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   اثرات تنش گرما بر جوانه زنی و رشد دانه گرده بررسی
  شیط درون لوله آزمایهای ذرت در شرا نیال

  

  ابراهیم نجفی 
  تهیه نهال و بذر کرج محقق موسسه تحقیقات اصالح و

  اوژن رضا نادور
   تهرانتحقیقات زاد اسالمی واحد علوم وآ دانشگاه.وی کارشناسی ارشد زراعت دانشج

  
  

  چکیده
ای در  ن ذرت دانـه یش لوله گرده هفده الیزان رویی مختلف بر درصد جوانه زنی و م      یمار دما یابی اثر شش ت   ین بررسی به منظور ارز    یا

 .دنـد یخ کاشـت مختلـف در مزرعـه کـشت گرد    یهای مورد نظر در چهـار تـار   نی ال،های گرده ن دانهیجهت تام. انجام شد 1380سال  
ط یحـاوی محـ    متری سـانت  6×5/1 ی برداشت و در ظـروف پتـری       ا  های مزرعه   صبح از نمونه   9-10 از در ساعت  یهای گرده مورد ن    دانه

ر گرفتند و جوانه زنی و ی قرایمارهای دمایها ظروف پتری تحت ت د بالفاصله پس از کشت گردهیفاهلر کشت گرد اصالح شده فرالی و
کروسـکوپ درصـد جوانـه زنـی        یه زنی با استفاده از چهار تا پنج م        زان جوان یابی م یبه منظورارز  .ها مورد مطالعه قرار گرفت     رشد گرده 

ج حاصـل از بررسـی اثـر        ینتا. ری شد ی لوله گرده اندازه گ    20ز طول   یزان رشد ن  یری م یگ ن شد برای اندازه   یی دانه گرده تع   200حدود  
 مـورد  زان افت دو پـارامتر   یدار بوده و م   شتری در مقابل تنش گرما برخور     یها از مقاومت ب    نیی نشان داد که برخی از ال      یمارهای دما یت

ای توان متفاوت یهای مختلف متفاوت است که گو نی الدر) درجه 45 تا 4(تا دماهای باال   )  درجه 25 و 20( نهیبررسی، از دماهای به   
نـه  نه برای جوا  یهش مشخص شدکه دمای ب    ین آزما یج به دست آمده از ا     یطبق نتا  بر. باشد یآنها از نظر مقاومت در برابر تنش گرما م        

ان جوانـه زنـی و رشـد        ین تفاوت مشاهده شده م    یهمچن .باشد نه برای رشد لوله گرده می     یهای گرده ذرت کمتر از دمای به       زنی دانه 
توان  ژگی می ین و یشوند و با استفاده از ا      کی کنترل می  ین صفات توسط عوامل ژنت    یهای مختلف نشان داد که ا      نیهای گرده در ال    دانه
ن یـ زنـی در ال  ن درصـد جوانـه  یشتریج به دست آمده بیبا توجه به نتا   .وجود آورد ه  ی با مقاومت باالتر در برابر تنش گرما ب        یادهیبریه

 درجـه  20زنـی در دمـای    زان جوانـه یـ ن میشتریـ ن بیهمچن دی مشاهده گرد8ن شماره ین طول لوله گرده در الیشتری و ب11شماره  
  .    گراد مشاهده شدی درجه سانت25در دمای ن طول لوله گرده یشتریگراد و بیسانت

 
  .ذرت ، دانه گرده،تنش گرما :های کلیدی واژه
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  مقدمه
ــر عوامــل غ  ــکــاهش عملکــرد محــصوالت در اث ــامطلوبی ــده ن ــاد وســ ،ر زن ــه خــود بگی ممکــن اســت ابع ــه همــ ردیــعی ب   ن یو ب

اهان زراعی از جمله ذرت را به خود اختـصاص          یحی گ های اصال  دمای باال و خشکی بخشی از برنامه      ت مقاوم به    یل انتخاب اسپورف  یدل
کـی  یهـا اطالعـات ژنت     ن نـر و گـرده     یـ ژه گـل آذ   یـ شی به و  یهای زا  ساختمان ندها و ی ولی در رابطه با مقاومت به گرما در فرا         ،دهد یم

 شی نـر یـ سـاس انـدام زا  روش انتخاب بر ا، د موفق ارقام مقاوم به تنش گرمایبرای تول .(Shoper et al, 1987)محدودی وجود دارد 
(Male gametophyte selection or MGS) روش .رود ک ابــزار مهــم بــه شــمار مــییــMGSن فــرض اســتوار اســت یــ بــر ا  

 .گـردد  ان مـی  یـ  ب (Sporophytic)تی  یتی و اسـپوروف   یشود که در هر دو فاز گـامتوف        ی کنترل می  یها  توسط ژن  ،که صفت مورد نظر   
(Sari-Gorla and Frova, 1997) .موجـب شـده کـه روش    ،اهیدی توسط گیهای تول اد گردهیار زیز تعداد بسیدی و نیود هاپلوئوج 

MGSط یاهـان مقـاوم بـه گرمـا در شـرا     یبـرای انتخـاب گ  . ار مـوثر باشـد  ی روشی بسin vitro ،از بـه طـی سـه مرحلـه اسـت     یـ ن:   
ستم انتخـاب   یـ ک س یـ  ،نـان حاصـل گـردد دوم      یطمکی از نظر مقاومت به گرما در گونه مـورد مطالعـه ا            ید از وجود تنوع ژنت    یبا ،اول

 )قبل از انجام عمـل گـرده افـشانی   (د دانه گرده یتوان هم در مرحله تول ات انتخاب را مییعمل.ن کار ابداع شودید برای ا یاختصاصی با 
(Frova et al., 1995)د لولـه گـرده انجـام داد    ی و هم پس از انجام گرده افشانی و در زمان تول(Petolino et al., 1990) و سـوم ، 

ـ  زنـی  جوانه .رندیش و بررسی قرار گ    یزان مقاومت آنها در مقابل تنش گرما مورد آزما        ید از نظر م   ید شده با  یهای تول  اهچهیگ داد یـ ن رو ی، اول
ه ن جهـت اسـت کـ      یـ انی است و از ا    یسه رو یهای نر در ک    عنی آزاد سازی گامت   یی آن،   یفه نها یل وظ یی مهم گرده به سمت تکم     یزا ختیر

کنـد، ولـی    یش گرده فراهم مـ یکالله مکان مناسبی را برای رو. باشد ادی برخوردارمییت زیمی دانه گرده از اهم  یوشیولوژی و ب  یزیدرک ف 
ولـوژی و   یزیرامـون ف  ینبـوده و اطالعـات موجـود پ        ریاه زنده به راحتی امکان پذ     یند در گ  ین فرا یدگی بافت مادگی، مطالعه ا    یچیل پ یدله  ب
  .(Shivanna and Johri, 1989) .شگاهی استیگرده و رشد لوله آن، به طور عمده حاصل مطالعات آزماش یمی رویوشیب

اری چـون   یی بـس  یایمیز عوامل ش  ی دما و ن   ، رطوبت ،دیی پرتوهای خورش  ، نور ،)ونیدراسیه( رییکی متعددی از جمله آبگ    یزیعوامل ف 
pH ، واملی هـستند کـه بـا      ی از جملـه عـ     یهـای دمـا    تـنش  .ر دارنـد  ی تـاث  ش و رشد لوله گرده    یبات آلی بر رو   ی وترک یبات معدن ی ترک  

ست آن بـه عنـوان عامـل        یـ ی ز یژه از نظر توانا   ی به و  ،ر بر دانه گرده   ین تاث یا و ادی دارند یش و بلوغ دانه گرده ارتباط ز      یرو ،جوانه زنی 
ـ تا. (Ottaviano, et al 1980)ت است یموثر بر عملکرد محصول حائز اهم ش یـ افتن دمـای اسـتاندارد بـرای رو   یـ ا کنون در رابطه ب

  . ز در بر داشته استیج متفاوتی را نیهای متعددی انجام گرفته که نتا شگاهی، پژوهشیهای گرده در کشت آزما دانه
ا یونجـه و سـو    یدر   )1372( رضـا نـژاد و مجـد       .اهی متفاوت اسـت   یهای مختلف گ   های گرده در گونه    ش و رشد لوله   یرونه برای   یدمای به 

وان ن عنـ  ی آنهـا همچنـ    ،انـد  های گرده گـزارش کـرده      نه برای رشد لوله   ی درجه را به عنوان دمای به      35دمای    درجه و در نخود،    30 دمای
نـه  ین محققان بـه طـور کلـی دمـای به          یا .از است یتری مورد ن   نییدمای پا , های گرده نسبت به زمان رشد      که برای جوانه زنی دانه     کردند

) 1373( ی و مجـد   یبقـا  .انـد  گراد اعالم نمـوده   ی درجه سانت  20برای نخود   درجه و  15ا  یونجه و سو  یگرده را برای    های   برای جوانه زنی دانه   
فرنانـدز  . انـد  های گرده ذرت گزارش نمـوده  ن دما برای رشد لولهیگراد را به عنوان بهتریدرجه سانت 25 ز در پژوهش بر روی ذرت دمای  ین
گراد گـزارش  ی درجـه سـانت  25شگاهی را یـ ها را در کشت آزما ش گردهیمای استاندارد برای رو دet al, 1983)  (Fernandezهمکاران و

های گـرده در   ن بر جوانه زنی و رشد دانهییر دماهای باال و پایگزارش کردند که تاث (Gudin et al., 1991)ن و همکاران یودیگ .اند کرده
هـای گـرده ذرت     دانـه ،(Frova et al., 1995)فرووا و همکاران. ی محسوب نمودا ژگی گونهیک ویتوان آن را  یک گونه ثابت نبوده و نمی

 زان رشـد یـ  درصـد جوانـه زنـی و م   ،طین شـرا یـ افتند که تحت ا  ی درمعرض دماهای باال قرار دادند و در       ،ط کشت مصنوعی  یرا بر روی مح   
هـای مختلـف    پیـ زان رشد لولـه گـرده در ژنوت  ی م تفاوت.های مختلف متفاوت است    پیژنوت ن کاهش در  یابد و ا  ی یهای گرده کاهش م    دانه

ها از نظر پاسـخ بـه    پیژنوت. ده استیعنوان گرد زی ن،(Ottaviano et al, 1980)انو و همکاران یذرت ازسوی برخی پژوهشگران مانند اتاو
  . (Shoper et al, 1987) دهند یی نشان میهای دما شتری به تنشیطی از جمله دما متفاوت بوده و برخی مقاومت بیط محیشرا
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  89   شیط درون لوله آزمایهای ذرت در شرا نی اثرات تنش گرما بر جوانه زنی و رشد دانه گرده السیبرر

های گرده را به شدت  ست دانهیی زی توانا،ی بساکی دمای باال در روز قبل از شکوفا،(Shoper et al, 1987) به نظر شوپر و همکاران
ک ی معرض دمای باال قرار داده و مشاهده کردند که حتی بعد از زوله را دریهای ا  گرده،(Dupuis, 1992) سییدوپو .دهد یکاهش م

ن گرده افشانی و    یت فاصله زمانی ب   ین امر نشانگر حساس   یکه ا  رود یهای گرده از دست م     ی باروری دانه  یز توانا یی ن یدما ر مختصر مایت
ضـرورت شـناخت     ،دیآ ش می یی که در زمان گرده افشانی در مناطق مختلف کشت ذرت پ           یهای دما  با توجه به تنش    .باشد یح م یتلق

ش یـ ش بررسی اثر تـنش گرمـا بـر جوانـه زنـی و رو              ین آزما یهدف از انجام ا   . گردد یش ملموس م  یش از پ  یتر ب  های مقاوم  تیاسپورف
های گـرده    ن دما برای جوانه زنی و رشد دانه       یتر افتن مناسب یز  ین و ن  ین ال یتر افتن مقاوم ین ذرت به منظور     یست ال یهای گرده ب   دانه

  .در ذرت بود
  

  :ها مواد و روش
دگی یهـای مختلـف رسـ      دهای تجـارتی کـشور در گـروه       یبرین ه ین ذرت بودند که والد    ی ال 20 پژوهش   نیاهان مورد استفاده در ا    یگ
ن کاشـته شـده در      یـ  ال 20ن از   یـ  ال 17 بر روی دانه گرده به دست آمده از          ،ییهای دما  بررسی تنش  .گردند ک محسوب می  یولوژیزیف

 )نی فـرورد  25 تـا 20 ( دپاشی بودکه در زمان مناسب    ح و کو  یسک و تسط  ین شامل شخم و د    یه زم یات ته یعمل .مزرعه صورت گرفت  
لوگرم هم به صورت سرک در مرحله       ی ک 200لوگرم در زمان کاشت و    ی ک 200لوگرم اوره بود که     یک 400مقدار کود مصرفی   .انجام شد 

 مـورد   شییـ طـرح آزما  . دیـ م در واحد هکتار مـصرف گرد      یلوگرم فسفات آمون  یک300ن قبل از کاشت     یهمچن و  برگی اضافه شد   9-7
از در چهار   ین گرده مورد ن   یاهان به منظور تام   یگ .های کامل تصادفی بود    ه بلوک یقالب طرح پا   های نواری خرد شده در      کرت ،استفاده

 سـوم و  ،هـای دوم  خ کاشـت یبـود و تـار   15/2/80 ،)ارییآب( خ کاشت ین تار یاول .دندیخ کاشت به فواصل زمانی ده روز کشت گرد        یتار
متر ی سـانت  28ها بر روی خطـوط        سانتیمتر و فاصله بوته    75فاصله خطوط کاشت     . روز در نظر گرفته شد     10نی  چهارم به فواصل زما   

بوتـه   2 ،برگی 3-4در مرحله .متری کاشته شدند سانتی 5 بذر در عمق     4 در هر کپه     ای بود و   کشت به صورت کپه    .گرفته شد  در نظر 
ل یهای الزم از قب    رییشگیز پ یدر هنگام لزوم ن    .کبار انجام گرفت  یو هر هفته    اری به صورت نشتی     یآب .دیبعد از تنک کردن حفظ گرد     

  .  دیهای هرز انجام گرد مبارزه با آفات و علف
ر درصـد سـاکاروز آن      ییـ بـا تغ  ) 1967( ر مقـدار آگـار و فـاهلر       یبا تغ  )1985( ط کشت فرالی  یشگاهی از مح  یات آزما یبرای انجام عمل  
م و به حجم رساندن یترات کلسیک و نید بری اس،ط پس از آماده نمودن محلولی از ساکاروزیه محی تهبرای).1جدول ( .دیاستفاده گرد

ماری جوش حرارت داده شده و پس از هم زدن            تا حل شدن کامل آگار در بن       ،م شد و پس از افزودن آگار      ی تنظ 8/5 بر روی    pH ،آن
های کامال تصادفی با چهار      ل در قالب طرح کرت    یش فاکتور یرت آزما شگاهی به صو  یات آزما یعمل. دیع گرد یکامل در ظروف پتری توز    

  .تکرار انجام گرفت
  

  )بر حسب گرم در لیتر( ترکیب محیط های کشت -1جدول 
محیط مورد استفاده در 

 این پژوهش
  نام محیط کشت )1985(فرالی )1967(فاهلر

  دهنده اجزای تشکیل
  محیط کشت

  ساکارز  16-24%  15%  20%
 آگار  1% 6/0% 6/0%

  اسید بریک 075/0-15/0 1/0 1/0
 نیترات کلسیم 6/0 3/0 3/0
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 اوژن رضا نادور، ابراهیم نجفی   90

شگاه یـ  صبح جمع آوری و بالفاصـله بـه آزما         9-10ن ساعات   یهای گرده ب   دانه.دیها گرد   از گرده  رییگ در زمان مناسب اقدام به نمونه     
ر ی قـرا یمارهـای دمـا  یآنها تحـت ت    ، ظروف پتری  ها در  بالفاصله پس از کشت گرده    . ه شدند ط کشت قرارداد  یده و در مح   یمنتقل گرد 

 درجـه   45 تـا  20 درجـه حـرارت مختلـف در محـدوده           6 ،در مجمـوع   .ها مورد مطالعه قرار گرفت     گرفتند و جوانه زنی و رشد گرده      
از طـی مـدت دو      پـس    .ن شـد  یتـام ) oven(  انکوبـاتور و اون    ،ناتوریبا استفاده از ژرم    ،)گرادی درجه سانت  5شی  یبا گام افزا  ( گرادیسانت

  .دندیت گردیتثب% 45ک ید استیمتر مکعب اس سانتی2/0مار خارج و بالفاصله توسط یساعت ظروف از ت
مـار  ی که پـس از تحمـل ت       ه ظروف پتری  یکل ،مارهای مختلف ی در ت  های گرده  ورشد لوله ) شیرو( به منظور محاسبه درصد جوانه زنی     

ئی ین عدسـی شـ    یش از کوچکتر  یبرای محاسبه درصد رو    .مطالعه قرار گرفتند  کروسکوپ مورد   یما توسط م  یت شده بودند مستق   یتثب
پـس از شـمارش      .د شـمارش شـد    یـ دان د ین م ی دانه گرده در چند    200در هر ظرف پتری در مجموع       . دیکروسکوپ استفاده گرد  یم

  :دین گردییش را در هر مورد تعیر درصد رویافته با استفاده از رابطه زیش یهای رو تعداد گرده
  

  B/A×100) = جوانه زنی( شیدرصد رو
  

 :Aگرده شمارش شده در هر ظرف پتری های تعداد کل دانه   
B :افته در هر ظرف پترییش یهای گرده رو تعداد دانه  

  

محاسـبه طـول لولـه گـرده بـا اسـتفاده از عدسـی مـدرج          .دیـ  اسـتفاده گرد 10xئی ی از عدسی ش،ری طول لوله گرده   یگ برای اندازه 
بـه عنـوان   ن آنهـا  یانگیـ ری شـد و م یگ  دانه گرده به شکل تصادفی اندازه20در هر ظرف پتری طول لوله       .رت گرفت کرومتری صو یم

ری صـفات   یـ گ و قبل از برداشت اقدام بـه انـدازه        کی  یولوژیزیان مرحله رشد ف   یدر پا  .دیطول لوله گرده در هر ظرف پتری منظور گرد        
 تعـداد   ،هـا  ی ماننـد تعـداد کـل بـرگ        یها د و سپس صفت   ی ده بوته نمونه انتخاب گرد     پیبرای هر ژنوت  . دیها گرد  پیک ژنوت یمورفولوژ

ی کـه   یاز آنجـا   .ری شـد  یـ گ  ارتفاع بوته و قطـر بوتـه انـدازه         ، رنگ گل تاجی   ، انشعابات گل تاجی   ،انگرهی تعداد م  ،های باالی بالل   برگ
. دیـ گرد یز محـسوب مـ  یـ پ آنها نیانگر ژنوت یپی نما ینوتا ف یبودند صفات ظاهری    % 99های مورد مطالعه در مرحله خلوص باالی         نیال

ج یبررسـی نتـا  . هـای مختلـف صـورت گرفـت      خ کاشـت  ین در تـار   یکی هر ال  یل ژنت یزان پتانس ین م ییری صفات فوق برای تع    یگ اندازه
 دانکـن در سـطح      ای  دامنـه  له آزمون چند  یها به وس   نیانگیسه م یمقا. ن حسابی و انحراف استاندارد انجام شد      یانگیاساس شاخص م  بر

  . انجام شد% 1احتمال 
  ج و بحثینتا

  ).3 و 2جدول( دار بود های گرده کامال معنی  لوله اثر دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد،انسیه واریج جداول تجزیبراساس نتا
  

   ژنوتیپ ذرت17 تجزیه واریانس نتایج یکساله صفت درصد جوانه زنی دانه های گرده -2جدول 

F  میانگین مربعات  
ms 

  مجموع مربعات
ss 

  درجه آزادی
d.f 

  منبع تغییرات
s.o.v 

  ژنوتیپ A عامل 16  863/20872 554/1304  9789/62**
   درجه حرارتB عامل  5 139/61758 628/12351 2896/596**

  درجه حرارت× ژنوتیپB×A اثر متقابل   80  899/12009 124/150 2474/7**
  شتباها  306 527/6338 714/20 

: CV 94/13% 
  . معنی دار است%=P 1اختالف میانگین ها در سطح.** :
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  ژنوتیپ ذرت17 تجزیه واریانس نتایج یکساله صفت طول لوله گرده -3جدول 

F  میانگین مربعات  
ms 

  مجموع مربعات
ss 

  درجه آزادی
d.f 

  منبع تغییرات
s.o.v 

   ژنوتیپAعامل 16 432/346244  277/21640 0394/20**
   درجه حرارتBعامل 5 164/5724253 633/1144850 1560/1060**

  درجه حرارت× ژنوتیپB×Aاثر متقابل 80 102/707753 914/8846 1924/8**
  اشتباه  306 330446 889/1079 

: CV 39/14%  
  . معنی دار است %=P 1اختالف میانگین ها در سطح** : 

  
  های گرده درالین های مورد مقایسه میانگین درصد جوانه زنی دانه -4جدول 

  (α = 0.01) بررسی با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن
  شماره ردیف شماره الین میانگین درصد جوانه زنی گروه بندی

A        6/45 11  1 

A B       74/44 16 2 

 B       81/41 14 3 

  C      01/38 7 4 

  C D     05/37 4 5 

  C D E    45/35 9 6 

   D E F   67/33 8 7 

    E F   7/32 17 8 

    E F   6/32 6 9 

    E F   88/31 15 10  
     F   59/30 12 11 

     F   45/30 13 12 

      G  01/27 3 13 

      G  22/26 1 14 

      G  62/25 2 15 
       H 79/20 5 16 
       H 72/20 10 17  

  
 درصـد جوانـه زنـی و        ،پیهای گرده کدام ژنوت    نکه دانه یهای مورد مطالعه و ا     پید کلی در مورد ژنوت    یک د یافتن به   ی به منظور دست  

 5 و 4 جداول .سه شدند یگر مقا یکدی با   ،ها از نظر هر دو پارامتر مورد بررسی        پی ژنوت ،شتری را از خود نشان داده است      یی رشد ب  یتوانا
ای  ه با استفاده از آزمون چند دامنههای گرد زان رشد لولهیها در مورد صفات درصد جوانه زنی و م نیانگیسه میج مقاینشان دهنده نتا  

  .دانکن است
ر بـا  گی درجـه از همـد  5بـه فاصـله   ) گرادی درجه سانت45تا20(ی مختلف یمار دمای ت6ش در یهای مورد آزما  پین ژنوت یانگیسه م یمقا

ن یشتری ب 6/45 برای صفت جوانه زنی با       11پ شماره   ی نشان داد که ژنوت    ،%1سطح احتمال ای دانکن در     استفاده از آزمون چند دامنه    
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 درصد جوانه زنـی در      72/20زان  یبا م 10پ شماره   یپ مورد بررسی داشته است حال آنکه ژنوت       ی ژنوت 17ان  یدرصد جوانه زنی را در م     
های گرده، آزمون فوق نشان داد کـه   ای صفت رشد لولهن بریهمچن.ن درصد جوانه زدن را داشته است    یهای وارده کمتر   درجه حرارت 

ن از نظـر  یبرابنـا  پ مورد مطالعه داشته وی ژنوت17ان ین رشد لوله را در میشتری ب،کرونی م7/297زان رشد در ی با م  8پ شماره   یژنوت
/ 5زان رشـد    یـ الـذکر بـا م     وق از نظر صـفت فـ      2ن شماره   ین ال یهمچن. باشد یی را از لحاظ صفت مذکور دارا م       یل باال یکی پتانس یژنت

ل ین پتانـس  ین فـوق دارای کمتـر     یـ های مورد بررسی ال    پیان ژنوت ین در م  یبنابرا .زان رشد را دارا بوده است     ین م یکرون کمتر یم184
  .  Frova et al., 1995 (،(Ottaviano et al, 1980)( .کی از نظر صفت مورد مطالعه بوده استیژنت
 

  های مورد های گرده در ژنوتیپ طول لولههای   مقایسه میانگین-5جدول 
  (α = 0.01)ای دانکن ی با استفاده از آزمون چند دامنه بررس

  شماره ردیف شماره الین )میکرون(طول لوله های گرده گروه بندی
A        7/297 8 1 

 B       3/260 16 2 

 B       8/259 10 3 

 B       3/256 17 4 

 B C      1/250 3 5 

 B C D     8/242 9 6 

 B C D     239 11 7 

  C D E    4/227 12 8 

  C D E    5/224 7 9 

   D E    2/221 6 10  
    E F   5/211 4 11 

    E F   3/207 5 12 

    E F   5/204 1 13 

    E F   5/202 15 14 

    E F   7/201 14 15 
     F   3/191 13 16 
     F   5/184 2 17  

  
 درجـه   20ن درصد جوانه زنـی در دمـای         یهای گرده نشان داد که باال تر       زان جوانه زنی و رشد دانه     یسه اثر دماهای مختلف بر م     یمقا
  ) .1372 ،رضا نژاد و مجد(رد یگ گراد صورت میی درجه سانت25های گرده در دمای  زان رشد لولهین میتر اد و باالگریسانت

. زان را دارا بـوده اسـت      یـ ن م یگراد کمتـر  ی سـانت  45های گـرده در درجـه حـرارت          ن نشان داد که رشد لوله     یانگیسه م ین مقا یهمچن
  . )7 و 6 جدول( گردد د میی درصد جوانه زنی دچار تنش شد،گرادی درجه سانت40ن در دماهای باالتر از یهمچن
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   مقایسه میانگین درصد جوانه زنی در دماهای اعمال شده -6جدول 
 (α = 0.01)تفاده از آزمون چند دامنه ای دانکنبا اس

 شماره ردیف دما میانگین درصد جوانه زنی گروه بندی

A     99/45 20 1 

 B    78/43 25 2 

 B    55/43 30 3 

  C   55/27 35 4 

   D  17/19 40 5 

    E 87/15 45 6 

 
  ده  مقایسه میانگین طول لوله گرده در دماهای اعمال ش-7جدول 

  (α = 0.01) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن
 شماره ردیف دما )میکرون(طول لوله گرده  گروه بندی

A      7/364 25 1 

 B     2/349 20 2 

  C    3/319 30 3 

   D   1/150 35 4 

    E  5/103 40 5 

     F 45/83 45 6 

 
 ،شود یدر واقع وقتی که دانه گرده از بساک آزاد م         . های باال حساس هستند    نسبت به دما   ،های آزاد شده   دهد که گرده   ج نشان می  ینتا

ن بررسی  یدر ا . ر حفاظتی گل تاجی و حتی بساک استفاده کند        یتواند از تاث   یرات دما قرار گرفته و نم     ییم در معرض تغ   یبه طور مستق  
شـود کـه کـاهش     یتـصور مـ    .ش و رشد خود را از دست دادند       یی رو یتوانا ،نهیر از دمای به   یی غ ی در دما  ،های گرده آزاد شده    ز دانه ین
در مـورد   .هـا باشـد   میها و آنز نیساختمان مولکولی پروتئ) Denaturation ( تیر ماهییل تغیزان جوانه زنی در دماهای باال به دلیم

ای  ژهیهای و نیله سنتز پروتئیها به وس از گونهبعضی  .زی وجود داردی اطالعات ناچ،ها به تنش گرما های مولکولی پاسخ گرده    سمیمکان
ی حفاظـت   یهـای دمـا    ها را در مقابل تنش     ن شکل سلول  یدهند و به ا    یهای باال پاسخ م     به حرارت  ،ییهای شوک گرما   نیبه نام پروتئ  

ف رشد و نمو دانـه گـرده   ها در مراحل مختل نین پروتئینشان دادند که بعضی از ا ،) al,1995)  Frova etهمکاران فرووا و. کنند یم
هـای   له همـه بافـت    یوسـ ه  ای از آنها ب    ستند و مجموعه  یاهی اختصاصی ن  یهای گ  ی در بافت  یهای شوک گرما   نیپروتئ.شوند یساخته م 

هـای   ها و سـلول     برگ ،ها شهی ر ،ها اهکیاه ذرت در گ   یگ ها در  نین پروتئ یبرای مثال ا   .شود یکنون بررسی شده ساخته م    شی که تا  یرو
  . شوند یجاد میده اکشت ش

ز بـه طـور مـشابهی عمـل     یـ و مـادگی در سـورگوم ن  )  (Dupuis,1992ها در ذرت ها و تخمدان شی ماده از جمله کاکلیهای زا بافت
 رات مختـصری در   ییـ ی تغ یطـول شـوک گرمـا      بـا وجودآنکـه در     .ای دارد  ژهیی و یت نر پاسخ شوک گرما    یکنند ولی ظاهرا گامتوف    یم

ش آن یـ بلـوغ و رو  ،عنی نمویت نر در طول سه مرحله عمومی زندگی گرده یپاسخ گامتوف ،ردیگ یذرت صورت مهای بروز ژنی در    الگو
ی ین شوک گرمـا   یچ پروتئ یی ه یش دانه گرده در طول شوک گرما      یان رو یجر ت دارد که در   یاهم زین نکته ن  یدقت به ا   .متفاوت است 

نـه بـرای    یکـه دمـای به     ش مـشخص شـد    ین آزما یج به دست آمده از ا     یطبق نتا  بر).1373 ،ی و مجد  یبقا( شود یای ساخته نم   عمده
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 و  ان جوانـه زنـی    یـ ن تفاوت مشاهده شده م    یهمچن .باشد نه برای رشد لوله گرده می     یهای گرده ذرت کمتر از دمای به       زنی دانه  جوانه
 ,Morrison & Stewart( شـوند  کی کنترل میین صفات توسط عوامل ژنتیهای مختلف نشان داد که ا نیهای گرده در ال رشد دانه

  . وجود آورده ی با مقاومت باالتر در برابر تنش گرما بیدهایبریتوان ه ژگی میین ویو با استفاده از ا) 2002
ط مزرعـه در  یل وابستگی آن بـه شـرا  یکن به دلیشگاهی است، ل ین طرح آزما  یگردد که اگر چه مطالعات اصلی ا       یادآوری م یان  یدر پا 

هـای مـورد بررسـی و        پیـ که به علـت تعـداد ژنوت       ییآنجا از. طی وابسته است  یط مح ین طرح به شدت به شرا     یاری، ا برد هنگام نمونه 
ج حاضر  یهای مورد بررسی وجود نداشت، نتا      پیه ژنوت یهای کل  برداری همزمان گرده   ک آنها امکان نمونه   یولوژیژیدگی ف یناهمزمانی رس 

ر رطوبت  یهای گرده نظ   ر گذار برروی دانه   یطی تاث یط مح یه شرا یبا در نظر گرفتن کل    ش  یک سال آزما  یج حاصل از    یهی نتا یبه طور بد  
  .ده استیش اعالم گردیی آزمایجه نهایباشد که به صورت نت و دمای روز می

  
  

  
  

   میزان رشد لوله گرده در ژنوتیپهای مورد مطالعه- 1شکل
  
  
  

   و مĤخذمنابع 
ان نامـه کارشناسـی ارشـد       یـ پا.اه ذرت یـ ش و رشد لوله گـرده در گ       یطی بر رو  یل مح ر برخی عوام  یتاث. 1373. مجد.  ن و ا   ،ییبقا .1

  . دانشکده علوم،ت معلم تهرانیدانشگاه ترب
ان نامه کارشناسـی    یپا. ش و رشد لوله گرده تعدادی از پروانه آساها        یطی بر رو  یاثر برخی عوامل مح   . 1372.مجد.  ف و ا   ،رضا نژاد  .2

 .دانشکده علوم،ت معلم تهران یارشد دانشگاه ترب
3. Dupuis, I.1992.In vitro pollination,A new tool for analysing enviromental stress.Int.Rev. of 
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Abstract 

In order to investigate the effect of six different tempertures on percent of pollen germination and tube 
length in 17 inbred lines in corn (Zea maize), an experiment was carried out in 2001. To produce the 
necessary pollens, the lines were planted in three plantin date. pollens were collected between 9-10 
a.m.Freshly collected pollen was placed in in6×1.5 cm petri plates contain modified nutrient medium 
developed by Pfahler (1976) and Fraleigh (1985), and then immediately exposed to different temperture 
treatments.percent of pollen germination was investigated in 200 pollen using 5 microscope.tube length 
was measured in 20 pollen.results showed that some of the lines had greater resistance against heat 
tension.the best temperture for pollen germination was less than the temperture necessary for tube 
enlargement.also the difference between pollen germination and tube length in different lines, showed that 
these characteristics are genetically controled make it possible to produce resistant hybrids.in this study 
line number 11 showed the greatest percent of pollen germination and the line number 8 showed the 
longest tube length.according to the results the best temperture for germination was 20 C° while the best 
temperture for tube growth was 25 C°. 
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