان پارامترهاي جوانه دماي جوانه زنيبا توجه به نتايج مشخص گرديد با افزايش 
دماي باعث افزايش مقاومت گياهچه برنج به  كلسيم اسيد و كلريدقرار داد اما پيش تيمار بذرهاي برنج با اسيد ساليسيليك 

گراد را به همراه داشت. در مقايسه بين درجه سانتي 18زني تحت دماي شد و درنتيجه افزايش پارامترهاي جوانه پايين
در بهبود  كلسيم پرايمينگ با كلريدهالو به ساليسيليك نسبتاسيد تيمارهاي پرايمينگ، پيش تيمار هورمو پرايمينگ با 
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در شرايط رقم شيرودي چه بذر برنج و به طور كلي چنانوزن خشك گياهچه برنج موثرتر بود زني و طول و پارامترهاي جوانه
شود اما اگر قرار باشد بذر در دماي پايين جوانه بزند زني ميطبيعي جوانه بزند پرايمينگ باعث كاهش پارامترهاي جوانه

  زني بذر خواهد شد.ويژگي جوانه پرايمينگ باعث افزايش
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Abstract 
 
In order to investigate cold tolerance in rice primed seeds, a factorial experiment was carried out in a 
completely randomized design with three replications in 2018 in Seed Technology Laboratory, Faculty 
of Agriculture, Shahed University. The treatments consisted of priming treatments (non-primed, 
hormone priming with acid salicylic and halo priming with chloride calcium) and temperature 
treatment at two levels of 18 and 28 ° C. The results of analysis of variance showed significant 
interaction between priming and cold stress on germination percentage and germination rate, mean 
germination time, seedling length and seedling dry weight at 1% probability level. Results showed 
increase in germination percentage and rate, seedling length and seedling dry weight in non-primed 
seeds at temperature of 28 ° C. It was observed that hormo priming with acid salicylic had the highest 
percentage and germination rate, seedling length and seedling dry weight in cold stress compared to 
the treatment calcium chloride. 
Key word: salicylic acid, rice, germination, calcium chloride 

  


