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  فصل اول

  مقدمه

و مروري بر تحقیقات 

 گذشته
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  مقدمه -1-1

 ذرت. شـودمی تامین غالت از بشر نیاز مورد پروتئین از  نیمی  درحدود و انرژي چهارم سه از بیش امروزه

 از یکـی هکتـار؛ در تـن 80 از بـیش ايعلوفه محصول عملکرد و زیاد ينشاسته و قندي مواد داشتن علت به

 ایـن که). 1383 امام، ؛1375 کریمی،( شودمی محسوب دانه و سیلو سبز، علوفه تولید جهت نباتات بهترین

 و شـیري گاوهاي پرورش و دامداري امر به که شایانی توجه اثر در ایران در ذرت زراعت اخیر هايسال در امر

 نیـاز دیگـر طـرف از. است یافته زیادي گسترش شده، تخمگذار و گوشتی مرغان پرورش همچنین و گوشتی

 کشـت زیـر سطح افزایش در دارند، گیاه این هايفراورده به داروسازي حتی و صنعتی کارخانجات که فراوانی

 سـطح که است شده موجب فوائد این). 1388 امیرتیموري، ؛1386 افشارمنش،( است بوده موثر ایران در آن

 عالوه. یابد افزایش سرعت به جهان کشورهاي اغلب در اخیر هايسال طی ذرت مصرف همچنین و کشت زیر

-اقلیم و مختلف هايتناوب در گرفتن قرار امکان زیاد، سازگاري باال، عملکرد و شماربی کاربرد موضوع، این بر

 تولیـد اصـلی کشـورهاي از راسـتا این در که. دارد آن کشت زیر سطح افزایش در مهمی نقش گوناگون هاي

 تـوانمـی ذرت صادرکنندگان از. کرد اشاره التین آمریکاي و چین شمالی، آمریکاي به توانمی ذرت يکننده

 نـام را جنـوبیکره و روسیه ژاپن، ذرت اصلی واردکنندگان از و آرژانتین و فرانسه شمالی، آمریکاي کشورهاي

 ذرت جملـه از کشـاورزي محصـوالت بـراي تقاضا افزایش دیگر، سوي از  ).Sprague and Dudley, 1988( برد

 کشهاآفت شیمیایی، کودهاي کاربرد افزایش امر این و است شده کشاورزي اراضی در گسترده کشت به منجر

 آغـاز از است. همچنـین، داشته دنبال به تولیدات این کیفیت و کمیت نگهداري و حفظ جهت را کشهاعلف و

 جدي نگرانی یک باعث که است کرده پیدا توجهی قابل افزایش بیوسفر سنگین فلزات آلودگی صنعتی، انقالب

  ).Shukla et al, 2009( است شده محیطی زیست

 توانـدمی کـه است، محیطی زیست جدي بسیار معضالت از یکی سنگین، فلزات يوسیله به خاك آلودگی

 Di Toppi And( باشـد داشـته پـی در ها،انسـان سـالمت و کشـاورزي هايسیستم براي را ايبالقوه خطرات
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Gabbrielli, 2001 .(ایـن و نیسـتند تجزیه قابل زیستی صورت به خاك در سنگین فلزات که داشت توجه باید 

). Kabata, 2001( است ساخته مبدل محیطی زیست هايآالینده گروه خطرناکترین از یکی به را هاآن واقعیت

 فلـزي هـايیون محلـول، فلـزي هايکمپلکس آزاد، فلزي هايیون صورت به مختلف هايخاك در فلزات این

 و هـاکربنات اکسـیدها، نظیر غیرمحلول یا و کرده رسوب ترکیبات آلی، مواد با یافته پیوند فلزات تبادل، قابل

 دهنـد تشـکیل را سـیلیکاته مـواد سـاختمان از بخشـی اسـت ممکن اینکه یا و شوندمی دیده هیدروکسیدها

)Leyval et al, 1997  .(گیـاه رشد براي غیرضروري و ضروري دسته دو به سنگین فلزات که داشت توجه باید 

 آنهـا بـه خـود فیزیولـوژیکی عملکرد و رشد، نمو جهت گیاه که ضروري سنگین فلزات. شوندمی بندي طبقه

 ضـرورتی گیـاه نمو و رشد براي که غیرضروري سنگین فلزات. میباشد مس و آهن منگنز، شامل دارد احتیاج

  ).Dushenkov, 2009( باشندمی) Al( آلومینیوم و) Pb( سرب ،)Cd( کادمیوم شامل ندارند

 کـه دهـد، می تشکیل را زمین پوسته از درصد  1/8 حدود و است فلزي عنصر فراوانترین) Al( آلومینیوم

 بصـورت عنصـر این. باشدمی سلیکون و اکسیژن از بعد عنصر سومین اندازه، نظر از طبیعت کل در مقدار این

 ,Song( شود می یافت فسفات و سولفات سیلیکات، هیدروکسید، ترکیب صورت به عمدتًا و ندارد وجود خالص

 از راحتـی بـه هیـدروژن به اتصال براي باال تمایل دلیل به که است ظرفیتی سه فلز یک مذکور عنصر). 2005

 و بیشـتر اتصـال قدرت دهنده نشان آلومینیوم شیمیایی – فیزیکی خواص. کند نمی عبور بیولوژیک غشاهاي

 دلیـل همـین بـه و باشد می منیزیم و کلسیم مانند ظرفیتی دو فلزي کاتیونهاي به نسبت تر آهسته واکنشی

 حسـاب بـه هـا کاتیون به وابسته بیولوژیکی فرآیندهاي از بسیاري براي قوي مهارگر یک بعنوان را عنصر این

  ).Exly et al, 1992( آورندمی

 در فراوانـی متابولیک هاي نقش داراي است، و آلی گیاهان براي ضروري اما مصرف، کم عنصري)Cu(مس

 شـدت بـه کنـد، تجـاوز اندك بسیار سطح از خاك در آن غلظت که زمانی). Patsikka et al, 2002( است گیاه

 پسـماند از شـده رهـا مـواد رسـوب اثـر در زیـاد مقدار به عنصر این). Berglund et al, 2000(شود  می سمی
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 شـده وارد محـیط بـه ها کشآفت گسترده کاربرد و صنعتی هايفعالیت فلزات، ذوب کاري،معدن ها،فاضالب

 میـزان). Sosse et al, 2004( شـود مـی محسوب محیط در یمی دا آالینده یک عنوان به آن زیاد هاي ،غلظت

 خـاطر ).Sheldon and Menzies, 2004( اسـت متفاوت آن بحرانی غلظت و گیاه نوع به بسته ماده این سمیت

 30-20 از بـیش هـا بـرگ در عنصـر ایـن سمیت بحرانی سطح موجود، هاي گونه اکثر براي شود، می نشان

 جملـه از مـذکور، سنگین فلزات این). Chaignon and Hinsinger, 2003( است خشک وزن گرم بر گرم میکرو

-تالش مشکالت این درك با امروزه نتیجه در روند، می شمار به اکوسیستم در اختالل ي کننده ایجاد عوامل

 و ابـداع مختلفـی هاي روش منظور بدین و است گرفته صورت زیست محیط پاکسازي منظور به فراوانی هاي

 سـنگین فلـزات بـه آلـوده هـايخاك پاالیش و اصالح براي اصلی روش 3 بطورکلی،. است شده گرفته کار به

  ).Prasad, 2003( باشندمی پاالییزیست و شیمیایی اصالح فیزیکی، اصالح شامل هاروش این که دارد وجود

 و سـخت خـاکبرداري، نظیـر( سـنگین فلـزات به آلوده مناطق اصالح شیمیایی و فیزیکی هايروش اغلب

 يمنطقـه ایزوالسـیون شـامل ساده طوربه یا و هستند پرهزینه بسیار) خاك زیر در کردن دفن و کردن جامد

 و حاصـلخیزي زیسـتی، فعالیـت بـر مضري اثرات نیز خاك شستشوي نظیر هاروش از برخی. باشندمی آلوده

 Pulford( داشت خواهند پی در هم را زیادي بسیار مهندسی هايهزینه طرفی از و گذارندمی خاك ساختمان

and Watson, 2003 .(هـايخاك اصالح نوظهور زیستی هايروش از یکی که باشد، می پاالیی گیاه سوم روش 

 فلزي هايآالینده کردن اثر بی یا و زدودن منظور به گیاهان از استفاده شامل که است سنگین فلزات به آلوده

 لحـاظ از تکنولـوژي، ایـن). Prasad, 2003( باشدمی خاك و آب نظیر مختلف هايمحیط در موجود خطرناك

ــالی ــم م ــه ک ــزایش موجــب و باشــدمی غیرمخــرب محیطــی زیســت لحــاظ از و هزین ــت اف ــوع و فعالی  تن

 در بـار اولـین براي ایده این). Glick, 2010( گرددمی هااکوسیستم سالمت ارتقاي و خاك هايمیکروارگانیسم

 تخریب سنگین، فلزات اثرات کردن محدود جهت گیاه، در ها تکنولوژي مجموع به و شده مطرح 1983 سال

 به و رود می کار به...)و کلره هاي حالل کشها، آفت فلزات،( شامل ها، آالینده تجمع یا و استخراج دگرگونی، و
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 از روش ایـن در شـود، مـی استفاده سنگین فلزات به آلوده پرخطر اماکن در ارزش با و موثر روش یک عنوان

 باالیی هايغلظت قادرند که هاییباکتري و قارچ مثل هاییارگانیزم میکرو با همزیست گیاهان از کوچکی گروه

 هـايروش از یکـی). 1390 ابراهیمـی،( شود می استفاده کنند، انباشته خود هوایی هاي اندام در را عناصر از

 هـايباکتري از اسـتفاده گیاهـان، بر محیط از شده جذب سنگین فلزات زیانبار اثرات کاهش منظور به ممکن

  ).Bonilla et al, 2004( باشد می گیاهان این با تریکودرما هايقارچ و باکتر ازتو مثل) PGPR(  رشد محرك

 طوریکه به. هستند کشتقابل هايقارچ متداولترین و دارند حضور خاکها همه در تریکودرما قارچ هايگونه

 جذب افزایش خاکزي، بیماریزاي عوامل برابر در بیولوژیک کنترل منظور به خاك در تریکودرما قارچ از امروزه

 در القـایی مقاومـت ایجاد گیاهان، ریشه در آمینه اسید و قند انتقال افزایش و مسمومیت دفع  غذایی عناصر

 پاکسـازي توانـایی قـارچ ایـن هاي گونه از بعضی. شودمی استفاده گیاه رشد القاي و محیطی هاي تنش برابر

 هـايآالینـده زیسـتی تجزیـه براي میکروارگانیسمی از منابع یکی عنوان به توانندمی و داشته را آلوده محیط

 از بعضـی که هستند گیاهی بیماریزاي غیر و طلب فرصت همزیست قارچها این. روند کار به محیط در موجود

 آن سطح زیر سلولهاي و اپیدرم درون به و کرده برقرار پایداري و قوي هايکلونی ریشه سطوح با آن هايگونه

 افـزایش نتیجـه در و غـذایی مـواد جـذب و تولیـد ریشه، رشد تحریک). Harman et al, 2004( کنندمی نفوذ

). Carvajal et al, 2009( اسـت شـده عنـوان قـارچ ایـن بـارز  هايویژگی از محیطی تنشهاي به گیاه مقاومت

 رشـد دوره طول در را زنده غیر هايتنش به مقاومت قارچها این که است داده نشان نیز متعددي هايگزارش

 ,Mastouri et al( دهنـدمـی افـزایش مغذي مواد جذب و گیاه آب نگهداري ظرفیت ریشه، رشد بهبود با گیاه

2010 .(  

 هـايبـاکتري بـه تـوانمی دارند را زیستی کودهاي به شدن تبدیل توانایی که خاك جانداران ریز بین در

 هـاییریزوبـاکتري انواع. نامندمی ریزوباکتر اصطالح به را ریزوسفر منطقه هايباکتري. نمود اشاره ریزوسفري

 کـه نامنـد،مـی گیاه رشد محرك هايریزوباکتري اصطالح به دارند، مثبت اثر گیاه عملکرد و رشد روي بر که
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 گیاه ریشه محیط در اینتروباکترها). Zahir et al, 2004( است شده شناخته اینتروباکترها آنها مهمترین از یکی

 بیـوتین، پنتوتنیـک، اسـید نیکوتینیـک، اسـید ماننـد فعـال بیولـوژیکی مواد مقداري ترشح و ساخت توانایی

 دارنـد مـوثري و مفیـد نقش ریشه رشد افزایش در که باشندمی دارا را  Bویتامینهاي و هاجیبرلین ها،اکسین

)Kader, 2002 .(و بوده گیاهی هايبیماري علیه قارچی ضد ترکیبات تولید به قادر دیگر،اینتروباکترها  طرف از 

-بـاکتري). Chen, 2006( دارد دنبال به را گیاهی پایه رشد بهبود نهایت در گیاهچه بنیه و زنیجوانه تقویت با

 زیسـتی تثبیـت بـر عـالوه کـه باشـندمـی گیاه رشد محرك هايباکتري ترینمهم از اینتروباکتر  جنس هاي

 و جیبرلین اکسین، انواع ویژه به رشد کننده تحریک هايهورمون از ايمالحظه قابل مقادیر تولید با نیتروژن،

 گرچـه ).Karimi and Siddique, 1991( دهنـدمـی قرار تأثیر تحت را گیاهان عملکرد و نمو و رشد سیتوکنین

 است، پایین خاك در هاآن تراکم و تعداد ولی دارند وجود هاخاك در طبیعی طور به رشد محرك هايباکتري

 نتیجـه در و رسـانده مطلـوب حد به را هاآن جمعیت تواندمی هاباکتري این با گیاهان بذرهاي تلقیح بنابراین

  ).Cakmakci et al, 2007( گردد خاك در هاآن مفید اثرات بروز به منجر

 بـاکتري و هاقارچ نظیر زنده هايمیکروارگانیسم حاوي محلول از استفاده با بذرها پرایمینگ،-بیو روش در

 پرایمینـگ-بیو تیمار اعمال جهت ازتوباکتر باکتري و تریکودرما قارچ از پژوهش این در که شوند،می تیمار ها

 دنیـا سراسر در که هستند خاکزي هیفومیستهاي جمله از تریکودرما جنس هاي گونه. گردید خواهد استفاده

 این هاي گونه. کنندمی استفاده نیتروژن و کربن منابع عنوان به ترکیبات از وسیعی دامنه از و شوند می یافت

 روغنیـان( شوند می چوب پوسیدگی باعث مواردي در و خاکزي قارچهاي و بوده جهانی پراکنش داراي جنس

 ).1392 همکاران، و
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  جهان در ایران و آن جایگاه و ذرت -1-2

 مهـم غـالت از و گرامینـه خانواده از گیاهی  Corn یا  Maize انگلیسی نام و  Zea maysعلمی نام با ذرت   

 طیـور بخصـوص و دام انسان، استفاده مورد زراعی گیاهان ترینقدیمی از و جهان معتدل و گرمسیري مناطق

 Tollenaar( باشدمی تجاري سطح در هکتار در دانه تن 20 تا 15 سطح واحد در ذرت عملکرد پتانسیل. است

and Dwyer, 1999 .(،ايعلوفـه محصول عملکرد و زیاد ينشاسته و قندي مواد داشتن علت به ذرت همچنین 

 شـودمـی محسـوب دانـه و سـیلو سـبز، علوفـه تولیـد جهت نباتات بهترین از یکی هکتار در تن 80 از بیش

 1/1 بـا 2016در سـال  ذرت تولیـد جهـانی بر اساس گزارشات فائو  میـزان ).1383 امام، ؛1375 کریمی،(

 گسـترش و اروپا اتحادیه در آن تولید بهبود از رشد این که رسید خواهد تن میلیون 1014 به افزایش درصد

 در ذرت تولیـد شـود می بینی پیش زمان همین در دارد؛ حکایت آمریکا متحده ایاالت در کشت تحت اراضی

 را شدیدي کاهش نینو ال پدیده دلیل به جوي اوضاع بیشتر وخامت و خشکسالی پی در برزیل و آفریقا جنوب

 از صـنعتی ياسـتفاده بیشتر و دهدمی تشکیل نشاسته را ايدانه ذرت عمده ترکیب ).Fao, 2016کند( تجربه

 ذرت جنـین در ایـن، بـر افزون). Tollenaar and Dwyer, 1999( است آن در موجود ينشاسته مبناي بر ذرت

 Sprague and( گیـردمـی قـرار اسـتخراج مـورد ذرت روغـن عنوان به که دارد وجود روغن درصد 37 تا 30

Dudley, 1988 .(مـی تشـکیل را ذرت دانـه وزن درصد 6 پریکارپ و درصد 11 جنین درصد، 83 آندوسپرم-

  ).Tollenaar and Dwyer, 1999( دهند

 در کشـاورزي زمینهـاي از هکتـار میلیـون چهـل و یکصـد حـدود امـروزه هـا پژوهش تحقیقات این طی

 بـا کـه آمریکاسـت ذرت تولیدکننـده بزرگترین. دارد قرار اي دانه ذرت کشت زیر جهان، گوناگون کشورهاي

 ذرت اکنـون هـم. دارد اختیار در را جهان تولید کل %50 از بیش کشت زیر هکتار میلیون سی حدود داشتن

 سـطح کـه است شده موجب فوائد این .)Fao, 2016است( جهان راهبردي کاالي دومین گندم از پس اي دانه
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 بـر. یابـد افـزایش سـرعت به جهان کشورهاي اغلب در اخیر هايسال طی ذرت مصرف همچنین و کشت زیر

 میـزان و هکتار میلیون 147 از بیش میالدي 2008 سال در جهان در ذرت کشت زیر سطح فائو آمار اساس

 زیـاد، سـازگاري باال، عملکرد و شماربی کاربرد بر عالوه. است شده گزارش تن میلیون 694 از بیش آن تولید

 آن کشـت زیـر سـطح افـزایش در مهمی نقش گوناگون هاياقلیم و مختلف هايتناوب در گرفتن قرار امکان

 از. بـرد نـام را التـین آمریکاي و چین شمالی، آمریکاي توانمی ذرت يکننده تولید اصلی کشورهاي از. دارد

 ژاپن، ذرت اصلی واردکنندگان از و آرژانتین و فرانسه شمالی، آمریکاي کشورهاي توانمی ذرت صادرکنندگان

  .)Fao, 2000( برد نام را جنوبیکره و روسیه

 و شـیري گاوهاي پرورش و دامداري امر به که شایانی توجه اثر در ایران در ذرت زراعت اخیر هايسال در

 نیـاز دیگـر طـرف از. است یافته زیادي گسترش شده، تخمگذار و گوشتی مرغان پرورش همچنین و گوشتی

 کشـت زیـر سطح افزایش در دارند، گیاه این هايفراورده به داروسازي حتی و صنعتی کارخانجات که فراوانی

 هـزار 226 بـه 1369 سال در هکتار 41969 از ایران در ذرت کشت زیر سطح. است بوده موثر ایران در آن

 در گـرم کیلـو 4500 از نیـز آن سطح واحد در عملکرد هاسال این طی. است رسیده  1388 سال در هکتار

 اسـت یافتـه افزایش تن میلیون 64/1 به تن هزار 187 از تولید میزان و هکتار در گرم کیلو 7300 به هکتار

افزایش عملکرد گیاهـان زراعـی یکـی از اجـزاي ضـروري جامعـه  ).1388 امیرتیموري، ؛1386 افشارمنش،(

شود زیرا عملکـرد گیاهـان تحـت تـاثیر امروزي براي هماهنگی با افزایش جمعیت است و این امر محقق نمی

گیرد. به این ترتیـب تولیـد گیاهـان زراعـی یـک پدیـده اثر متقابل آنها قرار می اقلیم، خاك، عوامل گیاهی و

پیچیده است. براي هماهنگی این پیچیدگی، شناخت عمیق عوامـل فیزیولـوژیکی، زراعـی و محیطـی جهـت 

  ).1375حفظ یا افزایش بهره دهی ضروري است(هاشمی دزفولی و همکاران، 
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  ذرت گیاهشناسی -3- 1

 تهـی، میان و دارگره بندبند، غالت سایر مانند آن ساقه که است گرامینه تیره مهم گیاهان از یکی ذرت   

-مـی تغییـر متـرسـانتی 20 تـا 6 بـین مختلـف انـواع در هاگره بین فاصله. است انشعاب بدون معموالٌ ولی

 شـرایط بعضـی در رسـدمی متر 5 تا 2 به آنها ارتفاع و بوده راست و مستقیم هاساقه. )1375 نماید(کریمی،

 48 تـا 8 بین ساقه هر روي در ذرت هايبرگ تعداد. برسد نیز متر 8 به حداکثر است ممکن ذرت ساقه طول

 عدد 5 تا 3 حدود آن اولیه هايریشه دارد. تعداد برگ عدد 18 تا 12 حدود متوسط بطور و است متغییر عدد

 بخش، تاج( .است عدد 20 تا 15 حدود آیندمی بوجود خاك مترسانتی 5 تا 3 عمق در که ثانویه هايریشه و

1375.(  

 تـابش و گـرم هـايتابسـتان کـه منـاطقی در. دارد بـاالیی گرمـایی احتیاجات جو و گندم خالف بر ذرت

 از ذرت). 1375 کریمـی،( دارد دانـه تولید نظر از را عملکرد بهترین ذرت دارند خشک پاییز و کافی خورشید

 از متـري 3000 ارتفـاع تـا گیـاه این. کندمی رشد جنوبی عرض درجه 42 تا شمالی عرض درجه 50 حدود

). Sprague and Dudley, 1988( شـودمـی دیـررس باشد بیشتر این از ارتفاع اگر و است کشت قابل دریا سطح

 گـرادسـانتی درجـه 18-20 ذرت زنـیجوانـه براي بهینه دماي و گرادسانتی درجه 10 ذرت براي پایه دماي

 روزهـاي و افتدمی جلو آن دادن گل روز، شدن کوتاه با و بوده کوتاه روز گیاه یک طبیعی طور به ذرت. است

 خاك بهترین. شودمی گیاه شدن بزرگ و هابرگ تعداد افزایش اي،سبزینه رشد دوره شدن طوالنی سبب بلند

 ظرفیت با شده زهکشی خوبی به که متوسط بافت با دارهوموس عمیق، لومی، حاصلخیز، خاك یک ذرت براي

 گیـاهی ذرت ).1383 امـام، ؛1375 بخش، تاج ؛1375 کریمی،( باشدمی 7/ 5 تا PH  5  و باال آب نگهداري

-Monoique)پایـه یـک .رسـد مـی متـر چهـار تا آن ارتفاع که راست اي ساقه داراي پایه یک و یکساله است

Monoecious)، ذرت ماده گلهاي. دارند قرار پایه یک روي بر ولی هم، از جدا ماده و نر گلهاي که معنی بدین 

 از بعـد ذرت سـنبلچهاي محـور). 1383امام، (شود می تولید دارد وجود برگ غالف قاعده در که اي جوانه از
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 قرار جفت بطور متعددي هاي سنبلچه بالل محور روي که شده) بالل محور چوب( بالل مغز به تبدیل تکامل

 (style)خامـه بنـام بـاریکی و بلند میله تخمدان محل از.باشند می ماده گل دو داراي کدام هر که گیرند می

 دور پوسته راس از بلند میله این. دارد وجود کرکداري و ظریف (stigma)کالله آن روي در که گردد می خارج

 انتهـایی قسـمت از آن آخـرین و بـالل قسمت ترین تحتانی از خامه میله اولین. گردد می ظاهر و خارج بالل

 در خامه میله. دارد تشکیل براي روز 10 تا 5 حدود در زمانی مدت به احتیاج خامه میله. شود می خارج بالل

  ).1375 بخش،تاج( بپذیرد را مذکر هاي گرده تواند می مستقیماً خود طول تمام

 در عدد 12 تا یک بین و بوده متفاوت کامال مختلف، هاي واریته به بسته گیاه هر در ذرت هاي بالل تعداد

 در کـه دارد قـرار فرعـی هاي خوشه و خوشه صورت به اصلی ساقه انتهاي در ذرت گیاه نر اندام. است نوسان

 هـر. اسـت گرفتـه قرار منظم بطور کوتاه دیگري و بلند یکی سنبلچه دو فرعی هاي خوشه یا خوشه این روي

 و پایه یک است گیاهی ذرت شد اشاره که همانطور. باشد می پرچم سه داراي گل هر و گل دو داراي سنبلچه

 طـرق بـه گـل هـاي گـرده و بوده مستقیم بطور آن افشانی گرده زایشی اعضاي بودن جدا علت به نتیجه در

 دراز و متناوب ذرت برگهاي ).Sprague and Dudley, 1988(کنند می پیدا انتقال مونث اعضاي روي بر مختلف

 مـاده گلهـاي. باشد می روشن قرمز هاي سنبل از مرکب که بوده اي خوشه بصورت ذرت نر گلهاي. باشد می

 رنگ سبز پوشاند، می را بالل روي که غشایی. دارد قرار ذرت هاي برگ کنار در شده تشکیل گل 4 تا 2 از آن

 به ها دانه این. اند گرفته قرار بالل مرکزي محور اطراف در ذرت شکل کروي هاي دانه. باشد می برگ مانند و

  ).1375 بخش،تاج(باشند می اي قهوه یا زرد رنگ

 داراي ذرت. اسـت) Pericarp( میوه پوسته شامل فقط آن پوسته و) Caryopsis( گندمه اي میوه ذرت دانه

 است جالب. برسد هم متر هشت تا خشک مناطق در آن طول است ممکن و بوده مستقیم و راست هاي ساقه

 همـان. اسـت احتیاج آب لیتر 415 تا 315 حدود در ذرت خشک ماده کیلوگرم یک تشکیل براي که بدانید



11 
 

 بـه آن افشانی گرده زایشی اعضاء بودن جدا علت به نتیجه در و پایه یک است گیاهی ذرت شد اشاره که طور

 منتقـل کیلـومتر چنـدین تا را ها گرده تواند می باد و گیرد می صورت باد بوسیله بیشتر و مستقیم غیر طور

 صـورت کامـل بطـور بـالل یـک بـاروري عمـل تا است الزم زمان ساعت 24 مدت عادي شرایط تحت. نماید

  .)1375 کریمی،(گیرد

  گیاهچه در تولید محصول دانه رو استقرا بذر زنیجوانهاهمیت   -1-4

بذر یک واحد زایشی  زنی بذر به عنوان یک عامل کلیدي در کشاورزي نوین اهمیت زیادي دارد. زیراجوانه

کند. عالوه بر این، به دلیل نقش بذر در اسـتقرار ها را تضمین میي حیات، بقاي گونهاست که به عنوان رشته

زنی پیشنهاد شده تعاریف مختلفی براي جوانه باشد.می ي زندگی گیاهي مهمی در دورهزنی مرحلهبوته، جوانه

-چه از پوسته بذر تعریف میزنی در قالب خروج ریشهي بذر، جوانهکه از نظر متخصصان فیزیولوژبطوري .است

ظهـور و توسـعه  "زنـی را بـه صـورت. متخصصـان تجزیـه بـذر، جوانـه)1387قادري و همکاران، (اکرمشود 

دهنده توانمندي بذر در تولیـد یـک اند که نشانساختارهاي ضروري (بسته به نوع بذر) از جنین تعریف کرده

زنی را از سر گیري رشـد فعـال برخی دیگر جوانه .)1AOSA ،2000باشد (ر شرایط مطلوب میگیاه طبیعی د

شود. البته باید روي این نکتـه تاکیـد دانند که منجر به ایجاد شکاف در پوسته و ظهور گیاهچه میجنین می

تعاریف ارائه شده، به نـوعی زنی را مشاهده نماید. در کلیه کس قادر نیست به وضوح فرایند جوانهکرد که هیچ

قادري (اکرمدهد زنی رخ می، هرچند که این وقایع بعد از وقایع جوانهباشدمیگیري نمو گیاهچه مستتر اندازه

  .)1387و همکاران، 

  

                                                           
1Association of Official Seed Analysts ( AOSA)  
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  زنیعوامل موثر بر جوانه -1 -1-4

   ):1376،(رستگار شودتقسیم میعوامل بذري و محیطی گروه  2به  زنیعوامل موثر بر جوانه به طور کلی 

  بذري عوامل -1-1 -1-4

 از. گذارنـدمـی تـاثیر بذر زنیجوانه بر محیط از مستقل و است مربوط بذر خود هايویژگی به عوامل این 

 اشـاره بـذر خـواب و عمـر طـول زیسـت، قـوه بـه تـوانمـی زنـیجوانـه بـر مـوثر بـذري عوامـل تـرینمهم

  .)1376،(رستگارکرد

  محیطی عوامل -1-2 -1-4

  .کرد اشاره نور و دما اکسیژن، رطوبت، به توانمی محیطی عوامل از    

   گیاهچه استقرار -2 -1-4

هایی که حاصلخیزي باالیی نداشته و در عین حال واجد انواع تنش هاي محیطی مثل کم زراعت در زمین

فراوانی روبرو است، اولین مشکلی باشند با مشکالت آبی، تنش فلزات سنگین، شوري و دماهاي باال و پایین می

هایی متصور بود، مشکالت مربوط به جوانه زنی و استقرار که میتوان در راستاي تولید محصول در چنین زمین

مناسب محصول در مزرعه است. پر واضح است که جوانه زنی مطلوب و در پی آن استقرار مناسـب در مزرعـه 

 ). افزایشSavage et al, 2004ل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سازد (تواند راه را براي تولید محصولی قابمی

 خورشـید نـور و غذایی خاك، مواد رطوبت از گیاه بهتر استفاده باعث گیاه،  بهتر استقرار و شدن سبز سرعت

 عوامل متعددي). Lee and Kim, 2006(دهد  می افزایش را گیاه عملکرد و رشد پتانسیل نتیجه در و گردد می

مطلـوب ماننـد و شرایط محیطـی نـا هاي عظیم صنعتی، افزایش کارخانههاي مکانیزههمچون گسترش کشت

 نمایندزنی و استقرار سریع و یکنواخت را ایجاب میضرورت جوانهو تنش فلزات سنگین  شوري خاك ،خشکی
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)Subedi and ma, 2005.( آن بـه مربـوط هايشاخص و زنیجوانه رفتار بهبود از حاکی زیادي بسیار گزارشات 

 بـذور در اولیـه اسـتقرار و زنیجوانـه نرخ ساقچه، طول ریشه، طول بذر، بنیه ، زنیجوانه زمان متوسط از اعم

ي زنـی سـریع و یکنواخـت همـهکاشت زود هنگام و جوانه).Parera and Cantliffe, 1991( باشدمی شده پرایم

ي مناسـب، شود که به دنبـال رشـد اولیـهسطح سبز مطلوب می ي سریع گیاه زراعی وبذور، باعث رشد اولیه

اسـتقرار ). 1389یابـد (جـاجرمی و همکـاران، دریافت تشعشع خورشیدي و در نتیجه عملکـرد افـزایش مـی

گیري بهتر از رطوبت، عناصر غـذایی و نـور و تکمیـل سـریع مراحـل رویشـی و ها امکان بهرهمطلوب گیاهچه

اي، گیاهچه کامال ). به گیاهچهSubedi and ma, 2005دهد (رما را به گیاه پاییزه میزایشی قبل از آغاز فصل س

شود که هیچ وابستگی به ذخایر اندوختـه غـذایی نداشـته باشـد. مراحـل اولیـه رشـد استقرار یافته گفته می

قادري و همکـاران، باشد (اکرمهاي در حال رشد روبرو میترین مخاطره از جنبه مرگ گیاهچهگیاهچه با بیش

زنی بستگی دارد که ایـن دو تحـت تـاثیر عـواملی . یکنواختی در سبز شدن به درصد و سرعت جوانه)1387

 Francoisگیرنـد (مانند عناصر غذایی ، پتانسیل آب، شوري ، دماي محیط و اثرات متقابل این عوامل قرار می

et al, 1994.(  

 50 بـه رسـیدن بـراي الزم زمـان مـدت شیرین ذرت روي بر بذر، کاشت از پیش تیمارهاي اعمال پی در

 ایـن، بـر عـالوه. یافـت بهبود داريمعنی طوربه گیاهچه ظهور زمان متوسط چه، ریشه طول زنی،جوانه درصد

 قـرار قبـولی قابـل و مطلـوب وضـعیت در نیـز بذور این از حاصل زنیجوانه یکنواختی سرعت استقرار در پی

-بر جوانه فلزات سنگینمطلوب تنش از این میان شوري خاك و اثرات نا ).Parera and Cantliffe, 1991(داشت

 زنی بذر و استقرار گیاهچه از مواردي است که امروزه توجه محققان زیـادي را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت

)Mastouri et al, 2010.(  و  ی بـذرزنـموجب مهـار کامـل جوانـه نش فلزات سنگینبه طوري که سطوح باالي

 ).Subedi and ma, 2005شود (می استقرار گیاهچه
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  هاي محیطی بر استقرار گیاهچهاثر تنش -1-5

 و زیسـتی عوامل از تاثیري یا و یک تاثیر از و بوده فیزیولوژیکی فرآیندهاي عادي غیر روند نتیجه در تنش

 یـک از شـدتی تاثیر تحت ارگانیسم گرفتن قرار از است عبارت تنش دیگر عبارت به. شودمی حاصل محیطی

 تـنش کلـی حالـت در). 1379 اندرزیان،(شـودمی آن ارزش یا و بازده ظاهري، افت موجب که محیطی عامل

 عمـل از طبیعـی هـايسیسـتم شـودمـی سبب که مخالف نیروهاي از برخی حد از بیش فشار از است عبارت

 ,Ashraf(دهـد مـی قرار تاثیر تحت را هاپاسخ که است عاملی تنش دیگر بیان به. شود بازداشته خود طبیعی

هاي محیطی (شوري، خشکی، سرما، گرما، عناصرسنگین و ...) مهمترین عوامل اثر گذار بـر روي شتن ).2008

هـاي هـاي زیسـتی و تـنشهـاي محیطـی شـامل تـنشآینـد.تنشگیاهان زراعی از جمله کلزا به شمار مـی

-تقسـیم مـی ،رقابـت -2حمله آفات و امراض و  -1زیستی به دو دسته  هايباشند. تنشفیزیکوشیمیایی می

دمـایی و  -4تشعشعی  -3شیمیایی  -2فیزیکی  -1هاي هاي فیزیکوشیمیایی به پنج گروه تنشگردد و تنش

گـردد (کـافی و هاي شیمیایی محسـوب مـیجزء تنشفلزات سنگین اند، که تنش آب، تقسیم بندي شده -5

   ).1388همکاران، 

عنوان تولیدکنندگان عرصه حیات، نقشی اساسی در بقا و پایداري جوامع زیستی دارند. رشد و گیاهان به  

اي مثبت یا منفـی، تولید گیاهان همواره تحت تاثیر عوامل مختلف زنده و غیرزنده بوده که این عوامل به گونه

دهنـد. تعریـف تـنش در شـرایط قـرار مـیزیستی را تحت تـاثیر رشد، تولید و بقاء گیاهان و در نتیجه جوامع

باشد، ممکن است براي گیاه دیگـري زا میبیولوژیکی بسیار دشوار است. زیرا، شرایطی که براي یک گیاه تنش

ترین تعریف براي تنش در شرایط بیولوژیکی نیرویی مخالف یا شرایطی که باعث شرایط مطلوب باشد. کاربردي
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 Mahajanباشد (یات مطلوب یک سیستم بیولوژیکی نظیر گیاه شود، میهاي طبیعی و حمحدود شدن فعالیت

and Tuteja, 2005.(  

شود که جمعیت بینی میکشاورزي جهانی در آینده با دو چالش مهم مواجه خواهد شد، از یک طرف پیش

کشـاورزي  میلیارد نفر افزایش یابد که براي تامین غذاي این تعداد، تولیـدات 3/2حدود  2050دنیا در سال 

هـاي کشـاورزي در معـرض تغییـرات آب و برابر تولیدات امروزي برسد و از طرف دیگر زمـین 7/1بایستی به 

وري پایین گیاهان زراعی در بسـیاري از مـوارد، بـه ). بهرهHussain et al, 2009هوایی کره زمین خواهند بود (

هـاي غیرزیسـتی ماننـد گیاهان اغلب با تنش شود. در بسیاري از نقاط دنیا،هاي محیطی نسبت داده میتنش

اند که ها مواجهکشخشکی، باال و یا پایین بودن دما، مسمومیت با فلزات سنگین، پرتو فرابنفش و علفشوري، 

 سـالم غـذایی امنیـت ). تأمینAhmad and Prasad, 2012شوند (تهدید جدي براي تولید گیاهان محسوب می

 محـیط بـر تخریـب کمتـرین کـه نحوي به زمین، منابع بودن محدود به توجه با جهان رشد حال در جمعیت

 از هـا آالینـده تولید با توأم صنعتی فعالیتهاي افزایش. آید می شمار به مهم امورات از یکی بگذارد، آن زیست

ترابیـان و ( اسـت حاضـر عصر انسان روي پیش گسترش حال در جدي مشکالت از یکی سنگین فلزات جمله

   ).1381 بغوري،

  تنش فلزات سنگین -1-5-1

، رسانایی، استحکام و غیره تورقهاي فلزي از قبیل فلزات سنگین به طورکلی به گروهی از عناصر با ویژگی

).عناصر سنگین در کـل پوسـته زمـین وجـود دارنـد، امـا غلظـت و قابلیـت Chen et al, 2006شود (گفته می

 ppm 10000تـا  20باشد، مانند منگنز کـه غلظـت آن در خـاك از ها در آب و خاك متغیر میدسترسی آن

گذارد و باعث کاهش باشد. وجود فلزات سنگین در محیط بر روي فرآیندهاي فیزیولوژي و رشد گیاه اثر میمی

شـود هـا و نهایتـا باعـث مـرگ گیـاه مـیرشد و بیوماس گیاه، کاهش فتوسنتز و کلروز گیاهی، فعالیت آنزیم

)Tebaldi et al, 2006.(  
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باشـند. مـی 59/200تا  54/63با وزن اتمی متر مکعب گرم بر سانتی 5این فلزات داراي چگالی بیشتر از 

این تعریف از نقطه نظر بیولوژیکی بسیار سودمند است. زیرا، تعدادي از عناصـر موجـود در طبیعـت را شـامل 

شوند و ممکن فیزیولوژیکی، به صورت محلول یافت میشود، ولی تنها تعداد اندکی از این عناصر در شرایط می

شـوند. عنصر فلز سنگین محسوب می 40هاي زنده قابل دسترس باشند. با این تعریف حدود است براي سلول

ها عناصري مانند آهن، مس، منگنز، کبالت، نیکل، روي و مولیبدن وجود دارد کـه از عناصـر کـم در میان آن

ها یا جهت و براي متابولیسم گیاهی اهمیت دارند و به عنوان کوفاکتور براي آنزیم مصرف براي گیاهان هستند

 Singh andشـوند (هاي آلی نقش دارند، اما در غلظت باال باعث ایجاد سمیت در گیاهـان مـیپایداري مولکول

Steinnes, 1998.(  

هاي کشاورزي ها و خاكژه در آبویبشر خود تولیدکننده و افزاینده منابع عناصر سنگین در کره زمین، به

هاي صنعتی و خانگی، گرد و غبـار حاصـل از باشد. در درازمدت استفاده از کودهاي فسفاته تجمع فاضالبمی

هاي فسیلی موجب افزایش این عناصر سمی شده است. الزم به ذکـر اسـت کـه بعضـی ذوب فلزات و سوخت

-تند و عناصري مانند جیوه، سرب و نظـایر آن حتـی بـهعناصر مانند مس در مقدار زیاد براي گیاه سمی هس

هـاي مختلـف ). حضور آلومینیوم، منگنز و کاتیونKar, 2005باشند (مقدار بسیار اندك براي گیاهان سمی می

چنین کمبود یا در دسترس نبودن کلسیم، منیزیم، فسفر، مولیبدن و سیلسیم به عنوان عوامل شیمیایی و هم

هاي ریشه و کاهش تولید محصول هستند. این اثرات با فعل و انفعاالت آلومینیوم با یوناز عوامل کاهش رشد 

دهـد کـه ها نشان مـی). نتایج پژوهشFoy, 1992شود (دیگر در گیاهان مختلف تحت شرایط تنش حادتر می

اروپـا و میلیون هکتار از اراضی در شمال و جنوب آفریقـا، آمریکـاي جنـوبی، خاورمیانـه، جنـوب  20حداقل 

-مرکزي و شرقی با فاضالب شهري و صنعتی آبیاري میجنوب غرب آمریکا، مکزیک و بخش مهمی از آسیاي

شوند. استفاده از این منابع، آلودگی خاك و تجمع فلزات سنگین در محصوالت زراعی را به همراه داشته است 

)Kar, 2005.(  
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هـا ا به طور مستقیم بـا افـزایش غلظـت سـلولی آنگر رهاي واکنشآور اکسیژنفلزات سنگین، اثرات زیان

شـوند. بسـیاري از فاکتورهـاي اکسیدان سـلولی مـیافزایش داده و در عین حال باعث افزایش گنجایش آنتی

چنین، با گسیختن ها با تولید آنیون سوپراکسید القا کنند. همتوانند استرس اکسیداتیو را در سلولمحیطی می

  ).  Teresa et al, 2003شوند (ن، منجر به تولید آنیون سوپراکسید میزنجیره انتقال الکترو

کـه، فعالیـت کنـد. درحـالیرا القا مـیMn-SOD ،Fe-SODهايتیمار با فلزات آالینده در موجودات، ایزوفرم

رونویسـی ممکـن اسـت هـايکند. ایـن پاسـخداري تغییر نمیدر سیتوزول به طور معنی CuZn-SODایزوفرم 

  ).Jusu et al, 2004هاي دفاعی را دربرگیرد. (مکانیسم

- اکسیداز اثر گذاشته و افزایش  NADPHتوانند روي فعالیت عناصر سنگین می
2O 2و نهایتـاO2H  را سـبب

شود. چوبی شـدن ریشـه از ورود می 2O2Hشدن ریشه و کاهش شده و افزایش پراکسیداز باعث افزایش چوبی

  ). Haloscu et al, 2010کند (جلوگیري میکنترل نشده عناصر به سلول 

زدایی فلزات سنگین، به استرس ناشـی هاي متنوع جهت سمیتها با داشتن مکانیسمبعضی از ارقام و گونه

باشند. آستانه تحمل سمیت فلزات سنگین براي گیاهان مشخص نیست که ممکن است بـه ها مقاوم میاز آن

در خـاك،  )ASك و نوع گیاه باشد. عنوان شده که منبـع استرنسـیم (علت اثرات متفاوت غلظت فلزات در خا

  ).Naidu et al, 2003پارامتر کلیدي در تنظیم اثرات سمیت بر گیاهان باشد (

هـاي پراکسـیداز و اکسـیدانی از جملـه آنـزیمهـاي آنتـیهاي تدافعی، فعال شـدن آنـزیمیکی از مکانیسم

شـود ها در شرایط تنش، باعـث افـزایش مقاومـت گیـاه مـیآنزیمسوپراکسید دیسموتاز است. فعال شدن این 

)Sundara et al, 2002گیرد. در برخی گونـه). بعضی اوقات مقاومت به فلز تا حدي براساس تحمل صورت می-

هاي آلوده زنده مانده و رشـد کننـد. ایـن توانند در زمیناند که میهاي گیاهی نژادهاي متحملی تکامل یافته

هاي فلزي نقـش داشـته اال از طریق سازوکارهایی است که ممکن است در همگن سازي کلی یونتحمل احتم

  ).Cheryfsky et al, 2010باشد (
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ها براي دفع فلزات سنگین وجـود دارد، تولیـد پـرولین مکانیزم دیگري که در بسیاري از گیاهان و جلبک 

باشد ها همراه میدر غشاي سلولی و پروتئین باشد. تجمع پرولین در گیاهان تحت تنش، با کاهش خسارتمی

)Elias, 2001 پرولین در کاهش پتانسیل اسمزي سیتوپالسمی و حفظ نسبت .(+NADP/NADPH دخالت دارد

). پرولین تثبیت کننـده پـروتئین، کـالت Tam, 1995کنند ( کننده اسمزي عمل میو به عنوان یک محافظت

کند. بنابراین، در هنگام هاي فعال اکسیژن جلوگیري میلیپیدها و گونه کننده فلزات بوده و از پراکسیداسیون

 ,Shaw and Loomisیابد تا گیاه را در مقابل سمیت حفظ نماید (تنش فلزات سنگین، تولید پرولین افزایش می

1950.(  

  تنش آلومینیوم -2 -1-5

شود. و به صورت عنصر آزاد یافت نمیترین عناصر تشکیل دهنده پوسته زمین بوده آلومینیم یکی از فراوان

این عنصر عمدتا بصورت سیلیکات آلومینیوم و یا سیلیکات آلومینیوم مخلوط بـا فلـزات دیگـر نظیـر سـدیم، 

ها سنگ معـدن مفیـدي نیسـتند. زیـرا، فرآینـد شود. این سیلیکاتپتاسیم، آهن، کلسیم یا منیزیم یافت می

میایی گران و دشوار اسـت. بوکسـیت نیـز اکسـید آلومینیـوم هیدراتـه ها از نظر شیاستخراج آلومینیوم از آن

  ).Poot et al, 2011شود (ناخالص بوده و منبع تجاري آلومینیوم و ترکیبات آن محسوب می

اي در باشـد. بنـابراین، عملکـرد شـناخته شـدهآلومینیوم عنصري متعلق به گروه عناصر غیرضـروري مـی

گیاهان عالیم مسمومیت بـه آلومینیـوم را بـا حساسـیت ).Wang et al, 2008(  کندمتابولیسم گیاه اعمال نمی

دهند. زیرا، این حساسیت حاصل تاثیر آلومینیوم بر تعدادي بیشتري نسبت به تغییر شرایط محیطی نشان می

خل گیرد که بیانگر تـدارسانی است. تجمع آلومینیوم در درجه اول در راس ریشه صورت میاز آبشارهاي پیام

ها به مسمومیت آلومینیوم مهار رشد ریشه و باشد. مهمترین پاسخها میآن با تقسیم سلولی و گسترش سلول

گلوکان) پس از تیمار کوتاه مدت با آلومینیوم است. هر دو رویداد مربوط به تنش -3و1-القاء  سنتز کالوز (بتا
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-رسانی در پاسخ به آلومینیـوم هـمزوکار پیامباشد، ولی سااکسیداتیو تحریک شده توسط تیمار آلومینیوم می

ها با تاثیر بـر اسـتقرار و ي این تنش ). که مجموعهYamaguchi and Blumwald, 2005چنان نامشخص است (

ي خسـارت بـا زنی بذور از کیفیت و کمیت تولیدات آن کاسته، و گیاه را بسته به شدت و نحـوهسرعت جوانه

  ).Krupa and Baszynski, 1995کند (مشکل مواجه می

  مستنش   -1-5-3

هـاي فلـزات سـنگین در اسـت. یـون آلی همه گیاهان براي ضروري اما مصرف، کم عنصري )Cu(مس 

). مشکل اصـلی فلـزات Estrada et al, 2003کنند (ها عمل میصورت ترکیبات سمی در سلولغلظت باال به

). از سوي دیگـر فلـزات سـنگین در He et al, 2008ي غذایی است (ها در زنجیرهسنگین دوام همیشگی آن

). مـس یکـی از Estrada et al, 2003ي اشـکال زنـدگی ضـروري هسـتند (مقدارهاي معین و کم براي همه

هاي مختلف فتوسـنتزي ها و پروتئینهاي ضروري فعّال در کلروپالست است که در ساختار آنزیمریزمغذي

گرم میلی 5-20 يکلی غلظت نرمال مس در بافت گیاهان در محدوده). بطور He et al, 2008شرکت دارد (

ام است. سمیت مس زمـانی اتفـاق پیپی 2-10هاي گیاهان بین ي مناسب در بافت برگاست که محدوده

). معموالً سـمیت Benton et al, 1991ام باشد (پیپی 15هاي برگ بیش از افتد که غلظت مس در بافتمی

  ).Estrada et al, 2003شود (دار دیده می هاي مسکشزراعی تیمار شده با کودها و آفتمس در گیاهان 

 ,Rascio et alهـا شـود (تواند باعث خسارت زیادي بـه ارگانیسـمکه تراکم باالیی دارد میاین عنصر وقتی

ه در نهایت بـه کند ک). زیادي مس از تنفس گیاهی، تثبیت نیتروژن و متابولیسم پروتئین جلوگیري می1998

عـالوه ممکـن ). بـه Foy, 1992کند (ها جلوگیري میشود و از فتوسنتز برگکاهش میزان کلروفیل منجر می

-است مس باعث یک تناوب ارتباط منبع و مخزن و در نتیجه کاهش نیاز براي فتوسنتز و کاهش نظم آنـزیم

 ).Maksymiec et al, 1994ي کالوین شود (هاي چرخه
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  میت توجه به تنش هاي فلز سنگیناه -1-5-6

 توجـه .اسـت داشته پی در زیست محیط با ارتباط در ویژه به متعددي عوارض و نتایج جوامع، شدن صنعتی

 بعـد بـه بیسـتم قـرن نیمـه از دارد، پـی در آن کـردن آلـوده کـه بـاري زیان عوارض و زیست به محیط جدي

 قـرار توجـه مـورد تـر جانبـه همه و تر جدي طوري به معضلاین  اخیر هاي سال در ).Eljaoual, 1998آغازشد(

 بـه مکلـف صـنایع و شده تدوین زمینه گوناگون در زیست محیط ویژه استانداردهاي که طوري به .است گرفته

بر  خطرناکی اثرات ها آالینده سوزاندن و کردن دفن ).Maksymiec et al, 1994باشند( می استانداردها این اجراي

 خاك، از ها حالل بوسیله ها آن شستشوي و ها آالینده فیزیکی حذف. گذارد می انسان سالمتی و زیست محیط

 براي اما بوده موثر نیز بیورآکتور از استفاده .دارد باالیی هزینه روش این اما است، موثر بسیار ها درکاهش آالینده

 درکل، .است بوده نیزگران فناوري این .یابد انتقال رآکتور به نظر مورد منطقه از آلوده که خاك است نیاز کار این

هاي گیاهی و یا مقاوم سازي گیاهان در جهت مقاومت بیشتر و یا مقابله استفاده از تکنیک که رسد می نظر به

  ).1380باشد (عابدي،  آلوده هاي مکان پاالیش براي موثر فناوري با فلزات سنگین یک

  هاي محیطیذر(بایوپرایمینگ)در راستاي القاي تحمل به تنشهاي بیولوژیک بکاربرد تیمار -1-6

 جوانه یکنواختی و سرعت درصد، افزایش هدف با بذر کیفیت ارتقاي جهت در مختلفی هايفناوري امروزه

 یکی. است گرفته قرار ارزیابی مورد محققین توسط محیطی نامساعد شرایط تحت گیاهچه بهتر استقرار و زنی

 اسـت تکنیکـی بذر تیمارپیش). Ashra and Ali, 2008( باشدمی بذر پرایمینگ یا تیمارپیش ها،فناوري این از

-جوانه آمادگی بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لحاظ از کشت بستر در گرفتن قرار از پیش بذور آن واسطه به که

   آنها ترینمهم از که دارد مختلفی انواع بذر پرایمینگ). Ashraf and Foolad, 2005( آورندمی دست به را زنی
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Abstract: This study was designed to evaluate the tolerance of corn plants to heavy metals as 
copper and aluminum, influenced by the use of Trichoderma fungi and growth stimulating 
bacteria. In this research, it was tried to evaluate the effects of seed biopremigation with 
Trichoderma fungi and growth stimulating bacteria on corn tolerance to heavy metals of 
copper and aluminum in a research greenhouse and laboratory suite of Faculty of 
Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebil. This experiment was 
conducted as a factorial based on randomized complete block design with three replications. 
Experimental factors consisted of five levels of bio-priming (control, pre-treatment with 
Trichoderma, growth stimulator bacteria, Azospirillium and Pseudomonas) and four level of 
copper and aluminum treatment (control) (pH = 6.5), aluminum (concentration of 1 mM, 5 = 
pH), copper (200 μm, pH = 5) and aluminum + copper (pH = 5) in a hydroponic culture 
medium. The evaluated parameters included percentage and rate of emergence, seedling 
length and seed dry weight, root volume and leaf number, leaf vegetation index (SPAD), leaf 
relative water content (RWC), chlorophyll a and b of leaf, leaf carotenoid count , Osmotic 
leaf potential (OP), quantum yield (Fv / Fm), and antioxidant activity such as peroxidase and 
catalase. The results showed that different levels of copper and aluminum heavy metal stress 
had inhibitory effects on seedling percentage and seedling growth rate. Increasing the level 
of heavy metals of aluminum and copper was also the amount of seedling length and dry 
matter, root volume and leaf number, leaf vegetation index (SPAD), chlorophyll a and b leaf, 
leaf carotenoid content, quantum yield (Fv / Fm), and The activity of antioxidant enzymes 
such as peroxidase and catalase was increased, but leaf relative water content (RWC) and 
leaf osmotic potential (OP) of seedlings decreased. The effect of different levels of biopriming 
on the indices resulted in significant decrease. The values of the indices studied during the 
simultaneous application of copper and aluminum heavy metal stress along with the 
application of different levels of biopriming have a positive effect on coping and control of 
these stresses. It should be noted that the amount of negative effect between different levels 
of stress was related to the fourth level of stress (heavy metal copper and aluminum), and the 
highest effect of biopriming methods was on Azotopyrium and Trichoderma fungi. 

 
 



22 
 

 
Faculty of Agriculture and Natural Resources 
Department of Agronomy and Plant Breeding  

 

Title of thesis 

Evaluating the effect of seed biopriming with Trichoderma an plant growth promoting 
rhizobacteria (PGPRs) on physiological and biochemical aspects of corn seedling growth 

under copper and aluminum stress 

 

Supervisor: 

Saeid Khomari (Ph.D) 

 

Advisor: 

Raouf Seyed Sharifi (Ph.D) 

 

 By:  

Mehdi Afrouz 

 

University of  Mohaghegh Ardabili 

Summer  - 


