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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی

  87 تابستان، دومجلد اول، شماره 
43-35  

www.ejcp.info   
  

  )گزارش کوتاه علمی(
  های  زنی و رشد گیاهچه الین بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه

  ).Zea mays L(اینبرد ذرت 
  

  1 سمیه تکاسی و2زاده ، فرزاد شریف2محمدی ، محسن جان1ابراهیم  آل محمدتقی*

  گروه زراعت و اصالح نباتات، 2، های هرز دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم شناسایی و مبارزه با علف1
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 25/7/87 :؛ تاریخ پذیرش 10/11/87: تاریخ دریافت

  چکیده
 -2/1 و – 8/0، - 4/0صـفر،  (لـف  هـای اسـمزی مخت   منظور بررسی اثرات پتانـسیل  آزمایش بهاین  

های شـوری و      عنوان تنش  ترتیب به   به  6000گلیکول  اتیلن  ناشی از نمک کلرید سدیم و پلی      ) مگاپاسکال
هـدف از   . انجـام گردیـد   ) B73 و   Mo17(الیـن ذرت      زنی و رشد گیاهچۀ دو اینبرد       خشکی بر جوانه  

های شوری و خشکی و همچنین    ت در تنش  های ذر   الین  زنی اینبرد   اجرای آزمایش مقایسه قدرت جوانه    
اتـیلن   سمیت ناشی از نمک یا پتانـسیل اسـمزی پـایین ناشـی از پلـی      (زنی    تعیین عامل بازدارنده جوانه   

 11های به قطر      دیش  صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی در پتری          هآزمایش ب . بود) گلیکول
اجرا )  رطوبت نسبی   درصد 45و  گراد     درجه سانتی  25±1 (متر و با سه تکرار در محیط ژرمیناتور         سانتی
زنـی، درصـد      تجزیه واریانس نشان داد که اثـر سـطوح پتانـسیل اسـمزی بـر شـاخص جوانـه                  . گردید
دار بـود،     چـه و وزن خـشک گیاهچـه معنـی           چـه و سـاقه      زنی، شاخص قدرت بذر، طـول ریـشه         جوانه

د اولیه گیاهچه بازداری شد و تنش شوری رشـد          زنی و رش    که با کاهش پتانسیل اسمزی جوانه      طوری هب
های اسمزی    در پتانسیل . زنی کاهش داد    های جوانه   لفهؤرا بیشتر از م   ) چه  چه و ساقه    طول ریشه (گیاهچه  

زنی و رشد گیاهچـه شـدیدتر         مشابه اثر بازدارنده تنش خشکی در مقایسه با تنش شوری برروی جوانه           
. داری مـشاهده نـشد   هـا اخـتالف معنـی    دهی در برابر تـنش  وه پاسخهای اینبرد از نظر نح   بین الین . بود

                                                 
 taghiw200@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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 روز بـه محـیط بـدون تـنش انتقـال داده شـدند،               10نزده در تنش شوری پس از         زمانی که بذور جوانه   
این امر حاکی از آن بود که مهمترین اثر بازدارنده تـنش شـوری              . زنی آنها تا حدودی بهبود یافت       جوانه

  . تر ناشی از کاهش پتانسیل اسمزی بودزنی بذور بیش بر جوانه
  

  زنی، تنش شوری و خشکی ذرت، جوانه: های کلیدی واژه
  

  مقدمه
 میلیـون   25/0رود که سـطح زیـر کـشت آن            شمار می  ذرت از جمله گیاهان زراعی مهم در ایران به        

ود  از کـل غـالت را بـه خـ           درصـد  8/2باشـد و تولیـد         میلیون تـن مـی     65/1هکتار و تولید آن معادل      
. باشـد   ولی سهم تولید بذر هیبرید ذرت در ایران بـسیار انـدک مـی             ) 2005فائو،  (اختصاص داده است    

گیرد که در این      های اینبرد الین در خطوط جداگانه صورت می         تولید تجارتی بذور هیبرد  با کشت پایه       
دهی  فشانی و کاکلا زنی و رشد رویشی یکنواخت هر یک از والدین و در نهایت تطابق گرده          میان جوانه 

هـر چنـد بـدلیل      ). 1998ناگـار و همکـاران،      (باشـد     بین والد پدری و مادری بسیار حائز اهمیـت مـی          
کردن و تأخیر در تاریخ کاشت والد پدری سعی  های نظیر پلیت افشانی زودتر والد پدری از تکنیک  گرده

زنـی و رشـد گیاهچـه      جوانـه  شوری در مرحلـه     نمایند ولی وقوع تنش     در بهبود تطابق رشد زایشی می     
شناخت . زنی و سبز شدن یکنواخت و در نهایت مانع از تطابق رشد زایشی گردد تواند مانع از جوانه می

 الین و همچنین برای انتخاب محل تولید بـذر           های اینبرد   زنی پایه   حد آستانه تحمل شوری برای جوانه     
  . رود شمار می یک امر ضروری به

شد گیاهچه در شرایط شوری ممکن است به خاطر پتانسیل اسـمزی پـایین و          زنی و ر    کاهش جوانه 
لیـنچ و   (  و یا عـدم تعـادل عناصـر غـذایی باشـد            -Cl یا   +Naهای    یون  ممانعت از جذب آب، سمیت    

زنی گیاهان زراعی مختلف انجام شـده بیـانگر     روی جوانه  تحقیقات نسبتاً زیادی که بر    ). 1988الئوچی،  
طـور   هچه و همچنین وزن خشک گیاهچه ب        چه، ساقه    ریشه  با افزایش شوری طول   این واقعیت است که     

 و 2006؛ کایـا و همکـاران،     2004ابراهیم و همکاران،      آل( یابد  داری در مقایسه با شاهد کاهش می        معنی
ولی هنوز بدرستی مشخص نیست که کدام یک از عوامـل یـاد شـده نقـش                 ). 2005اوکیو و همکاران،    

  . باشند زنی بذر تحت شرایط شوری دارا می بازداری جوانهمهمتری را در 
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های ذرت تحت سـطوح        اینبرد الین    زنی و رشد گیاهچه     هدف از اجرای این آزمایش بررسی جوانه      
عنـوان تـنش     ترتیـب بـه    بـه  (PEG و   NaClهای   مختلف پتانسیل اسمزی ایجاد شده از طریق محلول       

سـمیت یـونی یـا    (زنـی   عامل اصلی کاهش جوانـه    و همچنین مشخص نمودن     ) شوری و تنش خشکی   
  .   در شرایط شور بود) پتانسیل اسمزی

  
  ها مواد و روش

تهیـه  )  کـرج (سسه اصالح بـذر و نهـال        ؤاز م ) B73 و   Mo17 (704های ذرت     بذور اینبرد الین  
 که  ای اجرا گردید    های شیشه   دیش   تکرار در پتری   3و با   ) 2 ×2×4(صورت فاکتوریل    هگردید آزمایش ب  

) B73 و Mo17(هـای ذرت    الین فاکتور اول شامل اینبرد. گردید  عدد بذر کشت  25دیش    در هر پتری  
هـای اسـمزی     و فاکتور سوم سـطوح نیـز شـامل پتانـسیل          ) شوری یا خشکی  (و فاکتور دوم انواع تنش      

داخـل  زنی در شـرایط آزمایـشگاهی و در           آزمایش جوانه  .بود)  مگاپاسکال -2/1 و   -8/0،  -4/0صفر،  (
اوکیـو و   ( و در تـاریکی انجـام گردیـد           درصـد  45با رطوبت نسبی    گراد    درجه سانتی  25±1ژرمیناتور  
اتـیلن   سدیم و پلی کلرید طور جداگانه با استفاده از نمک  ههای اسمزی که ب     اثر پتانسیل ). 2005همکاران،  
زنـی در     کی بر جوانه  های شوری و خش     عنوان تنش  ترتیب به  تهیه شده بودند به   ) PEG (6000گلیکول  

چه به اندازه      روز مورد شمارش روزانه قرار گرفتند و خروج ریشه         10بذرها به مدت     .شدند  نظر گرفته   
چـه، درصـد    چه، سـاقه  زنی طول ریشه پس از اتمام جوانه. زنی در نظر گرفته شد متر معیار جوانه   میلی 2

گیری و محاسبه قـرار       مورد اندازه ) RPG (1زنی  زنی، وزن خشک گیاهچه و کاهش درصد جوانه         جوانه
  . گرفتند

  زده در شرایط شوری یا خشکی تعداد بذر جوانه
100× 

  زده در شرایط شاهد تعداد بذر جوانه
  زنی کاهش درصد جوانه= 1-

قبـل از تجزیـه      .محاسـبه گردیـد    )1981(زنی مطابق معادلـه الـیس و روبـرت            متوسط زمان جوانه    
پـس از   . زنی اعمال گردیـد     های مربوط به درصد جوانه       برای داده  arcsin100/Xواریانس تبدیل   

نـزده در سـطوح    زنی در شرایط شوری، بذور جوانـه  کننده جوانه  روز دهم برای تشخیص اثرات محدود     
هایی که کاغذ صافی آنها با آب مقطر خیس شده بود منتقل شده و درصـد          دیش  پتری مختلف شوری به  

                                                 
1- Reduction of germination percentage  
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ها با استفاده     لفهؤتجزیه واریانس تمام م   .  روز دیگر مورد بررسی قرار گرفت      10زنی آنها به مدت       هجوان
ای دانکـن و در سـطح         ها با آزمون چند دامنه       انجام شد و مقایسات میانگین     MSTAT-Cاز نرم افزار    

  .   صورت گرفت درصد5آماری 
  

  نتایج و بحث  
های مـورد     لفهؤبرروی تمامی م  ) شوری یا خشکی  (نوع تنش   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر        

گیری شـده در سـطح         دار بود و همچنین اثر پتانسیل اسمزی نیز برای تمامی صفات اندازه             بررسی معنی 
از نظر صفات مـورد     ) B73 و   Mo17(های مورد مطالعه      اینبرد الین ). 1جدول  ( دار بود    معنی  درصد 1

داری نداشتند از سوی دیگـر مقایـسه میـانگین            شکی اختالف معنی  بررسی در شرایط تنش شوری یا خ      
های اسمزی حاصل از میـانگین دو تـنش نـشان داد کـه بیـشترین                  زنی در پتانسیل    کاهش درصد جوانه  

مقایـسه  ). 2 و   1شـکل   (گیـرد      مگاپاسـکال صـورت مـی      -2/1 و   -8/0های اسمزی     کاهش در پتانسیل  
حاکی از آن ) PEGمحلول (و خشکی  ) NaClمحلول  ( وریهای ش   زنی در تنش    میانگین درصد جوانه  
 تـنش   احتمـاالً .  بیشتر از تنش خشکی بـود       درصد 5/8زنی در شرایط تنش شوری        بود که درصد جوانه   

زنی را کاهش دهد لذا پـس از          تواند جوانه   شوری از دو روش پتانسیل اسمزی پایین و سمیت یونی می          
نزده در سطوح مختلف تنش شوری به محیط مطلوب           ذور جوانه ، ب ) روز اول  10(زنی    اتمام دوره جوانه  

نتـایج نـشان    .  روز دیگر مجدداً مورد بررسی قرار گرفـت        10زنی آنها به مدت       انتقال داده شده و جوانه    
 مگاپاسـکال   -2/1 و   -8/0،  -4/0هـای اسـمزی صـفر،         نزده در پتانـسیل     داد که از مجموعه بذور جوانه     

 1زنی در شـرایط بهبـود        درصد جوانه  4/46 و   2/67،  6/33،  3/14ترتیب   به) ناشی از نمک کلرید سدیم    (
  . حاصل گردید

  

                                                 
1- Recovery 



 ابراهیم و همکاران  آل محمدتقی

 39

بـر صـفات    ) S: نـوع تـنش   (ناشی از تنش شوری و خـشکی        ) P( تجزیه واریانس اثرات پتانسیل اسمزی       -1جدول  
  .)B73 و Mo17(اینبرد ذرت ) V(های  زنی و رشد گیاهچه بذور الین جوانه

  میانگین مربعات صفات
  منابع تغییر

درجه 
کاهش درصد   دیآزا

  زنی جوانه
درصد 

  زنی جوانه
متوسط زمان 

  زنی جوانه
  چه طول ساقه  چه طول ریشه

V 1  NS42/36  NS 27  NS 003/0  NS 25/0  NS 92/0  
S  1  **80/417  **867  *026/0  **74/3788  **21/745  
V × S  1  NS 74/58  NS 31/27  NS 009/0  NS 60/13  NS 57/0  

P 3  **35/7618  **77/9676  **038/0  **04/18493  **9/1931  
V × P  3  NS 76/65  NS 55/70  NS 012/0  NS 36/15  NS 26/4  
S × P  3  NS81/62  NS 88/97  *023/0  **15/1087   **03/137  
V×S × P  3  NS 54/17  NS 64/29  NS 016/0  NS 31/10  NS 57/4  

  97/23  07/29  007/0  33/97  79/63  32  اشتباه
  %27/30  %36/14  %83/17  %33/21  ٪45/31  -  ضریب تغییرات

  .دار معنی  از لحاظ آماری غیرNS ، درصد داری در سطح آماری پنج  معنی* ،داری در سطح آماری یک درصد معنی**
  

  
  های اینبرد ذرت در سطوح مختلف زنی الین  مقایسه میانگین درصد جوانه-1شکل 

  .PEG و NaClنسیل اسمزی ناشی از پتا
  

ـ    چه و طول ساقه     اسمزی برای طول ریشه      پتانسیل × بررسی اثرات متقابل تنش    طـور مـشابهی     هچه ب
دهـد ولـی اثـرات        داری کـاهش مـی      طـور معنـی    هنشان داد که کاهش پتانسیل اسمزی هر دو مولفه را ب          

چـه    پتانسیل اسمزی طول ریـشه    با کاهش   . )3شکل  ( کاهشی تنش خشکی شدیدتر از تنش شوری بود       
زنـی در   مقایسه میـانگین متوسـط زمـان جوانـه    . چه کاهش بیشتری را نشان داد   در مقایسه با طول ساقه    
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صـفر  (زنـی در آب مقطـر         سطوح پتانسیل اسمزی حـاکی از آن بـود کـه کمتـرین زمـان بـرای جوانـه                  
  ).4شکل (زنی افزایش یافت  جوانهافتد و با کاهش پتانسیل اسمزی متوسط زمان  اتفاق می) پاسکال مگا

  
  )منفی مگاپاسکال(  اسمزیپتانسیل

  های اینبرد ذرت در سطوح مختلف ین الزنی کاهش درصد جوانه مقایسه میانگین -2شکل 
  .PEG و NaClپتانسیل اسمزی ناشی از 

 

  
  )پاسکالمنفی مگا(  اسمزیپتانسیل

  های اینبرد ذرت در سطوح مختلف   الینطول گیاهچه مقایسه میانگین -3شکل 
  .PEG و NaClپتانسیل اسمزی ناشی از 

  
  )منفی مگاپاسکال(  اسمزیپتانسیل

  های اینبرد ذرت در سطوح مختلف  الینزنی متوسط زمان جوانهمقایسه میانگین  -4شکل 
  .PEG و NaClاسمزی ناشی از پتانسیل 
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ـ           دست آمده می   هاز نتایج ب   داری بـر     طـور معنـی    هتوان نتیجه گرفت که کاهش پتانسیل اسمزی آب ب
چـه   طول ساقه(زنی و همچنین رشد گیاهچه  زنی از جمله متوسط زمان و درصد جوانه         های جوانه   لفهؤم

زنی   رد ولی تأثیر آن بر درصد جوانه      گذا  اثر می ) B73 و   MO17(هر دو اینبرد الین ذرت      ) چه  و ریشه 
 مگاپاسـکال درصـد     -2/1که با کاهش پتانسیل اسمزی تا        طوری هزنی بود ب    بیشتر از متوسط زمان جوانه    

  ).1شکل ( درصد کاهش یافت 80ش از زنی تا بی جوانه
 زنی و رشد اولیه گیاهچه را تحت تأثیر قرار          طور منفی جوانه    هر دو به   PEG و   NaClهای   محلول

های اسمزی مشابه حاکی از آن بـود کـه اثـر بازدارنـده                دادند ولی مقایسه اثرات دو محلول در پتانسیل       
PEG     شدیدتر از محلول NaCl های   از آنجا که مولکول   . باشد   میPEG   باشـند و بـا     بسیار بزرگ مـی

حـسینی و     خواجـه (گردنـد      از جـذب آب توسـط بـذور مـی          جذب آب و کاهش پتانسیل اسمزی مانع      
 در  PEGو همچنین با التفات به اثرات بازدارندگی شـدیدتر          ) 1988 لینچ و الئوچی،     ؛2003کاران،  هم

توان نتیجه گرفت که اثر بازدارنده کـاهش پتانـسیل اسـمزی در شـرایط                 های اسمزی مشابه می     پتانسیل
ـ     . باشد   می -Cl و   +Naتر از اثرات سمیت یونی ناشی از         شوری مهم  زنـی    ههمچنین نتایج بررسـی جوان

دار   نیز حاکی از بهبود معنی    ) آزمایش بهبود (بذور جوانه نزده در شرایط شوری در محیط بدون استرس           
زنی پس از انتقال به محیط بدون تنش بود که این امر موید آنست که اثر اسمزی نقـش مهمتـری                       جوانه

زنـی و     سـرعت جوانـه   بـاالتر بـودن درصـد و         .باشـد   زنی در شرایط شور دارا می       را در بازداری جوانه   
در شرایط شوری در    ) چه و وزن خشک گیاهچه      چه، طول ساقه    طول ریشه ( همچنین رشد بهتر گیاهچه   
 توسـط پوسـته بـذر باشـد کـه از            -Cl و   +Naتواند ناشی از جذب یونهای        مقایسه با تنش خشکی می    

  .شوند  میتر آب از محیط اطراف بداخل بذر طریق کاهش دادن پتانسیل اسمزی باعث جذب سریع
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Abstract 

Present study was conducted to investigate the effects of different osmotic 
potentials (0.0 MPa, -0.4 MPa, -0.8 MPa and -1.2MPa) induced by NaCl and 
Polyethylene glycol-6000(PEG) as salinity and drought stress respectively on 
germination and early growth of two inbred lines of maize (Mo17 and B73). The 
objective was to compare the germination ability between tow maize inbred lines in 
salt and drought stresses and to determine factors (salt toxicity or osmotic stress 
due to PEG) inhibiting seed germination. The experimental design was completely 
randomized design with three replications in which factors were arranged as 
factorial. The experiment was carried out in a germinator (25±1 °C, 40% relative 
humidity). Results of variance analysis showed that the effect of osmotic potential 
levels on germination index, germination percentage, length of root and shoot and 
seedling dry weight was significant. Germination and seedling growth appeared to 
decrease with increasing osmotic pressure. While this decrees was more 
considerable in seedling growth than in germination. It concluded that at each level 
of osmotic potentials the inhibitory effect of drought stress on germination was 
more drastic than that of salinity stress. The germination responses of inbred lines 
to the both stresses were nearly same. When seeds were transferred to unstressed 
condition, after 10 days of salinity treatment, there was some recovery. This 
showed that the main inhibitory influence of salinity on maize inbred lines seed 
germination was mostly due to osmotic effect.   
 
Keywords:  Maize; Germination; Salinity and drought stress 
 

                                                 
*- Corresponding author, Email: taghiw200@yahoo.com  



 ابراهیم و همکاران  آل محمدتقی

 1

 
 


