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 دانه گرده زنی توان جوانهمطالعه تأثیر گرما بر مرحله گامتوفیت زندگی گیاه جو از نظر 

  2هنمااو افراسیاب ر 2، محمدرضا سیاهپوش1*اکرم اورکی
  چمران اهواز، دیدانشگاه شه يارشد اصالح نباتات دانشکده کشاورز یکارشناس يدانشجو1

  چمران اهواز دیدانشگاه شه يکده کشاورزگروه زراعت و اصالح نباتات دانش عضو هیأت علمی2
  :چکیده

و به تبع آن گرم شدن زمین با روند کنونی ادامه داشته باشد تا سال اي که افزایش گازهاي گلخانهرتیدر صو
با توجه  .علت عدم سازگاري با محیط زیست از بین خواهند رفتهاي گیاهی و جانوري به بسیاري از گونه 2100

تا سال   گراد دماي سطح زمین،درجه سانتی 11تا  5/1اي و پیش بینی افزایش گازهاي گلخانهبه مسئله تولید 
ول به شدت تحت تاثیر قرار در نتیجه تولید محص رسد که فرآیند تشکیل دانه و میوه ومیالدي به نظر می 2100
ارقام ( 03 ریحانیوسف و  ملشا جو ژنوتیپ 4 گرده،دانه زنیجوانه برروي اثرگرما بررسی منظور به .گیردمی

به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح  آزمایشگاهی، مطالعات درطی)ارقام دوردیفه(وماهور ،خرم)شش ردیفه
درصد 18محیط کشت حاوي گرده حاصل در هايدانه .قرارداده شدند بررسیکامال تصادفی با سه تکرار مورد 

میلی گرم در لیتر اسید بوریک کشت  60یتر نیترات کلسیم و گرم در ل 2اتیلن گلیکول،  درصد پلی 9ساکارز، 
به عنوان تنش گرمایی گراد به مدت یک ساعت درجه سانتی 50و 35،40، 30، ) شاهد(25دماهاي  .داده شدند
 گردهدانه زنیجوانه )P ≥01/0(دارمعنی کاهش باعث دما در نهایت افزایش. گرده اعمال گردید هايبه دانه
زنی براي ارقام کمترین درصد جوانه .ددادن نشان مختلف دماهاي به درپاسخ متفاوتی واکنش ارقام اما. گردید

در مقایسه با شرایط کنترل شده را نشان %  59درجه و با میانگین کاهش  50مورد مطالعه در سطح دمایی 
  .باشدت به تنش گرما میام زایشی نر نسبنتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده حساسیت باالي اند .دادند

  جوگرده، گیاهزنی دانهگرما، جوانهتنش: کلمات کلیدي

 :مقدمه

گرم شدن زمین در اثر شمندان را به خود جلب نموده است،امروزه توجه بسیاري از دان اي کهمهمترین مسئله
ست محیطی قرار داده و بزرگ انسانی و زی ئله جهان را در آستانه یک فاجعهاست که این مساي گازهاي گلخانه

هاي صنعتی هاي فسیلی و معدنی کشوراکسیدکربن ناشی از سوختمندان عامل اصلی آن را گازهاي ديدانش
اي و به تبع آن گرم شدن زمین با همین روند ادامه داشته و در صورتیکه که این افزایش گازهاي گلخانه دانندمی

حیط زیست جدید از بین ی و جانوري به علت عدم ناسازگاري با مهاي گیاهبسیاري از گونه 2100باشد تا سال 
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هاي زیستی و غیر زیستی قرار شاي در معرض تنگیاهان اغلب به صورت فزاینده).1388نژاد،نیک(خواهند رفت
از پتانسیل عملکردي محصوالت کشاورزي تحت %  70به طوریکه حدود  .)2000همکاران،براي و(گیرندمی

 در نواحی گرمسیري محصوالت زراعی   ). 2007سالکده وکوماتسو،(روندمحیطی از بین می نامساعد شرایط
شوند و گرما مواجه میافشانی و پرشدن دانه با تنشدر مراحل گرده نمو خود بخصوص در طول دوره رشد و اغلب

جه به با تو ).2003ن،گارسیا دلمورال و همکارا(یابدنیز عملکرد آنها کاهش می طلوبم حتی در شرایط آبیاري
گراد دماي سطح زمین، تا سال درجه سانتی 11تا  5/1ینی افزایش اي و پیش بمسئله تولید گازهاي گلخانه

به شدت تحت  ت زراعیمحصوال میالدي به نظر می رسد که فرآیند تشکیل دانه و میوه ودر نتیجه تولید 2100
ن استفاده از گیاهانی که کمتر به دماهاي باال در مراحل بنابرای .)2007ردي و کاکانی،(گیردتاثیر قرار می

گرده، لقاح، رده، رشد لولهگزنی دانهگرده، جوانهو فرآیندهاي نمو دانه حساس باشند یتولید مثلگامتوفیتیک و 
 هايگزارش. باشدگیرد حائز اهمیت میبقرار دانه در آنها کمتر تحت تاثیر دما  نمو جنین و در نهایت تشکیل

بوده و از نظر دمایی گرده جزء مراحل بسیار حساس به دما زنی و رشد لولهجوانهکه  دهدري نشان میبسیا
 Hordeumجو با نام علمی  .) 2006ستو وهمکاران،(شودمحسوب می کننده تشکیل دانه در گیاهمرحله محدود

vulgareدیگر غالت تحمل بیشتري به شرایط  ترین گیاهان زراعی است که نسبت بهترین و قدیمی، یکی از مهم
باشد و نده نیاز غذایی بشر و حیوانات میکن، تامیندیگر غالت جو مانند .)1376نورمحمدي،(گرما و خشکی دارد

شود به اي که از بساك رها میگردهدانه. )1985سون،راسما(هاي قدیم براي تولید مالت مد نظر بوده استاز زمان
در خصوص مطالعات متعددي  ،شود ودر گیاهان مختلفدر نظر گرفته میفعال ي عنوان یک واحد عملکرد

کاکانی (اي انجام گرفته استگرده به صورت درون شیشهزنی و رشد لولهبررسی تاثیر دماي باال بر جوانه
و  گرمادخیل در تشکیل دانه در هنگام تنشمطالعه و درك حساسیت فرآیندهاي فیزیولوژیک . )2005وهمکاران،

ناشی از گرم شدن کره زمین  کاهش عملکرد محصوالت زراعی  تواند در هاي مقاوم به گرما مییافتن ژنوتیپ
- اه بوده و بشدت متاثر از گرما میکه مرحله گامتوفیت زندگی گی گردهدر این تحقیق دانه .بسیار موثر واقع شود

  .ستا گرفتهررسی قرار مورد ب میزان حساسیت به گرماچندین رقم جو از نظر  در باشد
  :مواد و روش ها 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا  1391-92این آزمایش در سال زراعی 
ارقام دو (و خرم و ماهور) ارقام شش ردیفه(03ریحان  و رقم تجاري جو شامل یوسف 4آزمایش  در این. گردید
گرده، طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال زنی دانهدر بررسی جوانه .فتندمورد استفاده قرار گر) ردیفه

 61مرحله (هایی که در ابتداي گلدهی گیري  به صورت تصادفی از سنبلهنمونه. تصادفی با سه تکرار انجام گردید
گرده هر هايها دانهها سریع به آزمایشگاه منتقل و پس از تحریک پرچمسنبله. ، صورت گرفتبودند)  زادوکس

محیط کشت مورد استفاده در این آزمایش محیط کشت بهینه شده . خوشه بر روي یک محیط کشت پاشیده شد
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 گرم 2اتیلن گلیکول ،  درصد پلی 9درصد ساکارز، 18طوریکه محیط حاوي هبود، ب) 1390(توسط امیدي وهمکاران 
 10ط کشت بعد از تهیه محی. گرم در لیتر اسید بوریک مورد استفاده قرار گرفتمیلی 60در لیتر نیترات کلسیم و 

، 30، )شاهد(25شد ودماهاي بود، ریختههر تیمار دمایی در نظر گرفته شدهسه پتري که براي میلی لیتر از آن درون 
زنی جوانه. عمال گردیدهاي گرده اگراد به مدت یک ساعت  به عنوان تنش گرمایی به دانهدرجه سانتی 50و 35،40
در ضمن درصد . مورد بررسی قرار گرفتX40با بزرگنمایی SZX9مدل OLYMPUSتوسط بینوکولر  گردهدانه
براي تجزیه و تحلیل نتاج  و سپس .هاي گرده محاسبه گردیدزده به کل دانههاي گرده جوانهزنی با تقسیم دانهجوانه
  .استفاده شد SASافزار آماري  از نرم

:یج و بحث نتا  
بین ارقام، شرایط دمایی ) P≥01/0(دارحاکی از تفاوت معنی) 1جدول (ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

  . گرده بودزنی دانهواثر متقابل دما و رقم در خصوص جوانه
تجزیه واریانس مربوط به جوانه زنی دانه گرده - 1جدول   

  

  

 

  

 %1معنی دار بودن در سطح احتمال %                       **: 7/4=ضریب تغییرات

خ به دماهاي گرده شد، اما ارقام واکنش متفاوتی در پاسزنی دانهدار جوانهاگرچه افزایش دما باعث کاهش معنی
 که ،درصد بود 85بیش از  ،گراددرجه سانتی 25در دماي درصد جوانه زنی دانه هاي گرده .مختلف نشان دادند

 03رقم ریحان که بطوریزنی ارقام در مقایسه با شرایط نرمال کاهش یافت گراد جوانهدرجه سانتی 30در دماي 
درجه  35در سطح دمایی  .داشتندر جوانه زنی دانه گرده دکاهش را بیشترین %) 30(رقم ماهور و %) 6(کمترین 
در . زنی را نشان دادنددرصد جوانهکاهش %) 38(و رقم ماهور بیشترین %) 13(گراد رقم یوسف کمترین سانتی

- درصد جوانهکاهش %) 53(و رقم ماهور بیشترین %) 23(گراد رقم یوسف کمترین درجه سانتی40سطح دمایی 
 50زنی براي ارقام مورد مطالعه در سطح دمایی کمترین درصد جوانه. رایط نرمال نشان دادندزنی را نسبت به ش

نتایج به دست آمده از این تحقیق  .مشاهده شد نرمالدر مقایسه با شرایط %  59درجه و با میانگین کاهش 
با نتایج دانشمند و  ،گرماگرده در طی اعمال تنشزنی دانهو قدرت جوانه دنمانکاهش توان زنده مبنی بر

  . در مورد اثر گرما بر روي جوانه زنی دانه گرده گیاه فلفل، مطابقت دارد ،)1388( منوچهري کالنتري
  :نتیجه گیري کلی

زنیمیانگین مربعات درصد جوانه  ديدرجه آزا   منبع تغییرات  
**31/1822  رقم 3 
**44/6516  دما 4 

**8/199 دما ×رقم  12   

42/8  خطا 40 
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- بطور معنی گردهزنی دانهجوانهبطوریکه  داردمرحله گامتوفیت زندگی گیاه بر اثر منفی  گرمانتایج نشان داد که 
اگرچه ارقام واکنش متفاوتی در برابر دماهاي باال نشان در این مطالعه . یابدش میکاهتحت تاثیر گرما داري 

گرده آنها به شدت کاهش یافت که این عوامل زنی دانهتحت تاثیر گرما قرار گرفته و جوانه رقمدادند اما هر چهار 
آزمایش نشان دهنده نتایج حاصل از این  .می تواند منجر به کاهش عملکرد به خصوص در ارقام حساس شود

امکان پذیر بودن ارزیابی تحمل به گرما  بعالوه. بود نسبت به تنش گرماجو حساسیت باالي اندام زایشی نر 
  .مورد تایید قرار گرفتدر شرایط آزمایشگاهی گرما به کمک دانه گرده  ژنوتیپهاي جو به

:منابع  

 زنی و رشد لولهجوانه بهینه سازي. )1390(ويم،ح، مرتض. م،مدرسی. ر،مامقانی. سیاهپوش م،ر، .امیدي،م-1
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژي . یآزمایشگاه تحت شرایطی ).Triticum aestivum L( ندمگگرده دانه

  .جمهوري اسالمی ایران

گرده در گیاه فلفل زنی و رشد دانهاثر تنش گرما بر جوانه.)1388 (کالنتريمنوچهري خ، .فدانشمند،-2
(Capsicum annuum L.) 4شماره . 22جلد.مجله زیست شناسی ایران. در شرایط درون شیشه اي. 
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