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1

بهمنظورارزیابیاثرتیمارهایزیستیبرشاخصهایجوانهزنی،رشدیی ییییوودوکی یایاه ده

کی یتخمکاغذیتحتتنششوری،آزمایشیبهصورتیاکتوریلدرقاوبطرحکامالًتصدادییبدا
سهت راردردانشگاهشاهیتهراناجرااردیی.تیمارهایآزمایشیشامل4سدح شدوریفصد ر،40،
120 80میلیموالرکلرییسییم) هشتسح تیمداربیوررایمیند فددیتتلحدی ،تلحدی بداقدار 
،Trichoderma harzianumتلحی باکودزیستیازتوبار ،1تلحی باکودزیستییس اتهبار ر،2تلحی 
باقار  کودزیستیازتوبار ر،1تلحی باقار  کودزیستییس اتهبار ر،2تلحدی بداکدودزیسدتی
ازتوبار ر 1کودزیستییس اتهبار ر،2تلحی باتل یحدیازقدار  هدرد کدودزیسدتی)بودندی.بدا
اییایشسح شوریازدرصی سردتجوانهزنیکاستهشی.تل یققار باکودزیستییس اتهبادد 
شیسردتجوانهزنیدرباالترینسح شوری،نسبتبهشاهی33درصیاییایشیابدی.نسدبتطدو 
ریشهچهبهساقهچهبااییایششوریاییایشیایت است ادهازتیمارکودزیستییسد اتهتوانسدتدر
باالترینسح شوری،اینشاخصرانسبتبهشاهی0/16،سانتیمتراییایشدهدی.مدیتزمدانالزت
برایسبیشینبذرهابااییایشسح شوریاییایشیایتامااسدت ادهازتیمارهدایتل یحدیقدار بدا
کودهایزیستیتوانستاینزمانرادرباالترینسح شوری،نسدبتبدهشداهیبدهطدورمنندیداری
کاهشدهی.بهطورکلینتایجاینآزمایشنشانداداست ادهازتیمارهایتل یحیبیوررایمین مدیتواندی
اثرمن یشوریبردرصی سردتجوانهزنیراکاهشدهی.
واژههای کلیدی:باکتری،جوانهزنی،ریشهچه،سییمکلریی 


*نویسنده مسئولesmaeil.m1370@gmail.com :
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مقدمه
کی یتخمکاغذی،ایاهیدل ی،ی ساوه،دارایساقهخینیه،کرکدار متنلقبهخانوادهکدی ییانمدیباشدی.از
آنجاییکهاینایاهدردرمانبیماریهایهایپررالزی1خوشخیمرر ستات مش التمجداریادراریتدیثیردارددر
سراسردنیاازدانههایاینایاهدار هایزیادیتووییمیشودکهازجملهآنهامیتدوانبدهار ن یند ،2رر سدتایین 
یورت،3رپوسترین 4کوربیس رن5اشارهکرد.ایاهاندراکوسیستمهایکشا رزی طبینیباتنشهدایمختل دیکده
ناشیازدواملزنیه غیرزنیههستنی،مواجهمیشونی.دربینتنشهایغیرزنیه اردهبهایاهان،تنشهایشدوری،
کمبودآب دمادرسح استردهمیباشنی.شوریخاکی یازاصلیترینتنشهدایمحیحدیتدیثیرادذاربدررشدی
ایاهان محصوالتتوویییآنهااستف.)Allakhverdiev et al., 2000ازوحاظتنریف،خاکشورخداکیاسدتکده
دارایغلظتزیادیازامالحمحلو باشیکهدررشیایاهاختال ایجدادکندی.شدوریرتانسدیلآبمحدییریشدهرا
کاهشداده باد میشودایاهنتوانیبهراحتیآبجذبکنی.بااییایششوریدرمحدییریشده،جدذب انتحدا 
یونهایسمیبهبایتهایایاهیاییایشمییابیکهکاهشجذبدناصرضدر ری،بدههدمخدوردنتدوازنیدونی 
سمیتناشیازانباشتگییونهایسییم کلررابهدنبا دارد رخیاداینم انیسمهادرایاه،جوانهزنی رشیایداه
رابهطورمن یتحتتیثرقرارمیدهنیف.)Lauchli and Grattan, 2007دیتتناد یونی تنشاسمییمنجربهتوویی
شودکهاینهانییباد تخریب،DNAویپییها رر تئینهامیشودف.)Yasar et al., 2006

اونههایاکسیژنینا 6می
ا ویناثرتنششوریبرجوانهزنی رشیایاه همیباشی.جوانهزنیسریع اسدتحرارایاه دهدرشدراییشدوربده
خصوصدرمناطقنیمهخشک،داملمهمدرتووییاتایاهیاست.شوریموجبکاهشبیوماستووییی،کمشدین
کارایییتوسنتی تغییردرمییانآماسبرگدرایاهانمیشودف.)Munns, 2002دربررسیاثرشوریبرجوانهزندی 
رشیا ویهایاه هاس رزهمشخصشیکهص اتطو ساقهچه،طو ریشهچه،نسبتطو ریشدهچدهبدهسداقهچده،
سردت درصیجوانهزنیبهطورمننیداریکاهشیایتف.)Shariat Madari et al., 2009تماییدرجذبیدونهدای
سییم،رتاسیم کلری یازراه ارهایتحملبهشوریاستف.)Jakoob et al., 2005زیرادرشراییتدنششدوری،
اییایشرتاسیمنسبتبهکلر سییمازراه ارهایاصلیتحملتنششوریدرایاهانمیباشی.درسا هایاخیربدا
توجهبهاست ادهکنتر نشیهازکودهایشیمیاییدرزمینهایکشا رزی تغییراقلدیم درنتیجدهآنمسدادیشدین
ایبه منظوریدایتنراه ارهدایمناسدببدرایبهبدودکی یدتخداک،
شراییبرایشورشینخاک،تالشهایاسترده 
محصوالتکشا رزی حذفآالینیههاآغازشیهاست.ی یازاینراه ارهااست ادهازمی ر اراانیسمهایخداکیی
فقار  باکتری)میباشی.محاوناترژ هشگراننشاندادهاستکهار هیازمی ر اراانیسمهادرمحییرشیریشده
جوددارنیکهبهطدورمسدتحیم غیرمسدتحیمسدببایدیایشرشدیایاهدانمدیشدونی،ایدنمی ر اراانیسدمهدابده
ریی باکتریهایمحرکرشیایاه7ف)PGPRمنر ینیف.)Ma et al., 2011می ر اراانیسمهایموجدوددرریشدهایداه
دمیتاًشاملباکتری،قار ،جلبک اکتینومایستهاهستنی.اییایشرشی توسنهایاهبااست ادهازاینجمنیدتهدای
1. Hyperplasia
2. Gronfing
3. Prostafing Fort
4. Pepostrin
5. Korbiskern
6. ROS
7. Plant Growth Promoting Rhizobacteria
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می ر بیمشهوداست).(Bhattacharyya and Jha, 2012ی یازدالیلکاهشیادیترشیایاهدرشراییتدنشهدای
غیرزنیهایچونشوری،تجمعاتیلندربایتهااستکهم انیسماصلیبهکاراریتهشیهتوسیباکتریهدایمحدرک
رشیدرتسهیل ترییعرشیایاه،کاهشمییاناتیلنمیباشیف.)Mayak et al., 2004باکتریهایجنساز توبداکتر 
سود موناسازمهمترینباکتریهایمحرکرشیایاهمیباشنیکدهبدام انیسدمهدایمختل دیمانندیتتبیدتزیسدتی
هایمحرکرشیبه یژهاکسین،جیبروین سیتوکینینرشی نمدو 

نیتر کن،محلو کردنیس رخاک،تووییهورمون
دمل ردایاهراتحتتیثیرقرارمیدهنیف.)Zahir et al., 2004محاوناتنشانمیدهیکهکاربردبداکتریهدایمحدرک
رشیدال هبریراهمیدناصرغذاییازتشیییتنشاسمییکهدراثرایی دنکودهایشدیمیاییبدهزمدینهدایشدور
ات اقمیایتی،جلوایریمیکننیف.)Koochaki et al., 2008اییایشرشی توسنهایاهبااست ادهازاینجمنیدتهدای
می ر بددیمشددهوداسددتف.)Bhattacharyya and Jha, 2012تددیثیرمتبددتتلحددی بددذرایاهددانمختلددفبدده سددیله
رییباکتریهایمحرکرشیایاهانبرشاخصهایرشی،قابلیتسبیشینبذر بنیهایاه دهبررسدی مدوردتیییدی

قراراریتهاست.کاربردباکتریهای محرکرشیدرایاهاندار ییالختمی خرد ،درصی سردتجوانهزنیرا
نسدبتبدهشداهیایدیایشدادف.)Golpayeghani et al., 2010نتدایجبررسدیرژ هشدگراننشدانداددراثدرتلحدی 
باکتری هایمحرکرشیذرشراییشورر یسویا،ایاهانرشیبیشتریکردنی تجمدعردر ویندرآنهدانسدبتبده

ایاهانشاهیبهطدورمنندیداریکداهشیایدتف.)Han and Lee, 2005هدیفازایدنآزمدایشبررسدیاثدرتل یدق
باکتریهایمحرکرشی قار برشاخصهایجوانهزنی،رشیی ییییوودوکی یایاه دهکدی یتخدمکاغدذیدر

شراییتنششوریاست .
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای زیستی بر شاخصهای جوانهزنی ،رشیی  ییییوووکی ی ایاه ه کی ی تخم

کاغذی تحت تنش شوری ،آزمایشی به صورت یاکتوریل در آزمایشگاه بیماریشناسی ایاهی دانش یهی دلوت
کشا رزیدانشگاهشاهی تهران درقاوبطرحرایهیکامالًتصادییباسه ت راردرسا  1395اجرااردیی.تیمارهای
آزمایشیشاملتنششوریبراساسبررسیمنابعدر4سح فص ربهدنوانشاهی120 80،40،میلیموالرکلریی
سییم) تیماربیوووکی یدرهشتسح فدیتتلحی بهدنوانشاهی،تلحی باقار ،Trichoderma harzianum
تلحی باکودزیستیازتوبار ر،1تلحی باکودزیستییس اتهبار ر،2تلحی باتل یققار  کودزیستیازتوبار ر،1
تلحی باتل یققار  کودزیستییس اتهبار ر،2تلحی باتل یقکودهایزیستیازتوبار ر  1یس اتهبار ر،2تلحی 
باتل یحیازقار  کودهایزیستیازتوبار ر 1یس اتهبار ر)2بودنی .
روش تهیه سوسپانسیون و مواد زیستی :قار تری ودرماازکلنیقار موجوددرکل سیونآزمایشگاهبیماریشناسدی
دانشگاهشاهیتهیهشی.سوسپانسیونمورداست ادهازاینقار دراینآزمونبهمییان1×108رر رااو 1درمیلیویتدر
آبمححربود.کودهایزیستیازتوبار 1فحا یباکتریهایتتبیتکننیهنیتر کنازجنسازتوباکتر) یس اتهبار ر2
فحا ید نوعباکتریباسیلوسونتوس سود موناسروتییا)نییازشرکتزیستیندا رسدبیتهیدهاردیدی.میدیان
باکتریینا دریکارتازهریکازکودهایمذکور107باکتریتنیینشی.برایتنییناینغلظدت،ازر شرقیدق

1. Propagule
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سازیسوسپانسیونباکتری کشتآنر یمحییآاارغدذاییاسدت ادهشدیف.)Sadeghian Dehkordi et al., 2015
بذ رمورداست ادهتودهاص هانبوده ازشرکتراکانبذراص هانتهیهاردیی.قبلازتیمارتوسیهیپوکلریتسدییم
0/5درصیبهمیتچهاردقیحهضید ونیشینی.رسازانجاتاینیرآینیبذرهابرایادمدا تیمداربیوررایمیند ،بده
میت18سادت دردمای25درجهسلسیوسدرمحلو کودهایزیستی قار برحسبتیمارهاقراردادهشدینی.
میتزمان18سادتبهایندویلانتخابشیکهرسازتستجوانهزنیمشخصشیجوانهزنیاینبدذر24سدادت
طو میکشی ازآنجاییکهدرررایمین ،جذبآبتوسیبذرتامرحلهد تآبگیریانجاتمیشدود نبایدیجوانده
خارجشودنتیجهاریتهشیکهاینزمانمیتزمانمناسبیبرایررایمکردنباشی.رسازاتماتزمانبیوررایمین ،بده
دلتدرشتبودنبذرها15،دیدبذردرداخلرتریهابرر یکاغذ اتمنقراردادهشی براساستیمارهایمدورد
نظر،آبمححریاآبشوربهداخلرتریهااضایهاردیی سپسبهکرمیناتوربادمای25درجهسلسدیوس،رطوبدت
70درصی 16سادتر شنایی هشتسادتتاری یانتحا دادهشینیف.)Asadi et al., 2015بنیازیدکه تده 
اتماتشمارشهابرایمحاسبهشاخصهایجوانهزنی،بالیاصلهایاه ههایایجادشدیهبدرایمحاسدبهشداخصهدای
رشیی ییییوووکی یانتخاب ص اتبهصورتزیرانیازهایریشینی .
درصیجوانهزنی1ازطریقرابحهزیربهدستآمیف .)Bajji et al., 2002
 PG = (G/N) × 100

تنیادکلبذرکشتشیهمیباشی .

دراینرابحهPGدرصیجوانهزنیG،تنیادبذرجوانهزدهN،
محاسبهسردتجوانهزنی2طبقرابحهزیرانجاتشیف .)Bajji et al., 2002
 GR= Ni/Ti
دراینیرمو سردتجوانهزنیفبرحسبتنیادبذرجوانهزدهدرر ز) Niتنیادبذ رجوانهزدهدرر زiات Ti

تنیادر زتاشمارشiاتمیباشی .
محاسبه یگورطوویبذربااست ادهازرابحهزیرمحاسبهشیف .)Omidi et al., 2014
درصیجوانهزنی×طو ایاه ه=شاخص یگورطوویبذر 
محاسبهزمانتا75 50درصیسبیشینبذرهاف)T75 T50بااست ادهازنرتاییارGerminانجاتشی .
انیازهایری محیارکلر ییل   b،aنسبتکلر ییل aبهکلر ییل bبهر شآرنونف )Arnon, 1967بااست ادهاز

استون80درصی قرایتمییانجذبنمونههادرد طو موج645 663دردستگاهاسپ تویتومترصورتاریت
 درنهایتبااست ادهازر ابی زیرمییانکلر ییل   b،aکار تنویییهابرحسبمیلیارتبرارت زنترنمونه
بهدستآمی .

رابحه Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W 1
رابحه Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W  2

کلر ییلهاازایاه ههاییکهبنیازمرحلهجوانهزنیبهدستآمیهبودنی،انیازهایریشینی .
درنهایتتجییهیدادههابااست ادهازنرتاییار  SAS 9.1محایسه میانگینص اتموردارزیابیبااست ادهازآزمون
LSDدرسح احتما 5درصیانجاتشی .

1. Percent Germination
2. Germination Rate
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نتایج و بحث
درصد جوانهزنی :نتایجتجییه اریانسنشاندادکهاثربیوررایمین ،شوری اثرمتحابلایدند یداکتوربدردرصدی
جوانهزنیمننیدارشیفجی .)1بااییایشسح شوریازدرصیجوانهزنیکاستهشی.بیشتریندرصیجواندهزندی
ف93/33درصی)درتیمارهایقار ،تل یقهرد کودزیستی تل یققار باهرد کودزیستیدرسح شوریصد ر
حاصلاردیی نسبتبهشاهیدرهمینسح شوری8/89درصیاییایشیایت.کمتریندرصیجوانهزنیدرتیمدار
کودزیستیازتوباکتردرباالترینسح شوریحاصلشیکهنسبتبهتیمدارشداهیدرهمدینسدح شدوری11/11
درصیکاهشنشانداد.دربینتیمارهایبیوررایمین ،بیشترینتیثیرمتبتراتیمارکدودزیسدتییسد اتهبدار رر ی
درصیجوانهزنیدرهمهسحوحشوریداشتبهاونهایکهدراینتیمارمحیاردرصدیجواندهزندیدرهمدهسدحوح
شوریدریکسح قرارداشتنیفجی .)2شوریبه سیلهکاهشرتانسیلآبخاک تیثیریونهدایجدذبشدیه
ر یآنییمها هورمونهایینا داخلبذرباد کاهشجوانهزنیمیشود.می ر اراانیسمهامدیتوانندییدکنحدش
مهمیرادرراه ارهایسازااریای اکننی تحملبهتنشهایغیرزنیهرادرایاهانزرادیاییایشدهندیف

Grover

زنیرااییایشمیدهندی

.)et al., 2010باکترهایمحرکرشیباتووییاینی استیکدرمحییرشیریشهدرصیجوانه
ف.)Ashrafuzzaman et al., 2009برخددیبدداکتریهددایمحددرکرشددیازطریددقتوویددیمددوادیماننددیسددیتوکینین 
آنتیاکسییانتازتجمعآبسیییکاسییمماننت موجبتخریباونههایاکسیژنینا میشونی.یونهایموجدوددر

خاکیاآبآبیاریدرمرحلهجوانهزنیمیتواننیبهصورتتحریککننیه،بازدارنیه یاخنتیکننیهجوانهزنیدمدل
کننیف.)Mujeeb et al., 2008درمحاونهایبرر یاوجهیرنگیمحححاناییایشجوانهزندی رشدیایاه دههدایای
ایاهرادراثرتلحی باقار تری ودرماتحتتنشهایشدوری خشد یادیارشنمودندیف.)Mastouri et al., 2010
تلحی باباکتریهایمحرکرشیایاهی قار می ورییباد اییایشجوانهزنیدرغدالت سدایرایاهداناردیدیه
استف .)Zahir et al., 2004
سرعت جوانهزنی :همانحورکهدرجی تجییه اریانسمشاهیهمیشود،اثرسادهبیوررایمین ،شوری اثرمتحابدل
ایند یاکتوربرسردتجوانهزنیدرسح احتما یکدرصیمننیداربودفجی .)1طبقنتایجمحایسهمینگین،بدا
اییایششوریسردتجوانهزنیکاهشیایتبهطوریکهدرهمهتیمارهایبیوررایمین  شاهی،رایینترینسدردت
جوانهزنیدرباالترینسح شوریف120میلیموالر)مشاهیهاردیی.دربینهمهتیمارها،بیشترینسردتجوانهزندی
ف17/33بذردرر ز)درتیمارتل یققار باهرد کودزیستیدرشوریسح یربهدستآمی کمترینمییانف6/19
بذردرر ز)نییدرتیمارتل یققار باکودزیستیازتوباکتردرشوریصحربهدستآمیفجی .)2درصیجوانهزندی
باالیبذر ی نواختیدرر یش سردتاستحرارایاهدربسترخاکنحشمهمیدرمؤیحیتتووییمحصو باکی یدت
داردکهاستحرارسریعارتباطنیدی یباسردتجوانهزنیداردف.)Ezadi Darband et al., 2012محححدانبیدانکردندی
بهدویلاین هریشتیماربذرتیثیرمتبتیبرسردتجوانهزنیبذردرمحییهایشورداردموجدبمدیشدودبدذرکمتدر
تحتتیثیراثرسمیتنمک کمبودآبقراراریته ازاینطریقباد بهبودیسردتجوانهزنیتحتتنششوری
میشودف.)Ashraf and Foolad, 2005بایبوردی طباطباییف)Bybordi and Tabatabaei, 2009بیانداشتنیکهتدنش
شوریدرجذبآبتوسیبذردرمرحلهآبگیری تورکسانسبذراختال ایجادکدرده موجدبکداهشدرصدی 
سردتجوانهزنیمیشودKokelis-Burelle et al..ف)2006بیانکردنیباکتریهایمحرکرشدیتحدتشدراییتدنش
شوری،تیثیرمتبتیبرسردتجوانهزندیایداهCapsicum annuumداشدتنیKrishna et al..ف)2008ادیارشکردندی
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است ادهازکودهایبیوووکیکآز سدپریلیوت،بداکتری هدایحدلکنندیهیسد ات،ازتوبداکتر ترکیدبآنهدادرایاهدان
 Ocimum sanctum Withania somniferumباد بهبوددرصی سردتجوانهزنیاردیی .

جدول  :1تجییه اریانسشاخصهایجوانهزنی،رشیی ییییوووکی یبذرکی یتخمکاغذیدرسحوحمختلفبیوررایمین 

شوری 
میانگینمربنات 
منابعتغییرات 

درجه

درصی

آزادی 

سردت

جوانهزنی  جوانهزنی 

زمانتا

زمانتا

50درصی

75درصی

طو ریشه 

سبیشین  سبیشین 

7

*126/99

**18/48

** 0/55

** 0/18

**32/79

شوری 

3

**

865/48

**

**

**

بیوررایمین ×شوری 

21

**

116/19

بیوررایمین



**

18/25

**

16/28

*

 0/25

*

 1/39

 0/75

 0/10

103/53

**

 6/44

طو 

یگور

ساقه 

طوویبذر 

** 3/68

** 282/17

**

 26/59

**

**

 3/68

 1913/07

**

 170/22

نسبت
کلر ییل
 a/b
** 1/80
**

 0/89

**

 1/36

خحا 

64

51/3

3/74

 0/12

 0/05

0/77

 0/63

 51/21

 0/01

ضریبتغییراتف )%

-

8/71

16/98

 11/33

 4/98

13/67

 15/52

 7/62

 6/77

دار،مننیداردرسح احتما رنج یکدرصی 


ترتیبغیرمننی
** *،nsبه

جدول  :2محایسهمیانگیناثرمتحابلبیوررایمین  شوریبرشاخصهایجوانهزنی،رشیی ییییوووکی یبذرکی تخم
کاغذی
سردت

زمانتا50

زمانتا

طو ریشه-

طو ساقه-

نسبتطو 

درصیسبی

75درصی

چهفسانتی-

چهفسانتی-

نسبت

ریشهچهبه

کلر ییل

شین 

سبیشین 

متر) 

متر) 

طو ساقهچه 

a/b

0

84/44 a..e

6/47 hi

2/44 gh

4/18 g

9/08 abc

5/54 a..h

1/64 a..d

1/75 d..g

شاهی 

40

84/44 a..e

12/47 b..e

3/24 abc

4/83 abc

8/66 a..f

6/50 a..e

1/34 b..h

1/64 fgh

فدیتتلحی ) 

80

91/11 ab

12/66 b..e

3/36 ab

4/91 ab

9/08 abc

6/16 a..f

1/46 a..f

1/59 gh

120

71/11 efg

10/47 c..g

3/50 a

5a

5/12 klm

3/38 ijk

1/39 a..g

1/87 de

0

86/66 a..d

12/76 b..e

2/96 a..g

4/64 a..f

7/77 b..g

6/44 a..e

1/21 d..h

1/92 d

40

84/44 a..e

11/42 c..f

2/46 fgh

4/31 fg

8/66 a..f

5/12 d..i

1/71 b..h

1/45 hi

80

91/11 ab

9/81 d..h

2/54 e..h

4/36 efg

6/87 g..j

4/58 g..j

1/66 a..f

1/23 ijk

120

60g

7 ghi

3/50 a

5a

3/91 m

2/75 jkl

1/13 e..h

1/74 d..g

0

88/89 abc

12/04 b..e

2/54 e..h

7/18 d..i

4/30 hij

1/67 abc

1/33 ijk

40

88/89 abc

10/57 c..g

3/12 a..d

8/50 b..g

5/75 a..h

1/51 a..f

1/24 ijk

80

91/11 ab

12/85 bcd

3/27 abc

8/87 a..d

6 a..g

1/47 a..f

1/16 jk

120

82/22 a..e

7/76 f..i

3/24 abc

4/25 lm

2/75 kl

1/55 a..e

1/85 def

0

93/33 a

11/85 b..e

3/01 a..f

4/68 a..f

10/25 a

6/83 abc

1/51 a..f

2/34 c

40

80 a..f

13/61 bcd

3/09 a..e

4/72 a..e

8/55 a..g

6/58 a..e

1/30 b..h

1/59 gh

80

75/55 c..f

11/76 b..e

3/35 ab

4/90 ab

8/58 a..f

6/83 abc

1/25 c..h

1/16 jk

سحوح
بیوررایمین



شوری
فمیلیموالر) 

 B1

فکودزیستی
ازتوباکتر)

B2

فکودزیستی
یس اتهبار ر)

B1*B2

درصی

جوانهزنی


جوانهزنی 


فبذرجوانه-
زدهدرر ز) 

4/36 efg
4/75 a..d
4/84 abc
4/83 abc
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120

73/33 def

10 d..h

3/50 a

5a

5/08 klm

5/41 c..h

0/93 h

1/85 def

0

93/33 a

15/33 ab

2/75 c..h

4/50 c..g

5/50 j..m

5 e..j

1/11 e..h

1/92 d

 Fفقار 

40

82/22 a..e

10/42 c..g

3/10 a..e

4/73 a..e

8/50 b..g

4/75 f..j

1/81 a

4/68 a

تری ودرما)

80

84/44 a..e

10/85 c..f

3/50 a

5a

5/75 i..l

6/08 a..g

0/94 gh

1/66 fgh

120

66/66 fg

8/90 e..i

3/50 a

5a

0/93 n

2/18 l

0/40 i

1/69 efg

0

88/89 abc

6/19 i

3/26 abc

4/84 abc

9/41 ab

7/08 a

1/33 b..h

1/15 jk

40

82/22 a..e

11/71 b..e

3/38 ab

4/92 ab

7/08 e..j

6/62 a..d

1/09 fgh

1/90 de

80

84/44 a..e

11/47 c..f

3/37 ab

4/91 ab

7/54 c..h

5/16 d..i

1/46 a..f

1/34 ijk

120

77/77 b..f

10/71 c..f

3/50 a

5a

2/37 n

2/12 l

1/14 e..h

1/34 ijk

0

71/11 efg

12/57 b..e

2/66 d..h

4/44 d..g

2/37 n

2/12 l

1/14 e..h

1/38 ij

40

80 a..f

12/61 b..e

2/54 e..h

4/60b..f

8 b..g

6/42 ijk

1/30 b..h

1/94 d

80

77/77 b..f

14 bc

2/89 b..g

4/59 b..f

0/91 n

3/74 ijk

0/25 i

3/21 b

120

77/77 b..f

12/42 b..e

2/91 b..g

4/61 b..f

0/91 n

3/74 ijk

0/25 i

1/36 ij

0

93/33 a

17/33 a

2/26 h

4/17 g

8/72 a..e

7 ab

1/26 c..h

1/36 ij

40

84/44 a..e

13/19 bcd

3/50 a

5a

6/95 f..j

6/16 a..f

1/13 e..h

1/45 hi

80

80 a..f

11/14 c..f

3/09 a..e

4/72 a..e

6/08 h..k

5/45 b..h

1/23 c..h

1/12 k

120

80 a..f

11/95 b..e

2/74 c..h

4/72 a..e

5/11 klm

5 e..i

0/94 gh

1/15 jk

F*B1

F*B2

F*B1*B2

میانگینهایباحر فمشابهدرهرستوندرسح احتما رنجدرصیبار شLSDت ا تمننیدارنیارنی .


درصیجوانه زنیباالیبذر ی نواختیدرر یش سردتاستحرارایاهدربسترخاکنحشمهمیدرمؤیحیت
توویی محصو باکی یت دارد که استحرار سریع ارتباط نیدی ی با سردت جوانهزنی دارد ف

Ezadi Darband et al.,

.)2012محححانبیانکردنیبهدویلاین هریشتیماربذرتیثیرمتبتیبرسردتجوانهزنیبذردرمحییهایشوردارد
موجبمیشودبذرکمترتحتتیثیراثرسمیتنمک کمبودآبقراراریته ازاینطریقباد بهبودیسردت
جوانهزنی تحت تنش شوری میشود ف .)Ashraf and Foolad, 2005بایبوردی  طباطبایی ف

Bybordi and

) Tabatabaei, 2009بیانداشتنیکهتنششوریدرجذبآبتوسیبذردرمرحلهآبگیری تورکسانسبذراختال 
ایجاد کرده  موجب کاهش درصی  سردت جوانهزنی میشود Kokelis-Burelle et al. .ف )2006بیان کردنی
باکتریهایمحرکرشیتحتشراییتنششوری،تیثیرمتبتیبرسردتجوانهزنیداشتنی Krishna et al..ف)2008

ایارشکردنیاست ادهازکودهایبیوووکیکآز سپریلیوت،باکتریهایحلکننیهیس ات،ازتوباکتر ترکیبآنهادر
ایاهان Ocimum sanctum Withania somniferumباد بهبوددرصی سردتجوانهزنیاردیی .
زمان تا  50و  75درصد سبز شدن بذرها ( T50و  :)T75اثرسادهبیوررایمین ،شوری اثرمتحابلایند یاکتوربدر
زمانهایتا75 50درصیسبیشینبذرهامننیداربودفجی .)1طبقنتایججدی محایسدهمیدانگین،درهمده
تیمارهابااییایشسح شوری،میانگینمیتزمانهایتا75 50درصیسبیشینبذرهااییایشیایتفجدی .)2
دربینهمهتیمارهایبیوررایمین  شاهی،میانگینمربوطبهزمانتا50درصیسبیشینبدذرهادربداالترینسدح 
شوریتیمارتل یققار باهرد کودزیستینسبتبهباالترینسح شوریبحیدهتیمارهداکمتدربدودف2/74ر ز) 
میتوانطبقایننتیجهبیانداشتتیمارمذکورنسبتبهسایرتیمارهادرکاهشاثرشوریبرمیتزمانتا50درصی
سبیشینمؤثرتردملکردهاست.کمترینمیانگینمربوطبهزمانتا75درصیسبیشدینبدذرهادربداالترینسدح 
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شوری دربینهمهتیمارهانییمربوطبهتیمارتل یققار باکودزیستییس اتهبودف4/61ر ز).محححدانمشداهیه
کردنیکهبرخیازباکتریهایریی س ریماننیآز سپریلیوت سود موناسبهطورمننیداریدرصیجوانهزنیبدذرها
ازجملهذرترااییایشدادنیف .)Shaukat et al., 2006
درشراییتنششوریجذبآببامش لمواجهمیشود.اارجذبآبتوسیبذردچاراختال اردد،یناویت-
هایمتابووی یجوانهزنیدرداخلبذربهآرامیصورتاریته ردرنتیجهمیتزمانخر جریشهچهازبذراییایش
مییابی ف .)Mayer and Polijakoff-Mayber, 1989ایارش شیه است که است اده از کودهای زیستی آز سپریلیوت،
باکتریهای حلکننیه یس ات ،ازتوباکتر  ترکیب آنها در ایاهان Ocimum sanctum  Withania somniferum

باد بهبودشاخصهایجوانهزنی زمانجوانهزنیشیف.)Krishna et al., 2008
طول ریشهچه :براساسنتایجتجییه اریانس،اثربیوررایمین ،شوری اثرمتحابلبیوررایمین درشدوریبدرطدو 
ریشهچهدرسح احتما یکدرصیمننیداربودفجی .)2درتیمدارددیتتلحدی فشداهی) بنزدیازتیمارهدای
بیوررایمین بااییایشسح شوریابتیاطو ریشهچهاییایش سپسکاهشیایت درتیمارهایدیگرنیدیکدهبدا
اییایششوریشیبکاهشینشاندادنیدرسحوحرایینشوریت ا تمننیداریباهمنیاشتنی.میتوانا تدراین
ایاهشوریدرسحوحرایینتحریککننیهرشیریشهبودهاست.دربینتیمارهامؤثرترینتیمداربدرطدو ریشدهچده
تیمارتل یقکودهایزیستیبودبهدویلاین هطو ریشهچهدراینتیماردرشوریسدح 80بداطدو آندرهمدین
تیماردرشوریص رکهباالترینطو ریشهچهراداشتف10/25سانتیمتر)ت ا تمننیدارینیاشتفجی  .)4
رژ هشگرانکاهشطو ریشهچهدرمحلو کلر سییمرابهسمیتیونی اثدراتمن دیآنهدابدر ریغشدای
سلووینسبتدادهانیف.)Asadian and Miamato, 1983بررسیمحححانر یتغییدراتموریوودوکیریشدهاندیتبده
سببتلحی آز سپریلیوتنشاندادکهاینباکتریهاضمناییایشطو ریشه،سح کلریشهایاه هرانیدیایدیایش
دادف .)Kapulnik et al., 2007
طول ساقهچه :براساسنتایجتجییه اریانس،اثربیوررایمین ،شوری اثرمتحابلبیوررایمیند درشدوریبدرطدو 
ریشهچهدرسح احتما یکدرصیمننیداربودفجی .)2ازآنجاییکهدربیشترتیمارهاباایدیایششدوریابتدیا
طو ساقهچهاییایش سپسبااییایشبییشترشوریکاهشیایتهبود درتیمارهدایدیگدرکدهبداایدیایششدوری
شیبکاهشینشاندادهبودنیامادرسحوحرایینشوریت ا تمننیدارینیاشتنیمیتوانبیانکردکهدراینایداه
شوریهایسح رایینمحرکرشیبیشترساقهچهمیباشی.دربینتیمارهدابیوررایمیند ،مدؤثرترینتیمداربدرطدو 
ساقهچهبااییایشسح شوریتیمارتل یقکودهایزیستیبودچونطو ساقهچهدراینتیماردرسحوحصد ر40،
80باطو ساقهچهدرتیمارتل یققار باکودزیستیازتوباکتردرسح ص رشوریکهبیشترینطو ساقهچدهدر
بینتیمارهابودت ا تمننیدارینیاشتفجی  .)4

درمحاونهایکهبرر یکلیاف)Brassica napus L.انجاتاریدتمشدخصاردیدیکدهاوندههدایسدود موناس
روتییا 1سود موناسیلورسنس2منجربهاییایشطو ریشهچه ساقهچهمیشدونیف.)Glick, 1998نتدایجمشدابهی
نییدرموردسیبزمینیف)Solanum tuberosum L.توسیساون ورف)Salanture et al., 2006ایارششیهاست .

1. Pseudomonas putida
2. Pseudomonas florecens
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نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه :اثربیوررایمین ،شوری اثرمتحابلبیوررایمین درشدوریبدرنسدبتطدو 
ریشهچهبهطو ساقهچهدرسح احتما یکدرصیمننیداربودفجی .)2نتایجمحایسهمیانگینبیانگربودکدهدر
تیمارشاهیبااییایششورینسبتطو ریشهچهبهطو ساقهچهکاهشیایت.دربنزیازتیمارهایدیگرنییابتدیا
بااییایشسح شورینسبتطو ریشهچهبهطو ساقهچهاییایش سپسر نیکاهشیداشت.درتیمارهدایکدود
زیستییس اته،تل یقکودهایزیستی تل یققار باکودهایزیستیماننیتیمارشاهیبااییایششوریمحیارمربوط
بهاینص تکاهشیایت.درتیمارهایشاهی،کودزیستییس اته تل یققار باکودهایزیستیمحدادیربدهدسدت
آمیهاینص تدرسحوحمختلفشوریباهمییگرت ا تمننیدارینیاشتنی.محادیربهدستآمیهمربوطبهنسبت
طو ریشهچهبهطو ساقهچهدرتماتسحوحشوریتیمارکودزیستییس اتهبابیشترینمحدیارایدنصد تدربدین
همهتیمارهادرتیمارقار درشوریسح 40ت ا تمننیدارینیاشتفجی  .)4
نتایجمحاونهمحححانبرر یایاهمریمالیبیانگرکاهشطو ریشهچه ساقهچهباشیتتنشاسمییبود
ف.)Estefani et al., 2005درآزمایشیدیگرکهبرر یاونهCakile maritimeانجاتشیایارششیکهشوریباد 
کاهشطو ریشهچه ساقهچهمیشود.نتایجاینآزمایشباتححیحاتانجاتشیههمخوانیداشت.ی یازدالیل
کاهشطو ساقهچهایاهدرشراییتنشاسمیی،تجییهآهستهترموادآنی سپرت درنتیجهکاهشیادیتانتحا مواد
غذاییازبایتهایذخیرهایبذربهجنینذکرشیهاستف Fallahi et al  .)Soltani et al., 2006ف)2009دربررسی
خودبرر یمریمالیایارشکردنیکهبااییایشسح شوریازص ربه -4بار،طو ایاه هاییایشیایتآنها
دویلاینامررااییایشطو ریشهچهدرشراییتنشنسبتدادنی.زیرادرشراییتنشاسمییبسیاریازایاهان
بخشزمینیرااسترشداده نسبتساقهبهریشهراکاهشمیدهنیتابتواننیآبموردنیازایاهراتیمینکرده 
تنشکمتریبهانیاتهوایی اردکننی.باکتریهایموجوددرکودهایزیستیدال هبرتتبیتنیتر کنهوا متناد 
کردنجذبدناصراصلیررمصرف رییمغذیموردنیازایاهباسنتی ترش موادمحرکرشیایاه هم نین
ترش اسییهایمختلفموجبرشی توسنهریشه انیات هواییشیهکه اینمسئلهسببآسیمیالتبیشتر انتحا 
آنهابهسایرانیاتهامیشودف.)Han and Lee, 2006طبقایارشهایموجود،قار تری ودرماخحرهایناشیاز
تنشهاراکاهشمیدهی باد اییایشتحملایاهدربرابرتنشهایزنیه غیرزنیهمیشودف

Harman et al.,

 .)2004
نسبت کلروفیل  aبه کلروفیل  : bنتایججی تجییه اریانسنشانداداثربیوررایمین ،شور اثدرمتحابدلایدند 
یاکتوربرنسبتکلر ییلaبهکلر ییلbدرسح احتما یکدرصیمننیداربودفجی .)1بااییایشسح شوری
ازنسبتکلر ییلaبهکلر ییلbکاستهشیکهاینموضوعنشانمیدهیکلر ییدلaحساسدیتبیشدترینسدبتبده
کلر ییلbدربرابرتنشازخودنشانمیدهی.براساسنتایجمحایسهمیانگینفجی ،)2بیشترینمیانگینایننسدبت
موالربه دسدتآمدی بدابحیدهتیمارهدادرسدحوحمختلدفشدوریت دا ت

ف)4/68درتیمارقار  شوری40میلی
مننیداریرانشانداد.کمترینمیانگینایننسبتف)1/12نییدرتیمارتل یققار باهدرد کدودزیسدتیدرشدوری

سح 80میلیموالربهدستآمی .
دلیرغماین هایاهاندرمییانتحملبهشوریمت ا تمیباشنی،اماشوریدرنهایتباد میشودرشیآنهاکم
شود.اینکاهشبهطوردمیهدرارتباطباظرییتیتوسنتییبودهکهخودمیتوانیمنلو کاهشدرمحتوایکلر ییل
باشی.مهمترین دویلاینموضوعبه یژه درشرایی تنششییی،کاهشیناویتآنییمهایمؤثر در سنتی کلر ییل 
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 ازتراکمباالتردرساختارb درمحایسهباکلر ییلa اارچهکلر ییل.)Vieria Santos, 2004تووییآنمیباشیف
درمحابلتنشهایمحیحیبه یژهتنشbدستگاهیتوسنتیکننیهایاهبرخورداراستامااینرنگیانهنسبتبهکلر ییل
 .)Mitra and Banerjee, 2010شوری خش یحساستراستف
نتیجهگیری نهایی
 ازنتایجاینآزمایشمیتواننتیجهاریتکهدراینایاهاست ادهازتیمارهایبیوررایمین بهصورتتل یحیباد
 شوریموجبکاهشطو.شیدرسحوحمختلفشوریت ا تمننیداریازنظردرصیجوانهزنیمشاهیهنشود
 رشیریشهنسبتبهساقهرشیبیشتریداشت میتوانبیان،بهطورکلیدرشراییتنش.ریشهچه ساقهچهاردیی
است ادهاز.کردکهایاهبابیشترکردنرشیریشهنسبتبهساقهبهمنظورجذببیشترآبدرشراییتنشبهرهمیبرد
تیمارهایبیوررایمین بهصورتتل یحیتوانستدرباالترینسح شوریشاخصهایجوانهزنیرانسبتبهشاهی
اییایشدهی اینر ییادرامیتوانبهنحشمی ر اراانیسمهادرتووییهورمونهایرشیبرایمحابلهبااثرتنش
 .نسبتداد
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