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نشريه تحقیقات بذر ،سال ششم ،شماره  ،3پايیز 5331

تأثیر باکتریهای محرک رشد بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه کنجد
( )Sesamum indicum L.در شرايط تنش شوری
حجت عطايی سماق ،5مهدی عقیقی شاهوردی ،*2میلاد همتی ،3زهرا مراديان ،4فرشته آزاد

بخت1

1کارشناسیارشد ،زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد تهران ،ایران
 2دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد تهران ،ایران
3دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد تهران ،ایران
4دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد تهران ،ایران
5دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد تهران ،ایران
تاريخ پذيرش5331/13/12 :

تاريخ دريافت5331/14/51 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر بیوپرایمینگ بر جوانهزن و رشی ییهچهه نند در شرایط تنش شوری آزمهیش به
صیور

اهنووری در اهب

رر نهماه تاهدا به سه تررار در دانشر ه عاوم نشهورزی دانشگهه شهچ در سهل

 5931اندهم ش  .اهنوورچهی آزمهیش شهم بیوپرایمینگ در سه سطح ع م پرایمینگ (به عنوان شهچ ) ،بهسیاوس
سهبویایس و س ومونهس ااورسنس و تنش شوری در چههر سطح صفر 6 ،9 ،و 3دس زیمنس بر مور بودن  .نوهیج
نشیهن داد صیفه
جوانهزن  ،سیرع

مورد بررسی از جماه درصی جوانهزن  ،سیرع

جوانهزن  ،ارزش جوانهزن  ،مووسط زمهن

جوانهزن روزانه ،مووسیط جوانهزن روزانه ،شیهص

ریشهچه و ییهچهه ،نسب

روب ا ر

رول ریشهچه به سهاهچه و وزن صشک ییهچهه به رور معن داری تح

ارار یرا  .تأثیر بهنوریچهی محرک رشیی به وجود اینره ته ی ی سییب

نهچش میهنگیت م

یردی وب از بحهظ آمهری معن دار نبود .چمهنیت اثر موقهب شییوری و بهنوری بر سییرع
م

زمهن جوانهزن معن دار ش  .به اازایش شوری میهنگیت صفه

روب ا ر
سیرع

ییهچهه ،رول سهاهچه،
تأثیر شوری
زمهن جوانهزن
جوانهزن و میهنگیت

درص جوانهزن  ،ارزش جوانهزن  ،شهص

ییهچهه ،رول ریشیییهچه و ییهچهه نهچش معن داری نشیییهن دادن  .برشدچ اثر موقهب صیییفه

جوانهزن و مووسیط زمهن جوانهزن نشیهن داد نه سطو ع م تاقیح و تاقیح به بهنوری س ومونهس در

سییطو ملواش شییوری معن دار بود .به رور نا بذر ییهه نند نسییب
جوانهزن از صود نشیهن داد و نهربرد بهنوری س ومونهس ااورسنس توانس

به شییوری مقهوم
سرع

زمهن بهزم برای جوانهزن را در شرایط تنش بهبه نهچش دچ .
واژههاي کلیدي :بهسیاوس سهبویایس ،بنیه بذر ،بیوپرایمینگ ،سودومونهس ،نند .

*نویسن ه مسئولaghighim@yahoo.com :
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صوب در مریاه

جوانهزن بذر را اازایش و
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مقدمه
نند ( )Sesamum indicum L.از دانهچهی روغن مهم م بهش نه بهرور وسیع در انثر منهرق یرمسیری و نیمه
یرمسییری ،جهی نه مشیراه

نهشی از شوری امری مو اول اس  ،نش

م یردد ( .)Fardol et al., 2011اسوفهده از

ایت ییهه داروی و روغن بهدبی داشییوت درصیی روغت و پروتئیت بهبه و چمهنیت مواد آنو انسییی ان در بسیییهری از
نشیورچه مرسیوم اسی

( .)Koca et al., 2007اسیوقرار ضعیش ییهچهه بهدبی شوری یر از مهموریت مشراه منهرق

نیمه صشک و به ویژه نشورچهی در یهل توسعه ایت منهرق م بهش ( .)Murugu et al., 2007ییهچهن در محیطچهی شور
به دو مشیر عم ه مواجه چسیون  ،یر اماه زیهد در محاول صهک نه پوهنسی اسمزی صهک را پهییت م آورد و بهعث
نهچش جذب آب و نمبود آب در ییهه م شیود نه ایت امر موج
و تمهم واننشچهی موهبوبیر ییهه را تح
نه موج

اصواهل در تقسیم ساول و بزر

ش ن ساولچه ش ه

تأثیر ارار م دچ  ،دوم بهبه بودن غاظ چهی یونچه به صاوص س یم و نار

نهچش جذب یونچهی ضیروری از جماه یونچهی پوهسییم ،ناسیم ،آمونیوم و نیورا

ش ه و اعهبی

آنزیمچه

را نیز نهچش داده و سیهصوهر غشه را به چم م زن ( .)Ezadi Darband et al., 2012بذا عم هتریت مشر پیش رو در
راسوهی توبی محاول در ایت مزارع مربوط به جوانهزن و اسوقرار منهس
امروزه انهوریچهی ملواف در جه
اسییوقرار بهور ییهچهه تح

ارتقهی نیفی

ییهچهه در مزرعه اس .
و یرنواصو جوانهزن و

بذر به چ ف اازایش درص ی  ،سییرع

شییرایط نهمسییهع محیط توسییط پژوچشییگران مورد ارزیهب ارار یراوه اس ی  .یر از ایت

انهوریچه ،پیش تیمهر بذر و یه پرایمینگ بذر م بهشی ( .)Renaut et al., 2004پرایمینگ انهوری اسی
بذور پیش از ارار یراوت در بسور نش
امر سیب

تغییرا

از بحهظ ایزیوبوژیر و بیوشیمیهی آمهدی جوانهزن را به دس

نه به واسطه آن
م آورن  .ایت

زیسیو و ایزیوبوژیر زیهدی در بذور و چمهنیت ییهه یهص از آن م یردد ،به روری نه نویده آن

جوانهزن بهور و اسوقرار منهس

زیسو بذر به به نهرییری بهنوریچهی اازاین ه رش ییهه

ییهچهه در یهل یهضر ،تقوی

از جماه نهرآم تریت روشچهی پرایمینگ بذر بوده و در یهل جهیگزین ت رید به تیمهرچهی شییییمیهی م بهشییی
( .)Gutierrez Mañero et al., 2003نژادچهی از جنس سودومونهس ،بهسیاوس و ریزوبیوم ا رتمن تریت ی ننن هچهی
اسیفه

م بهشین  .مرهنیسیم اصیا برای ی شی ن اسفه

و اسی اسفهتهزچه نقش

مع ن توبی اسی چهی آب اس

مهم را در نهن چهی اسیفر آب صهک بهزی م ننن  .سودومونهس ااورسنس 5از بهنوریچهی یرم منف اس
توبی نم نن و اهدر اسییی

نه اسپور

ان چه را به عنوان یک عهم انسیییی ننن ه تدزیه نمهی (.)Haines and Guillard, 1974

یونهی سیودومونهس ااورسینس از مهمتریت انواع بهنوریچهی ریزوسفری محرک رش محسوب م شون  .نقش اصا
ایت بهنوریچه در بهبود رشی ییهه ،به رور غیرمسوقیم و از رریق توان آنچه در یذف عوام بیمهریزا از منطقهی ریشه
یزارش شییی ه اسییی  .بهسییییاوسچه از جماه بهنوریچهی چوازی و ب چوازی اصویهری چسیییون نه اهدرن آنزیمچهی
چی روبیویک صهرج سییاوب توبی نمهین نه در ارآین چهی صیینعو نیز نهربرد دارن ( .)Past et al., 2012بهنوریچهی
اازاین ه رشی ییهه از رریق سیهزونهرچهی موفهو بر شهص

چهی ملواش رش تأثیر م یذارن  .از جماه ایت سهزونهرچه

م توان به توبی و ترشیح تنظیم ننن هچهی رش مث انسیتچه ،جیبربیتچه ،سیووننیتچه ،تثبی

نیوروژن ،توان ی ننن ی

اسیفه چهی نهمحاول و سیهیر عنهصر غذای و نیز ننورل عوام بیمهریزای ییهچ اشهره نرد .مواقی
بهنوریچهی محرک رش به شرایط تاقیح ،pH ،شوری و تمهم شرایط نش
نمودن نه بهنوریچهی محرک رشی اثر مفی ی بر شیهص

در تاقیح بذور به

بسوگ دارد )1986( Gafni et al., .یزارش

چهی رشی ریشیه تر

ن اشوه اس

چون در غاظ

به نهر

1. Pseudomonas flurescens
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برده شیی ه ( ،)513- 5155cfuml-1بهنوریچه بیشییور به صییور

تدم چهی چن بهیهای غیراعهل به ریشییه چسییبی هان .
 513cfuml-1بهنوریچه اثر منف بر رش ییهچههچهی

 )2003( Amoaghaei et al.,به بررس برص اراهم ین م در غاظ
ین م یذاشون به روری نه در ایت غاظ

موراوبوژی ریشه شر غیر ربیع پی ا نرده اس .

از آندهی نه صهکچهی نشییور در مدموع به سییم
ننن ی اسیفه
سیل

در بهنوریچهی ی ننن ه اسیفه

شییور و اایهی ش ی ن پیش م رون  ،بررس ی اعهبی

محاول

نظیر سیودومونهس ااورسینس و بهسییاوس سییهبویایس ،در شرایط

محیط (اسی یوهچهی ملواش و غاظ چهی نمک بهبه) نه ایت بهنوریچه اهدرن در صهک چهی اایهی نیز عماررد

صود را یفظ ننن  ،بهرم و ضییروری م بهشیی ( .)Sabet Tamouri et al., 2007چ ف از ایت آزمهیش بررسیی تأثیر
بهنوریچهی محرک رش بر شهص

چهی جوانهزن و رش ییهچهه نند در شرایط تنش شوری بود.

مواد و روشها
ایت آزمهیش در آزمهیشگهه عاوم و ترنوبوژی بذر دانشر ه عاوم نشهورزی دانشگهه شهچ تهران در سهل 5931-31
به صیور

اهنووری دو عهماه در اهب

رر نهماه تایهدا در سیه تررار اندهم شی  .تیمهرچهی آزمهیشی شهم چههر

سیطح تنش شیوری صفر 3 ،6 ،9 ،دس زیمنس بر مور و سطو پیش تیمهر تاقیح بهنوریهی شهم شهچ (ع م تاقیح)،
بهسیاوس سهبویایس ،5سودومونهس ااورسنس 2بود .سوسپهنسیون مهیه بهنوریچه شهم بهسیاوس سهبویایس ،سودومونهس
ااورسینس (سیویه  )P21به صور
تحقیقه

سهده به غاظ

تقریب  511 CFU/mlنه از بلش تحقیقه

بیوبوژی صهک مؤسسه

صهک و آب نشیور تهیه شی ه بود ،تاقیح یردی  .بذور نند رام اوبوهن از موسییسییه تحقیقه

نههل و بذر تهیه یردی  .بهمنظور ضی عفون بذور اب از نشی

به م

یک دایقه در محاول چیپوناری

اصاه و تهیه
س ی یم ارار

یراون و باهاهصییاه چن یت بهر به آب مقطر شییسییوه شی ن  .بذور درون رفچهی ج ایهنه اب از ارار یراوت در بسیور
به م

نشییی

51دایقه به منظور ترمی تاقیح در مهی تاقیح بها مهن ن  .در مریاه بع از چر تیمهر تاقیح بهنوریهی

 21بذر در داص پوری دیش بر روی نهغذ صیها ارار داده شی و بسوه به تیمهر آزمهیش از آب مقطر یه آب به شوری
مورد نظر اضییهاه و درب آنچه را به پهراایام به منظور جاوییری از تبلیر نهماه بسییوه و برای جوانهزن به ژرمینهتور به
رروب

نسیییب  11±1درصییی و درجه یرار

 21±5درجه سیییاسییییوس منوق یردی  .معیهر بذور جوانهزده صروج

ریشییهچه به ان ازه  2میا مور در نظر یراوه شی ( )ISTA, 2010و تع اد بذور جوانه زده در چر روز در سییهع
یهدداش

یردی و صفه

زیر محهسبه ش .

 درص جوانهزن  :در پهیهن دوره آزمهیش ( 1روز) تع اد بذور جوانهزده بر یس -سرع

معیت

درص یزارش ش .

جوانهزن  :برای محهسبه آن به شروع جوانهزن بذرچه ،چمه روزه جوانهچهی توبی ش ه شمهرش م شون و

ته زمهن ادامه م یهب نه بذرچه توانهی توبی ییهچهه را داشوه بهشن و از رابطه  5محهسبه یردی (.)Maguire, 1962

رابطه 5

تع اد ییهچههچهی عهدی
تع اد روز ته آصریت شمهرش

+

......

+

تع اد ییهچههچهی عهدی
تع اد روز ته اوبیت شمهرش

=

سرع
جوانهزن

1. Bacillus subtilis
2. Pseudomonas fluorescens
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 -شیییهص

بنیه روب و وزن ییهچهه :پس از پهیهن دوره آزمهیش ( 1روز) وزن صشیییک و رول ییهچههچهی عهدی

ان ازهییری و شهص

ا ر

روب و وزن ییهچهه از رابطه  2محهسبه ش (.)ISTA, 2010

رابطه 2
شاخص بنیه طولی و وزنی گیاهچه= میانگین وزن (گرم) یا طول گیاهچه (سانتیمتر) × جوانهزنی استاندارد (.)%

 -مووسط زمهن بهزم برای جوانهزن ( :)MTGمووسط زمهن بهزم برای جوانهزن  5نه شهصا از سرع

و شوهب

جوانهزن اس  ،به اسوفهده از رابطه  9محهسبه یردی (.)Ellis and Roberts, 1981
)𝑑𝑛(∑
𝑛∑

رابطه 9

= 𝐺𝑇𝑀

نه در آن  ،:nتع اد بذرچهی جوانهزده در چر روز ،d ،تع اد روزچه از آغهز آزمون اس .
 -مووسط جوانهزن روزانه ( :)MDGمووسط جوانهزن روزانه 2نه شهصا از سرع

جوانهزن روزانه اس  ،از رابطه

 1تعییت یردی (.)Hoogenboom and Peterson, 1987
𝑃𝐺𝐹
𝑑

رابطه 1

= 𝐺𝐷𝑀

نه در آن  ،FGPدرصییی جوانهزن نههی  9و  ،dتع اد روزچه ته رسیییی ن به ی انثر جوانهزن نههی (رول دوره
آزمهیش) اس .
تدزیه و تحای دادهچه به اسوفهده از نرماازار  SAS 9.2و  SPSSاندهم ش و میهنگیتچه به اسوفهده از آزمون  LSDدر
سییطح ایومهل پنج درصیی مقهیسییه شیی ن  .برشدچ اثر موقهب (تدزیه آمهری پس از آنوا )1بهدبی معن دار بودن اثر
موقهب در مورد بعضی از صیفه
صور

یرا

و چمبسیوگ سیهده (پیرسیون) بیت تمهم صیفه

توسیط نرماازار  SASنسله 3/2

( )Soltani et al., 2012و شر چه به اسوفهده از نرماازار  Excelرسم ش ن .

نتایج و بحث
درصددد جوانهزنی :بررس ی نوهیج تدزیه واریهنس (ج ول  )5نشییهن داد نه در بیت تیمهرچهی مورد بررس ی اقط تیمهر
شیوری در سیطح ایومهل یک درصی اثر معن داری بر درص جوانهزن داش  .چمهنیت مقهیسه میهنگیت سطو تنش
شوری نشهن داد نه به اازایش ش
اهبای

تنش شوری از اهبای

جوانهزن بهبهتری در ییهه نند برصوردار بود ( 39/99درصیی ) و سییطو بهبهی شییوری نهچشیی ی ود 51

درص ی در میهنگیت ایت صف

را نشهن دادن (ج ول  .)2عا

یضییور بیش از ی نهتیونچه و آنیونچه نسییب
موج

جوانهزن به میزان اهب توجه نهسوه ش و تیمهر شهچ از
نهچش درص جوانهزن به اازایش شوری را م توان به

داد نه عاهوه بر ایدهد مسییمومی  ،بهعث نهچش پوهنسییی و در نویده

اصواهل در جذب آب توسط بذر م شود ( )2008( Keshavarzi et al., .)Ezadi Darband et al., 2012به بررس

اثر تنش شیوری بر صاوصیه

جوانهزن چف

رام نند یزارش نردن نه به اازایش تنش شوری ،درص جوانهزن

بهرور معن داری نهچش یها  .درص جوانهزن بذر نند به صفه
جوانهزن  ،شییهص

روب ا ر

سرع

جوانهزن  ،مووسط زمهن جوانهزن  ،ارزش

ییهچهه ،رول ریشییهچه ،سییهاهچه و ییهچهه چمبسییوگ مثب

و معن داری داش ی

(ج ول .)9
1. Mean Time of Germination
2. Mean Daily Germination
3. Final Germination Percentage
4. Post- ANOVA
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جدول  :1تدزیه واریهنس صفه

ملواش نند تح
میهنگیت مربعه

درجه

منابع تغییرات

آزادی

مووسط

درص

سرع

جوانهزن

جوانهزن

بیوپرایمینگ و شوری

()MS

مووسط

زمهن

جوانهزن

جوانهزن

روزانه

شهص

ارزش

شهص

وزن بنیه

جوانهزن

روب

بنیه ییهچهه

ییهچهه

بیوپرایمینگ ()BP

2

99/99 ns

9/11 ns

**1/12

1/32 ns

2/35 ns

9119/1 ns

231/15 ns

شوری ()S

9

**516/33

**21/99

**1/19

**1/5

**51/11

55912/99ns

**561661/36

S×BP

6

25/23 ns

**3/93

**1/12

1/13 ns

5/31 ns

21996/11ns

55953/1 ns

صطه

22

26/92

1/2

1/1119

1/19

2/11

56113/99

3511/69

-

1/12

6/63

1/93

1/15

51/19

3/91

56/16

تغییرا

ضری

()%

 * ،nsو ** بهترتی

غیر معن دار ،معن دار در سطح ایومهل پنج و یک درص .

ادامه جدول  :1تدزیه واریهنس صفه
درجه

منهب تغییرا

آزادی

ملواش نند تح

()MS

میهنگیت مربعه
رول
سهاهچه

بیوپرایمینگ و شوری

رول ریشهچه

رول ییهچهه

وزن صشک
ییهچهه

آبوموریک

ضری

بیوپرایمینگ ()BP

2

1/11ns

1/11ns

1/15 ns

1/99 ns

1/19 ns

شوری ()S

9

*5/19

**9/99

**51/55

5/19 ns

1/13 ns

S×BP

6

ns

ns

ns

ns

ns

صطه
ضری

تغییرا

()%

 * ،nsو ** بهترتی

سدرت

1/56

1/61

5/12

2/15

1/19

22

1/2

1/13

1/31

5/91

1/92

-

21/21

25/69

51/99

51/31

51/69

غیر معن دار ،معن دار در سطح ایومهل پنج و یک درص .

جوانهزنی :سیرع

جوانهزن تح

تأثیر شوری و اثر موقهب شوری در بیوپرایمینگ ارار یرا

برچم ننش شیوری و بیوپرایمینگ نشهن داد بیشوریت سرع

(ج ول .)5

جوانهزن ( 59/19بذر در روز) در ع م تاقیح (شهچ ) در

شوری صفر دس زیمنس بر مور مشهچ ه ش (شر  .)5به توجه به معن دار بودن اثر موقهب  ،تدزیه آمهری پس از آنوا
(برش دچ اثر موقهب ) اندهم و نشیهن داد نه تیمهر ع م تاقیح (شیهچ ) و تاقیح به بهنوری س ومونهس ااورسنس در چر
یک از سیطو شوری اثر معن داری بر سرع

جوانهزن بذر نند داش  ،وب اثر بهنوری بهسیاوس غیر معن دار بود
و نمی

بهبه عاهوه بر درص جوانهزن بهبهی بذر بسوگ به یرنواصو

(ج ول  .)1مواقی

در توبی محایول به نیفی

در رویش و سرع

اسوقرار ییهه در بسور صهک نیز دارد ،نه ایت عهم ارتبهط نزدیر به سرع

جوانهزن

دارد ( Ezadi

 )2005( Ashraf and Foolad .)Darband et al., 2012یزارش نردن اعمهل پیش تیمهر بذر به دبی اازایش سییرع
جوانهزن در محیطچهی شور سب
رریق ،سیرع

جوانهزن تح

م شود ،بذر نمور تح

تأثیر اثرا

سمی

نمک و نمبود آب ارار یراوه و از ایت

تنش شیوری بهبود م یهب نه به نوهیج ایت آزمهیش نهماه موضهد اس  .عا ایت تنهاض

در اثر تاقیح بیه بیهنوریچیهی محرک رشییی م توانی بیه نها نبودن مق ار مهی تاقیح مربوط بهشییی  ،از ررف دیگر
 )2003( Amoaghaei et al.,بیهن داشییون نه میزان تأثیر بهنوری بر رشیی ییهچهن به غاظ
آنچه یزارش نردن نه اسییوفهده از بهنوری در غاظ چهی پهییت اثر مثب
22

بهنوری ارتبهط نزدیر دارد.

و در غاظ چهی بهبه اثر منف بر شییهص

چهی
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رشی ی و جوانهزن ین م دارد .اسیوفهده از غاظ چهی بهبهی بهنوری اثر مفی ی بر شهص
ن اشییوه اس ی  ،چون در ایت غاظ

بهنوریچه بیشییور به صییور

( .)Gafni et al., 1986بنیهبرایت بیه توجیه به مطهب
بهنوریچهی محرک رشیی یک آسییوهنه غاظ
سیرع

چهی رش و جوانهزن تر

تدم چهی چن بهیهای غیراعهل به ریشییه چسییبی هان

یفوه شییی ه م توان چنیت ا ههر داشییی

وجود دارد و ایومهبه اسییوفهده از غاظ

جوانهزن در ایت آزمهیش بهش  .براسهس ج ول چمبسوگ بیت صفه

نه در تاقیح ییهچهن به

بهبهی ایت بهنوریچه عا

(ج ول  )9سرع

درصیی جوانهزن  ،مووسییط زمهن جوانهزن  ،مووسییط جوانهزن روزانه ،سییرع
ییهچهه ،رول ریشیهچه ،سیهاهچه و ییهچهه چمبسوگ مثب

نهچش

جوانهزن به صفه

جوانهزن روزانه ،ارزش جوانهزن ،
و معن داری داش  .عا

شیهص

روب ا ر

سیرع

جوانه زن در سطو شوری بهبه ،ایدهد اصواهل در جذب آب در ایت شرایط بوده نه ایت عم یعن جذب آب

برای شیییروع اعیهبیی چیهی ایزیوبوژیر داص بذر بهزم م بهشییی  ،زمهن نه ایت جذب به نن ی صیییور
اعهبی چهی ایزیوبوژیر داص بذر نیز به آرام صیور
به عبهرت سرع

یراوه و م

نهچش
م ییرد

زمهن صروج ریشهچه از بذر اازایش م یهب و

جوانهزن نهچش م یهب ( Sheriff et al., 1998؛ .)Ezadi Darband et al., 2012

متوسط زمان جوانهزنی :ارارییری بذور در معرض تنش مندر به اازایش مووسط زمهن بهزم برای جوانهزن در چر روز
یردی  .آشیرهرتریت اثر شیوری تأصیر در رشی اسی  .بهنوریچهی محرک رش روی ایت صف

در سطح ایومهل یک

درص به رور اهب توجه تأثیر یذاشون  ،به روری نه نموریت زمهن بهزم برای جوانهزن در بهنوری بهسیاوس مشهچ ه
شی و مق ار ب سی

آم ه از ایت صیف

اصواهف معن داری به بهنوری سیودومونهس ااورسنس ن اش

و تقریبه چر دو

بهنوری به یک ان ازه بهعث نهچش زمهن بهزم برای جوانهزن شیی ن (شییر  .)2بروز تنش شییوری به واسییطه ایدهد
صشییر ایزیوبوژیر موج

نهچش آب اهب دسییورس و در نویده تأصیر و ع م یرنواصو جوانهزن م یردد

(2004

 .)Lucy et al.,در میهن پیشتیمهرچه تاقیح بهنوری بیشوریت نقش را در نهچش مووسط زمهن جوانهزن و درنویده اازایش
مووسط زمهن جوانهزن روزانه داشون  .بر اسهس نوهیج بردش دچ اثر موقهب  ،ع م تاقیح و تاقیح به بهنوری محرک رش
(ج ول .)1

س ومونهس اثر معن داری در ننهر چر یک از سطو شوری بر مووسط زمهن جوانهزن داش

متوسددط جوانهزنی روزانه و ارزش جوانهزنی :به توجه به نوهیج تدزیه واریهنس بهنوریچهی محرک رشییی تأثیری بر
مووسیط جوانه زن روزانه ن اشیون در عوض ایت صف

تح

تأثیر سطو ملواش تنش شوری در سطح ایومهل یک

درصی ارار یراون (ج ول  .)5به اازایش سطو تنش شوری مووسط جوانه زن روزانه نهچش یها

و بیشوریت مق ار

در تیمهر شهچ (ب ون تنش) به میهنگیت  56/93بذر مشهچ ه یردی (ج ول .)2
در مورد صف

ارزش جوانهزن ربق نوهیج تدزیه واریهنس (ج ول  )5ارزش جوانهزن تح

تأثیر سطو ملواش

شیوری در سطح ایومهل  5درص ارار یرا  .بیشوریت ارزش جوانهزن در سطح شوری صفر (ب ون تنش) به میهنگیت
 56/51ب سییی

آم (ج ول  )2014( Fazeli Kakhki et al., .)2به بررسییی مؤبفهچهی جوانهزن و رشییی ییهچهه

انوتیپچهی نند در شیرایط تنش شیوری یزارش نردن نه ارزش جوانهزن بذر تح
ارار یرا

بطوری نه بیشیوریت مق ار ایت صیف

تأثیر سیطو ملواش شوری

در شیوری شهچ (صفر دس زیمنس بر مور) و نموریت آن در 21/5

دسی زیمنس بر مور مشهچ ه ش  .به نظر م رس نهچش مق ار ارزش جوانهزن به دبی اعهل ش ن مرهنیسمچهی تحم
به شوری در سطح ساول و بها

ییهه بهش (.)Kafi et al., 2010

شدداخص طولی بنیه گیاهچه :در ارزیهب شییهص
اعمهل تنش شیوری مندر به نهچش شیهص

بنیه بذر به عنوان یر از پهرامورچهی نیفی

بنیه بذر نسب

بذر مشییهچ ه یردی نه

به شرایط غیر تنش یردی  .ربق نوهیج تدزیه واریهنس صف
22

تأثیر باکتریهای محرک رشد بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه کنجد...

مذنور تح

تأثیر سیطو ملواش شیوری در سطح یک درص ارار یرا

در سطح ب ون تنش و

و بیشوریت شهص

نموریت مربوط به سییطح شییوری  6و  3دسی زیمنس بود (ج ول  5و  .)2ربق نوهیج به دسی
ایدهد محیط نهمنهسی

اعمهل تنش شیوری موج

برای جوانهزن بذور یردی  ،به نحوی نه صف

معن داری را نشیهن داد .اهضا نهصر و چمرهران ( )2151نیز اثر تنش شوری را بر شهص
سیوریوم در تیمهر شیهچ (ع م تنش شوری)  91/91بود نه به اازایش شوری ایت شهص

چمبسیییوگ مثب

بنیه ییهچهه بذور

نهچش پی ا نرد ،بطوری نه

در شوریچهی  99و  11دس زیمنس بر مور به صفر رسی  .نوهیج چمبسوگ نشهن داد نه شهص
به صیفه

مورد ارزیهب نهچش

بنیه ییهچهه بذر نند را

( )Khalesro and Aghalikhani, 2007نشیییهن داد نه شیییهص

معن دار یزارش نردنی  .مطهبعه

درصی و سیرع

آم ه از تحقیق یهضییر،

روب ا ر

ییهچهه

جوانهزن  ،مووسیط زمهن جوانهزن  ،ارزش جوانهزن  ،رول ریشیهچه ،سهاهچه و ییهچهه

و معن داری دارد (ج ول  .)9ایت نوهیج بیهنگر آن اسییی

نه بذوری نه در شیییرایط تنش محیط از

توانهی توبی ییهچهه بهبهتری برصوردارن در یک زمهن معیت مق ار مهده صشیییک بیشیییوری توبی نرده و از ایت رریق
ا ر

اسوقرار صود را در محیط بهبود م دچن (.)Soltani et al., 2009
0/8
عدم تلقیح

0/7

باکتری باسیلوس

0/5
0/4
0/3
0/2

متوسط زمان جوانه زنی (روز)

باکتری سودوموناس

0/6

0/1
0
9

3

6

0

سطوح شوری (دسی زيمنس برمتر)

شکل  :1مقهیسه میهنگیت اثر موقهب شوری در بهنوری محرک رش
بر سرع

جوانهزن بذر نند
16

باکتری سودوموناس

12

باکتری باسیلوس

10
8
6
4
2
0

9

3

6

0

سطوح شوری (دسی زيمنس بر متر)

شکل  :2مقهیسه میهنگیت اثر موقهب شوری در بهنوری محرک رش
بر مووسط زمهن جوانهزن بذر نند .
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سرعت جوانه زنی (بذر در روز)

عدم تلقیح

14
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سطو ملواش
شوری (دس

جدول  :2مقهیسه میهنگیت شهص

چهی جوانهزن و رش ییهچهه نند تح

شهص

روب

رول ریشه

رول سهاه

نسب

ا ر

ییهچهه

(سهنو مور)

(سهنو مور)

سهاه به ریشه

درص

شهص

ارزش

وزن ا ر

جوانهزن

جوانهزن

1

39/99 a

56/51 a

9

ab

39/99

b

51/16

6

b

99/99

b

59/53

3

b

35/55

b

59/91

زیمنس بر مور)

ییهچهه
511/29 a
a

93/11

a

512/11

a

515/11

در چر سوون یروف مشهبه بیهنگر ع م وجود تفهو

1

جوانهزن

جوانهزن

زمهن

جوانهزن

جوانهزن

جوانهزن
وزن ا ر

3

2

b

212/23

b

5/95

c

561/26

c

5/13

561/13 c

c

1/96

ab

5/55

b

1/11

b

1/93

چهی جوانهزن و رش ییهچهه نند تح
6

5

8

7

**

1/11

*1/96

**1/39

5

**1/33

**1/11

*1/96

5

**-1/35

*1/11

-1/29 ns

**-1/35

5

**1/33

**1/11

*1/99

**1/33

**-/31

1/16 ns

-1/16 ns

-1/11 ns

**1/16

**1/61

**1/65

**1/11

*-/11

**1/19

-1/13 ns

شهچه

**1/16

**1/69

**1/13

**1/16

-1/92 ns

**1/11

-1/51 ns

**1/31

اهچه

*

**

*

*

1/15

-1/26 ns

**

1/12

-1/13 ns

**

شک ییهچهه

و ** به ترتی

b

5/11

b

5/21

b

2/39

c

5/91

c

5/16

a

1/31

a

5/19

a

5/91

11

12

11

13

5

1/11 ns

چه

5/61

a

1/12

a

5

-1/55

چهه

ab

(سهنو مور)

(یرم)
5/13

5

1/11 ns

ول ریشهچه

a

5/36

ییهچهه

ییهچهه

تأثیر بیوپرایمینگ و سطو ملواش شوری
9

5

روب ا ر

رول

رول

وزن صشک

معن دار در بیت میهنگیت تیمهرچه م بهشن .

جدول  :3بررس چمبسوگ بیت شهص
4

a

111/12

a

9

a

5/15

تنش شوری

1/15

1/16

1/15

5

1/19

5
**

1/19

5

1/13 ns

1/23 ns

1/23 ns

1/13 ns

-1/11 ns

1/13 ns

-1/13 ns

**1/15

**1/12

-1/15 ns

5

**1/13

**1/61

**1/13

**1/13

*-1/99

**1/11

-1/55 ns

**1/33

**1/31

**1/13

**1/19

5

1/119 ns

-1/13 ns

-1/51 ns

1/119 ns

-1/11 ns

-1/112ns

**1/33

-1/59 ns

-1/59ns

-1/55 ns

-1/13 ns

-1/59 ns

غیر معن دار ،معن دار در سطح ایومهل پنج و یك درص .

جدول  :4برشدچ اثر موقهب (تدزیه آمهری پس از آنوا) سطو بیوپرایمینگ در چر سطح تنش شوری
سطوح مختلف بیوپرایمینگ

میهنگیت مربعه

درجه آزادی

جوانهزن

سرع

**99/21

ع م تاقیح

9

تاقیح به بهنوری س ومونهس

9

**

5/31

تاقیح به بهنوری بهسیاوس

9

ns

1/11

 * ،nsو ** به ترتی

غیر معن دار ،معن دار در سطح ایومهل پنج و یك درص .
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مووسط زمهن جوانهزن
**1/111
**
ns

1/112

1/1113

5

تأثیر باکتریهای محرک رشد بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه کنجد...

رشدد گیاهچه :ربق ج ول تدزیه واریهنس (ج ول )5تأثیر تنش شیوری بر صیفه رول ییهچهه ،رول ریشهچه ،رول
تأثیر تنش شوری نهچش چشمگیری را نشهن داد .رول ییهچهه در سطح ب ون تنش بیشور

سیهاهچه معن دار بود و تح

بود و به اازایش سیطح تنش از رول ییهچهه نهسیوه شی  .نهچش رول ییهچهه در پهسخ به اازایش تنش شوری به دبی
اثرا

اسییمزی نمبود آب ،اثرا

موهبوبیسیم ییهه را تح

سییم یونچه و ع م جذب مووازن مواد غذای بهزم بود نه ایت یهب

تأثیر ارار دچ  .شوری اثر منف بر رول سهاهچه داش

ممرت اسیی

و بهنوریچه نقش در نهچش اثر شوری

ن اشیون و بیشیوریت میزان اثر بلشی تاقیح بهنوریچه در سطح ب ون تنش مشهچ ه ش و به اازایش سطو تنش میزان
اثر بلشی بهنوریچه نهچش یها  .از عوام نهچش رول سیهاهچه و ریشیهچه در شیرایط تنش شوری ،نهچش یه ع م
انوقهل مواد غذای از بپهچه به جنیت یزارش ش ه اس  ،عاهوه بر آن نهچش جذب آب توسط بذر در شرایط تنش بهعث
نهچش ترشح چورمونچه و اعهبی

آنزیمچه و در نویده اصواهل در رش ییهچهه م شود (.)Kafi et al., 2005

 )2006( al.,در آزمهیشی یزارش نردن نه اازایش شیوری موج

نهچش درص و سرع

Jamil et

جوانهزن  ،رول ریشهچه،

سهاهچه و وزن صشک ریشهچه و سهاهچه در نازا یردی .
نتیجهگیري کلی
به توجه به نوهیج ب س

آم ه به دبی غاظ

نهنها و یه یونه نهمنهس

بهنوریچهی محرک رش اثر مثب

زیهدی در

اازایش پهرامورچهی جوانهزن بذر نند نشییهن ن ادن  .به توجه به برشدچ اثر موقهب یونه سیی ومونهس ااورسیینس
بهنوری نسیب

به یونه بهسییاوس اثر مثبو در سیرع

منف بر شهص

چهی جوانهزن از صود نشهن داد وب به توجه به نوهیج نا ب س

یسیهسییی

جوانهزن و م

زمهن جوانهزن از صود نشهن داد .شوری اثر
آم ه ،بذر نند در مریاه جوانهزن

زیهدی به شیوری از صود نشییهن ن اد ،چون شیوری  6و  3دسی زیمنس بر مور نهچش ی ود  9درصی ی

جوانهزن بذر را بهعث شی  .بیشیور پژوچشیگران بر ایت عقی هان نه یاهبی
محرک رشی آن ا ر نم اسی
تاقیح به انولهب منهس

غاظ

اسیفر در محیط ریشه توسط بهنوریچهی

نه اثر معن داری در رشی ییهه نم توان داشوه بهش  .بنهبرایت پیشنههد م شود در موا
بهنوری ،یونه ،تنهس

سویه به اراهم زراع  ،برای رسی ن به نوهیج مثب

توجه شود.
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