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  :چکیده

 مختلف سطوح در گندم دانه شدن پر يدوره طول بر زیستی کودهاي و سایکوسل با بذر تلقیح تأثیربه منظور بررسی 

کامل تصادفی بـا سـه تکـرار در گلخانـه پژوهشـی       هاي بلوك  پایه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرحخاك شوري

انجام شد. فاکتورهاي مـورد بررسـی شـامل     1395دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

مـوالر) بـا اسـتفاده از نمـک     میلـی  75و  25،50هاي ال شوريشوري خاك در چهار سطح (صفر به عنوان شاهد و اعم

NaCl        بود. تیمار دوم تلقیح بذر با سایکوسل و کودهاي بیولوژیک در شش سـطح شـامل (عـدم کـاربرد بـاکتري، بـه

هـاي محـرك رشـد سـودوموناس و     کارگیري باکتري محرك رشد سودوموناس، آزوسـپریلیوم و کـاربرد تـوأم بـاکتري    

ها نشان داد کـه  مقایسه میانگینموالر) بود. میلی  و و تلقیح بذر با  سایکوسل در دو سطحآزوسپریلیوم، 

هـاي فتوسـنتزي در   کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانـه و رنگدانـه   شاخصباالترین عملکرد و اجزاي عملکرد، 

موالر، میلی 75ها در حالت شوري ترین آنو کم ي مشاهده شدهاي محرك رشد و عدم اعمال شورکاربرد توأم باکتري

-و فعالیـت آنـزیم  ترین میزان پرولین، قند محلول به دست آمد. بیش سایکوسلکودهاي بیولوژیک و  تلقیح بذر باعدم 

ا در هـ تـرین آن مـوالر و کـم  میلی75هاي محرك رشد و اعمال شوري در حالت کاربرد توأم باکتري اکسیدانهاي آنتی

هـاي  رسد کاربرد تـوأم بـاکتري  به نظر میمشاهده شد.  سایکوسلعدم اعمال شوري، عدم کاربرد کودهاي بیولوژیک و 

هاي فتوسـنتزي، سـرعت و طـول    توانند در بهبود عملکرد، رنگدانهبا تعدیل اثرات شوري می سایکوسل یا محرك رشد

  دوره پر شدن دانه، موثر واقع شوند. 
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  ها فهرست جدول
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 
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 مقدمه - 1- 1

گردند و محصول گیاهان زراعی که در نقاط مختلف دنیا و در شرایط مختلف آب و هوایی کشت می

ها پیش، از ها به نوبه خود قرنرسد، هر یک از آنها به مصرف تآمین غذاي ضروري و اولیه انسان میآن

ین گیاهانی است که به وسیله انسان اند. گندم احتماال یکی از اولنباتات وحشی هم تیره خود حاصل شده

گیاهی  )Triticum aestivam(آید. گندم ترین گیاه زراعی به شمار میزراعت شده و به همین دلیل مهم

-هاي کشاورزي دنیا کشت و تولید میکه در سطح وسیعی از زمین ،است است متعلق به خانواده غالت

میانه شرق مدیترانه، خاور نزدیک و خاوری نواحی هاي وحششود. منشآ و منطقه پیدایش گندم از علف

هاي انی و تابستانهاي بارزمستانبا نواحی نیمه خشک با گزارش شده است. این نواحی به صورت استپی 

گندم در گروه غالت نواحی معتدل و سرد طبقه بندي شده است. کشت و نمو این گیاه باشند. خشک می

 - 35پذیر است. برخی از ارقام زمستانه تا یط آب و هوایی مختلف امکاندر بسیاري از نقاط دنیا و در شرا

نمایند. از نظر مقاومت به گرما نیز اگر رطوبت زیاد نباشد در آب وهواي سانتی گراد را نیز تحمل میدرجه

گراد را نیز به خوبی درجه سانتی 55الی  50گرم گندم رشد خوبی دارد و در مناطق گرمسیر حتی تا 

شود. از لحاظ شرایط خاکی متري کاشت می 3000نماید. از نظر ارتفاع از سطح دریا تا ارتفاع می تحمل

هاي شوري و باتالقی بودن نداشته باشد. است به شرط آنکه محدودیتپذیر کاشت آن در هر خاکی امکان

حدود خنثی عمق کافی و اسیدیته  باهاي داراي بافت متوسط بهترین شرایط خاکی براي گندم، خاك

   ).1377(خدابنده،  باشدمی

  مبدأ و تاریخچه گندم - 2- 1

ي بین ایران، عراق و خیزي (ناحیهاي معروف به هالل حاصلاعتقاد بر این است که منشا گندم ناحیه

جا دیده هاي وحشی گندم در حال رشد، در آنترکیه امروزي) است، جایی که امروزه هم تعدادي از گونه

 طریق از آن، از پس و است شده برده ایران به سپس و النهرین بین و مصر به آنجا ازن گیاه ایشوند. می

است.  یافته انتقال دنیا نقاط سایر و اروپا به نهایت در و روسیه و چین ترکمنستان، هندوستان، به ایران



٣ 
 

 همکاران، و سیادت(شده استهزار سال قبل از میالد در خاورمیانه کشت می 17تا  12گندم حدود 

سال قبل از میالد در ایران،  6500هزار سال قبل از میالد در آسیا و  15تا  10چنین حدود . هم)1392

برخی معتقدند که گندم چنین اطراف دریاي مدیترانه وجود داشته است. عراق، هندوستان، قفقاز، و هم

طور سال قبل از میالد به 7000سال قبل از میالد مسیح با اجداد گندم امروزي که در حدود  8000

هاي قابل عنوان یک نوع اصلی از گندماند، اهلی شده است. امروزه فقط گندم دوروم بهمستقیم کشت شده

ي تالقی بین چندین جد گندم بوده است. به احتمال کشت، حفظ شده است. گندم نان امروزي، نتیجه

ها یا قبایل مهاجر انجام شده است. گندم ي شکارچییلهوس شکل مخلوط بهزیاد، انتقال اولیه گندم نان به 

 ،سال قبل از میالد مسیح 5000ترکیه میالد مسیح، در  سال قبل از 7000در نواحی باستانی در سوریه 

در مورد  سال قبل از میالد یافت شده است. 3500چین در سال قبل از میالد و  3500انگلستان در

ه مدرك دقیقی در دسترس نیست، ولی آن چه مسلم است اینکه ي اصالح گندم هیچ گونتاریخچه

طبیعت به خودي خود در این کار دخالت داشته و به مرور زمان در گندم تغییراتی بوجود آمده و 

هیبریداسیون طبیعی در بین ارقام مختلف به وقوع پیوسته است. در ایران کار اصالح و هیبریداسیون 

رامین شروع و اولین هیبرید بین دو رقم به نام عطایی و شاه پسند براي در کرج و و 1309گندم از سال 

هاي مختلف، ارقام دیگري تهیه گندم شاه پسند زودرس انجام گردید، ولی از آن به بعد در اثر اصالح گندم

 و سیادت( شدندکه نسبت به شاه پسند برتري داشته، بوجود آمده و به تدریج جایگزین گندم شاه پسند 

  .)1392 اران،همک

  اهمیت اقتصادي گندم -3- 1

کند و در در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی جهان رشد می )T. aestivum(گندم معمولی 

سر جهان در مقایسه با سایر تاهاي زیادي در سرهاي غالت است. زمینترین گونهحقیقت این گیاه سازگار

است، زیرا گندم غذاي اصلی انسان است که به طور گیاهان زراعی، به کشت آن اختصاص داده شده 

گیرد. به این ترتیب سطح کشت و تولید جهانی آن از سایر محصوالت بیشتر مستقیم مورد مصرف قرار می

اصلی کربوهیدرات انسان را تشکیل داده و از لحاظ تهیه نان و ارزش نانوایی، آرد  ییغذا است. گندم منبع

گندم، خاصیت نانوایی آن داراي  در رسد. به خاطر داشتن گلوتنرد گندم نمییک از غالت به پاي آ هیچ
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دارد و همین صفت است که آرد  هاي آن بستگیارزش بسیار باالیی است. کیفیت گلوتن گندم به ژنوتیپ

آمدن خمیر را از ه دیگري، گلوتن گندم قادر است ورخالف هر غل. برسازدمیمتمایز  از سایر غالت گندم را

داشتن گازکربنیک تشکیل شده در اثر تخمیر، به انجام برساند. هاي کوچک گاز و نگهریق تشکیل سلولط

هاي آمینه بخصوص الیسین فقیر است، ولی جزء بهترین غذاها به هر چند گندم از نظر بعضی از اسید

باشد. دانه گندم می شود، زیرا داراي مقدار زیادي پروتئینرود. نشاسته گندم به سادگی هضم میشمار می

). در ایران مانند بسیاري از 1380نورمحمدي، ( ها استها و چربیحاوي بسیاري مواد معدنی، ویتامین

اي دهد و نقش عمدهترین ماده غذائی روزانه مردم را تشکیل میکشورهاي جهان، نان حاصله از گندم مهم

 بخش وسیعید. نان گندم یکی از  مواد غذائی اصلی در تأمین انرژي و پروتئین مورد نیاز بدن به عهده دار

دهد. بر طبق آمار مختلف متوسط سهم مصرف نان در کل انرژي مورد را تشکیل می از مردم کشور

کربن و نیز دانه از مواد پروتئینی و هیدرات باشد. به دلیل محتواي بسیار زیاددرصد می 40احتیاج حدود 

داري دانه به مدت طوالنی و باشد، امکان نگهبسیار عالی و مفید می ها که براي انساننسبت میان آن

 نورمحمدي،ها بوجود بیاید، میسر است (هاي خیلی زیاد بدون اینکه تغییراتی در آنها به مسافتحمل آن

1380( .  

  به شوريگندم حساسیت میزان  -4- 1

کمترین حساسیت و  یدگیرساز نظر میزان حساسیت به شوري، مرحله رویشی بیشترین، مرحله 

هاي مختلفی از جمله دارد. براي مقابله با تنش شوري روشایشی بینابین این دو مرحله قرار مرحله ز

- هاي شور، مدیریت مناسب آبیاري و کشت، استفاده از ارقام مقاوم به شوري و کاربرد کودآبشویی خاك

هاي آزادزي هاي محرك رشد گیاه، باکتريباکتريهاي محرك رشد وجود دارد. باکتري هاي بیولوژیک و

غر و همکاران، (اص شوندباعث بهبود رشد و سالمت گیاه می هاي مختلفبا روش ري هستند کهریزوسف

زاي گیاهی را هاي خاصی اثر مضر عوامل بیماريهاي محرك رشد با استفاده از مکانیسمباکتري). 1371

، افزایش حاللیت ترکیبات نامحلول مثل فسفر و پتاسیم از هاي گیاهیهورمونبا تولید تعدیل نموده و 

هاي معدنی و آلی، تولید سیدروفورها و افزایش فراهمی عناصر کم مصرف به ویژه آهن و طریق تولید اسید
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(گلیک و  کنندکاهش اثر سوء اتیلن تنشی، به رشد بهتر گیاه کمک می دآمیناز، ACCتولید آنزیم 

  ).1999همکاران، 

  وريش -5- 1

ترین مشکالت کشاورزي در مناطق خشک و نیمه ترین و گستردهشوري پس از خشکی یکی از مهم

 رودایران به شمار می درخیز کرده و یکی از معضالت کشاورزي خشک جهان است که مزارع را غیر حاصل

عناصر معدنی  هاي قابل حل وشوري عبارت از حضور بیش از اندازه نمک ).1380نژاد و همکاران، (قاسمی

که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه در جذب آب کافی از  است در محلول آب و خاك

- هایی که در بروز شوري نقش دارند شامل کلرور، سولفات، بیشود. یونرو می محلول خاك با اشکال روبه

هاي سدیم و کلر اهمیت یون ولیکربنات، سدیم، کلسیم، منیزیم و به ندرت نیترات و پتاسیم هستند، 

شوري یک تنش محیطی و یک مانع اساسی براي تولید  .)1380بیشتري دارند (نظربیگی و بلوچی، 

هاي خاص از قبیل سدیم و کلر و کاهش محصول است. شوري از طریق کاهش پتانسیل آب و سمیت یون

 گذاردو استقرار گیاهچه تاثیر میبذرها  نیزعناصر غذایی مورد نیاز مانند کلسیم و پتاسیم بر جوانه

. هیچ ماده سمی رشد گیاه را بیشتر از نمک در مقیاس جهانی محدود )1390زاده و همکاران، (شفیع

هاي متابولیسم کند. هر چه قدر غلظت نمک باالتر باشد کاهش رشد بیشتر است. شوري بر همه جنبهنمی

کند. برخی از این تغییرات در ورفولوژي گیاه ایجاد میگیاهی اثر گذاشته و تغییراتی را در آناتومی و م

ناشی از شوري را تحمل کند، ولیکن بیشتر  گیاه تنشکند تا هایی است که کمک میواقع سازگاري

). افزایش شوري 1376تغییرات مشاهده شده عالمت خسارت ناشی از شوري است (آذرنیوند و قربانی، 

بوته رشد و ارتفاع  ،فتوسنتزکاهش آن  يیشه به برگ شده و نتیجهکاهش جذب و انتقال مواد از ر موجب

دار در ارتفاع ). گزارش شده است که تنش شوري سبب تفاوت معنی1389(تیموري و جعفري،  باشدمی

بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و زیست توده کل و تعداد گره در گیاهان زراعی 

وزن خشک اندام هوایی هم از طریق کاهش میزان رشد رویشی و  ).1376د و قربانی، شده است (آذرنیون

یابد. کاهش رشد رویشی و وزن خشک به دلیل کاهش آماس هم از طریق کاهش فتوسنتز کاهش می

از علل دیگر کاهش  ).1387ها در شرایط شور، متاثر از فرایند اسمزي است (اعتصامی و گالشی، سلول
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هاي سدیم مهاجم که باال رفتن مصرف انرژي در گیاه براي خروج یون ،گیاه در اثر شوري رشد و عملکرد

در محیط به مقدار وفور وجود دارند، و در نتیجه مصرف مقدار زیادي از انرژي سلولی براي سازش و مقابله 

ده حقیقی، زا(کاظم یابدبا تنش شوري است که به این ترتیب رشد و عملکرد گیاه در نهایت کاهش می

). وجود حجم ریشه بیشتر و به دنبال آن جذب آب و مواد غذایی از فضاي بیشتري از خاك یکی از 1382

). گسترش 2002هایی است که در ایجاد تحمل به تنش شوري موثر است (گارات و همکاران، ویژگی

یابد. کاهش ادامه میها پس از اینکه گیاه در معرض شوري قرار گرفت کاهش یافته و تا مدتی این برگ

اي کربوهیدرات گیاه به ها باشد، مقدار مواد ذخیرهها بیش از سرعت گسترش آنوقتی سرعت زوال برگ

شود. به مرور بنیه گیاه ضعیف می و یابد، گسترش سطح برگ متوقف شدهنسبت سطح برگ کاهش می

شود (شهبازي ها همراه میزرد شدن برگیابد که عموما با ها نمود پیدا میاین مساله با نکروزه شدن برگ

). تحقیقات نشان داده است که در شرایط تنش، پایداري غشا سلولی کاهش یافته 1365و محقق دوست، 

؛ سلیمی و 1373(ابراهیم و همکاران،  یابدو درصد آسیب پذیري و میزان نشت الکترولیت آن افزایش می

 اوقات گاهی که طوري به است؛ تولید و رشد براي محدودکننده عامل یک شوري ).1379همکاران، 

 به رو هاخاك شدن شور روند اخیر، هايسال در .بردمی بین از را خشک نیمه و خشک مناطق گیاهان

 غیرقابل صورت به نمک حد از بیش انباشت علت به کشت قابل هايزمین از وسیعی سطح و است افزایش

  6/55 حدود مساحتی ،شوري مختلف هايدرجه با یهایخاكاز  برخوردار اراضی است. آمده در کشت

 هايدشت مرکزي، فالت در هاآن بیشتر که شوندمی شامل را )کشور مساحت درصد 34( هکتار میلیون

 طبیعی، حفاظت سیستم از جداي گیاهان ).1389(مومنی،  دارند قرار خوزستان دشت و جنوب ساحلی

 گیاه، محرك هايباکتري. دهند کاهش را تنش عالئم خاك، موجودات ریز از تعدادي زیستیهم با رندقاد

 به ،کنندمی آسان را گیاهان رشد غیرمستقیم و مستقیم طور به که هستند زيخاك هايباکتري اغلب

 به توجه با را آزوسپیریلوم و آزتوباکتر سودوموناس، هايباکتري از استفاده مختلف گرانپژوهش که طوري

-کرده توصیه گیاهی هايپاتوژن با و مبارزه نیتروژن زیستی تثبیت در مشارکت و هاهورمون یدتول توانایی

 در که است نقشی واسطه به گیاهان شوري تنش کاهش بر باکتري ). تأثیر2005اند (خاوازي و ملکوتی، 

 ايترین کودهمهم از گیاه محرك رشد ریزوباکترهاي). 2004دارند (مایاك وگلیک،  اتیلن کاهش
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 محلول کردن نیتروژن، زیستی تثبیت نظیر غذایی، عناصر زیستی فراهمی افزایش با و بوده بیولوژیک

 از دیگر هايمیکروارگانیسم زاییبیماري زیان آور اثرات بروز از پیشگیري یا کاهش و پتاسیم و فسفر

 زراعی گیاهان عملکرد و شده گیاهان رشد افزایش سبب سیدروفورها و هاآنتی بیوتیک انواع تولید طریق

 محرك هايباکتري کاربرد که دهدمی نشان مطالعات ).2008(چایهارن و همکاران،  بخشندمی بهبود را

- زمین به شیمیایی کودهاي افزودن اثر در که اسمزي تنش تشدید از غذایی عناصر فراهمی بر عالوه رشد

 شیمیایی کودهاي از استفاده که است حالی رد این آورندمی به عمل جلوگیري افتد،می شور اتفاق هاي

 بلکه شود،می خاك بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی، ساختار تخریب باعث تنها نه زراعی هاياکوسیستم در

 کلی، طور به). 2008(کوکاکی و همکاران،  دهدمیقرار  تأثیر تحت نیز را شده تولید محصوالت کیفیت

 بنابراین، دارد. گیاه در غذایی عناصر انتقال و جذب در رقابت ،دسترسی قابلیت بر زیادي تاثیر شوري

 اتصال هايمکان سر بر سدیم رقابت دلیل به توانمی را شوري شرایط در پتاسیم جذب میزان در کاهش

 و شوري مسأله حل که آنجایی از ).2008دانست (فریرا سیلوا و همکاران،  پالسمایی غشاي هايناقل به

 از حاضر حال در که آنچه بنابراین است، زیادي هزینه و مدت دراز تالشی صرف تلزممس آن مشکل رفع

 یافتن براي تالش طریق از شوري مشکل حل براي مناسب ریزيبرنامه باشد،می اي برخوردارویژه اهمیت

(ایپک و باشند  داشته قابل قبولی عملکرد ،محیط شوري شرایط در بتوانند که است گیاهانی پرورش و

به افزایش ترین واکنش گیاهان باشد مهمگیاهان بسیار پیچیده می اثرات شوري بر ).2014همکاران، 

فعالیت  نمودن شوري موجب محدود). 2013(شیاب و همکاران،  است رشد میزان کاهششوري خاك، 

 تنش ایطشر در شود.می کلروپالست غشاي وظیفه در اختالل و هاپروتئین سنتز ها،آنزیم ها،کلروفیل

 در گیاه دارينگه صرف شود، گیاه رشد صرف اینکه جاي به گیاه توسط شده تولید انرژي از بخشی شوري

   ).2014(گاریدو و همکاران،  یابدمی کاهش آن رشد دلیل همین به و شودمی تنش شرایط

   هاي محرك رشداهمیت باکتري - 6- 1

- هاي زراعی ایجاب میشدن زمین ن و شورشیری افزایش جمعیت جهان همراه با کاهش منابع آب

ي مقاومت گیاهان به شرایط نامناسب محیطی مطالعات بیشتري صورت گیرد. هاکند تا در مورد روش

کاهش  موجبهاي غیر زنده است که رشد و توسعه گیاه را محدود کرده و ترین تنششوري یکی از مهم
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 از گندم). 1387(فالحی و همکاران،  شده استعملکرد بسیاري از محصوالت زراعی در سراسر جهان 

 مختلف هايجنبه و محیطی متفاوت شرایط به آن هايژنوتیپ سازگاري دلیل به که است گیاهانی جمله

 (لوس و سیداگو، دشومی کشت متنوع هوایی و آب شرایط با جهان از وسیعی مناطق در آن مصرف

 گیاه سالمت و رشد بر موثر مختلف هايمتابولیت رهاسازي و تولید در هامیکروارگانیزم توانایی). 1994

 جمعی بطور هامتابولیت اینشود. می گرفته نظر در خاك خیزيحاصل در عوامل ترینمهم از یکی بعنوان

هاي اساسی افزایش عملکرد از مولفه ).1987(تیپیگاند و زالسکا؛  شوندمی نامیده زیستی فعال مواد

ها مشکالتی را براي هاي شیمیایی است که کاربرد آنها، به ویژه کودنهادهمحصوالت، مصرف بیشتر 

هاي اساسی فائق آمدن به این مشکالت که عالوه بر نماید. از راهانسان، خاك و محیط زیست فراهم می

هاي شیمیایی در حفظ توازن محیط زیست نیز نقش دارد، استفاده از کودهاي جویی در مصرف کودصرفه

ها بر رشد، تغذیه و سالمت گیاه تاثیر مثبتی در بین ریز جانداران خاك که فعالیت آن است. زیستی

-توان به انواع باکتريها به عنوان کود زیستی مورد توجه محققین قرار گرفته است، میداشته و کاربرد آن

و همکاران،  سیندهو( شوندهاي محرك رشد گیاه نامیده میهاي ریزوسفر اشاره نمود که به عنوان باکتري

 گیاه غذایی عناصر فراهمی افزایش بر دال شواهدي که نمودند اعالم )1997( همکاران و گلیک). 2002

 مورد این در عمل فرایند دارند. وجود گیاه رشد محرك ریزوسفري هايباکتري فعالیت اثر در ریزوسفر در

و  واگار .باشدمی سیدروفورها مانند کننده کالت مواد تولید یا و غذایی عناصر انحالل افزایش شامل

 گندم عملکرد و رشد بر دآمیناز ACC حاوي هايباکتري تلقیح اثر بررسی ضمن) 2004( همکاران

 جذب و پنجه تعداد ،ریشه طول ،ریشه وزن کاه، ،دانه عملکرد آنزیم داراي اینهاي باکتري که دریافتند

 این تمامی هاآن دادند. افزایش دارمعنی طور به شاهد به نسبت ار و دانه کاه در پتاسیم و فسفر نیتروژن،

 برخیدآمیناز نسبت دادند.  ACCهاي واجد در اثر تلقیح با باکتري در گیاه به کاهش سطح اتیلن را اثرات

 مورفولوژیک و فیزیولوژیک تغییرات موجب مختلفی هايمکانیسم با ریزوسفر در موجود جانداران ریز از

هاي مختلف اثر بررسی. دارد تاثیر آن و سالمت تغذیه گیاه، رشدبر  تغییرات این مجموعه که شده گیاه در

طول  وهاي رشد ریشه از جمله افزایش سطح کل ریشه، وزن خشک بر شاخص PGPRمثبت کاربرد 

یستم هاي مرچنین افزایش تقسیم سلولهم ،هاي فرعی، تعداد و تراکم تارهاي کشندهریشه، تعداد ریشه
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- کنندهتنظیم تثبیت نیتروژن، تولید ).1999اند (پان و همکاران، ریشه را در گیاهان مختلف گزارش کرده

زي و نیز افزایش تحرك عناصر غذایی غیر محلول، و زاي خاكهاي رشد گیاهی، مقابله با عوامل بیماري

ستند که در نتیجه همیاري این هایی هدر نتیجه بهبود جذب مواد غذایی توسط گیاهان از جمله مکانیسم

بر  Azospirillumند. تاثیر مثبت تلقیح با باکتري شوها با گیاهان، سبب افزایش رشد و عملکرد میباکتري

ارتفاع بوته، اندازه برگ، طول و حجم ریشه، و میزان ماده خشک در انواع مختلفی از غالت به اثبات 

اعالم کردند که در صورت تلقیح  )2004( هیر و همکارانز. )1990اوکون، و  1985(وانی؛  رسیده است

یابد. پس از شود و عملکرد آن افزایش میهاي آزاد نیتروژن، رشد گیاه بیشتر میگندم با تثبیت کننده

تبدیل بقایاي گیاهی به کمپوست، چنانچه روند تجزیه ادامه یابد، ریز جانداران تجزیه کننده موجود در 

اگر ). 2011سالوا،  - (ایزا شودگذارند که به آن هوموس گفته میاي رنگ بر جاي میخاك ماده نرم قهوه

باز شرایط مناسب براي فعالیت ریز جانداران یعنی گرما، رطوبت، اکسیژن و مواد معدنی فراهم باشد 

ایل بلکه صدها سال نیز برسد، سرانجام به ماده سیاه رنگ مو ها اي که ممکن است به دههوموس در دوره

اسید هیومیک با افزایش ). 2011، سالوا -ایزا( اي به نام اسید هیومیک تبدیل خواهد شدبه قهوه

کند. بعالوه ثابت هاي ریشه به جذب بهتر مواد غذایی و توسعه بیشتر گیاه کمک مینفوذپذیري سلول

ر سلولی را در کل شده است که اسید هیومیک با تولید بیشتر اسیدهاي نوکلئیک و اسیدهاي آمینه تکثی

 - ؛ ایزا2005(البیراك و کاماس،  بخشددهد و عملکرد را بهبود میها افزایش میگیاه و به ویژه در ریشه

  ). 2011سالوا، 

  محرك رشد آزوسپریلیوم يباکتر - 7- 1

بیجرینک باکتري جدیدي کشف کرد و ابتدا آن را  1922در مورد تاریخچه باید گفت که در سال 

نام آن را به اسپریلیوم لیپوفروم تغییر داد. توانایی تثبیت  1925سپریلیوم نامید ولی در سال ازتوباکتر ا

مشخص شد. در سال  Nبوسیله بکینگ با روش ایزوتوپی  1963نیتروژن توسط این باکتري در سال 

پریلیوم باکتري، نام آزوس DNAتاراند و همکاران با تعیین درصد مولی گوانین و سیتوزین مولکول  1978

 69- 71این باکتري برابر  DNAرا براي این جنس پیشنهاد کردند زیرا درصد مولی گوانین و سیتوزین 

تر از درصد مربوط به جنس اسپریلیوم بود. بر اساس خصوصیات ظاهري و برآورد گردید که بسیار بیش
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وننس، هالوپریفرنس و هاي برازیلنس، آمازهاي این جنس با نامقرابت ژنتیکی، پنج گونه از باکتري

- ). امروزه مشخص شده است سویه1992ایراکنس شناسایی شده و مورد تآیید قرار گرفته است (دابرینر، 

تري از اکسین را دارند، به مراتب از تأثیر باالتري بر مورفولوژي هایی از آزوسپریلیوم که تولید مقادیر بیش

یافته) آزوسپریلیوم برخوردارند که قابلیت تولید اکسین مقایسه با برخی از انواع موتانت (جهش  ریشه در

). الزم به ذکر است که آزوسپریلیوم یک باکتري مناطق گرمسیري است، 1990را ندارند (باشان و لوانونی، 

فعالیت این باکتري و  يخاك دارد. محدوده   pHضمن آن که حضور این باکتري در خاك بستگی به

پذیرد. انجام می 7تا  7/6و حداکثر میزان تثبیت در محدوده  2/7تا  pH 6/5 تثبیت نیتروژن توسط آن در

ها مناسب نیستند و به طور کلی مواد آلی هاي شنی که مواد آلی کمی دارند، براي این باکتريخاك

  ). 1375کند (آستارایی و کوچکی، ها در خاك میفراوان کمک زیادي به فعالیت این باکتري

  و اجزاي عملکردزوسپریلیوم بر عملکرد تاثیر آ - 1- 7- 1

ها نشان داده شده است که آلودگی غالت با آزوسپریلیوم موجب افزایش حجم و در بسیاري از بررسی

شود (نیاچیر و و در بعضی از موارد موجب افزایش عملکرد می )1989تعداد ریشه (باشان و همکاران، 

ثیر مثبت پیش تیمار بذر با باکتري آزوسپریلیوم در ) تا1985). کاپولینگ و همکاران (1994بریگز، 

سازي با آزوسپریلیوم ) نشان دادند که آلوده1992توسعه گندم را گزارش دادند. ساریج و همکاران (

درصد نسبت به شاهد افزایش  40-34ي هاي سورگوم را در محدودهبرازیلنس، تعداد کل و طول ریشه

اي در آرژانتین به این نتیجه رسیدند که یز در یک آزمایش مزرعه) ن1994چیري و فریونی (داد. فول

اي و عملکرد داري در توسعه سیستم ریشههاي ذرت با آزوسپیریلوم لیپوفروم اثر معنیسازي بذرآلوده

) اثر مثبت پیش تیمار با باکتري آزوسپریلیوم را در توسعه ریشه گندم گزارش 1986ذرت دارد. باشان (

- ) نشان دادند که پیش تیمار بذر با آزوسپیریلیوم برازیلنس اثر چشم1981لینگ و همکاران (کردند. کاپو

) افزایش طول و وزن 2000اي ارزن ایتالیایی دارد. زهیر و همکاران (گیري در توسعه سیستم ریشه

) 1989فالیک و همکاران (تولید کننده اکسین گزارش کردند.  PGPRخشک ریشه ذرت را در اثر کاربرد 

 آزوسپیریلیوم  برازیلنس گزارش کردند. افزایش سطح ریشه ذرت در اثر ترشح اکسین به وسیله باکتري

پاسخ گیاهان به آلودگی با آزوسپریلیوم، بیشتر به صورت افزایش وزن خشک گیاه، ازدیاد میزان نیتروژن 
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هاي هر سنبله و وزن هزار دانه، نهها، افزایش تعداد داهاي بارور و سنبلهآذینها و گلدانه، فزونی پنجه

دهی گزارش شده است (روستا و زنی و گلازدیاد ارتفاع بوته و طول برگ، تسریع در مراحل جوانه

ها، گویاي آن است که آزوسپریلیوم با نتایج بیشتر پژوهش ).1990؛ باشان و لوانونی، 1377همکاران، 

ک به جذب بهینه آب و عناصر غذایی، تولید توان تثبیت زیستی نیتروژن، گسترش سطح ریشه، کم

ی مانند جو، گندم و ذرت موثر ها در بهبود عملکرد کیفی و کمی غالتهاي رشد و برخی ویتامینهورمون

ترین یکی از معروفآزوسپریلیوم  ).1997ج و همکاران،؛ ساری1989(باشان و همکاران، است

ها کلونی تشکیل دهد. ي آنغالت و اطراف ریشه تواند در ریزوسفرهایی است که میمیکروارگانیزم

هاي گیاهی را در محیط مایع از خود هاي آزوسپریلیوم توانایی تولید برخی از هورمونبسیاري از استرین

ها نیز اگر باشد. سایر هورمونها هورمون اکسین میترین هورمون تولیدي توسط آناند و مهمنشان داده

؛ باشان 1996شوند، ولی داراي اثر بیولوژیکی زیادي هستند (فالیک و اوکون، میچه به مقدار کمی تولید 

). این 1979؛ تین و همکاران، 1983؛ هارتمن و همکاران، 1985؛ جاین و پاتیوکوئین، 1990و لوانونی 

درصدي  30تا  10باکتري در همیاري با گیاهانی مانند گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 

هاي محرك رشد اند که البته این افزایش عملکرد را عالوه بر تولید نیتروژن، به تولید هورمونداده نشان

هاي فرعی و ها با افزایش تعداد و طول ریشهداده شده است. این باکتري ها نسبتگیاه از جمله اکسین

وسط گیاه را به همراه هاي کشنده، در نهایت افزایش سطح جذب ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی تتار

ترین دلیل افزایش عملکرد در گیاهان تلقیح ها مهم). تولید میکروارگانیسم1377دارند (صالح راستین، 

تحقیقات نشان داده است که . )1982شده است (بادي و دابرینري، شده توسط باکتري آزوسپریلیوم ذکر 

 سطح افزایش نتیجه در و موئین هايریشه ربه تکثی منتج Azospirillum brasilense با   ذرت تلقیح

) نشان داد که تیمار ذرت با باکتري 1994( فالیک). تحقیقات 1994 ،همکاران  و شود (فالیکمی ریشه

داري ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه و دانه، وزن خشک خوشه، طول و تعداد محرك رشد به طور معنی

ین جذب عناصر غذایی مثل روي، آهن، پتاسیم، فسفر، نیتروژن چنها در هر ردیف را افزایش داد و همدانه

چنین نتایج مهاي محرك رشد افزایش یافت. هداري با کاربرد باکتريو مس توسط گیاه به طور معنی

هاي محرك رشد این پتانسیل را دارد که عملکرد ذرت و جذب مشخص کردند که تلقیح برخی باکتري
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 عملکرد آزوسپیریلوم با تلقیح که کردند گزارش )1998( همکاران و پاندي عناصر غذایی را افزایش دهند.

 نیتروژن مقدار که داشتند اظهار )2006همکاران ( و زمرانی داد. افزایش ذرت گیاه در را دانه خشک وزن و

 یتنالا و یافت. ماستیهولی افزایش A.lipoferum  با تلقیح بواسطه ذرت دانه هزار وزن و دانه عملکرد دانه،

 و کردند. پیائو گزارش را آزوسپیریلوم هايسویه با یافته تلقیح سورگوم دانه صد وزن در افزایش )1997(

 تأثیر ازتوباکتر، استفاده مورد سویه دو با برنج تلقیح که کردند گزارش تحقیقی در )2005( همکاران

 که داشتند اظهار )2003( همکاران و نداشت. زاید خوشه هر در دانه تعداد و خوشه تعداد بر داريمعنی

 قطر و بالل در دانه تعداد بالل، در دانه ردیف تعداد نظیر صفاتی بر آزوسپیریلوم هايسویه با ذرت تلقیح

 موجب آزوسپیریلوم تلقیح که داشتند اظهار) 1982همکاران ( و کاپولنیک. نداشت داريمعنی تأثیر بالل

 تلقیح گیاهان در را ذرت ارتفاع افزایش نیز )1998( همکاران و جاکود. شد ذرت برگ خشک وزن افزایش

 خشک وزن که شد مشخص دیگري مطالعه نمودند. در باکتري آزوسپریلیوم لیپوفورم مشاهده با یافته

یافت (زید و  افزایش آزوسپیریلوم هايسویه با یافته تلقیح چغندرقند هايبوته ارتفاع و برگ سطح ساقه،

 هاياي گزارش کردند که باکتري) در شرایط گلخانه1392و همکاران ( ییمیرزا). 2007همکاران، 

A.lipoferum  درصد در مقایسه با  81درصدي نیتروژن است و عملکرد دانه برنج را  58قادر به تثبیت

 Azospirillum هايدهد. در یک مطالعه بر روي ارقام مختلف ذرت تلقیح یافته با سویهشاهد افزایش می

درصد از نیتروژن مورد نیاز گیاه است (گارسیا و همکاران،  60ص شد که این باکتري قادر به تثبیت مشخ

) حاکی از آن است که کاربرد کودهاي زیستی حاوي باکتري 2009هاي پنگ و لتی (یافته ).1996

محسوب محرك رشد سبب افزایش ارتفاع و طول سنبله در گندم شد. ارتفاع بوته شاخصی از رشد رویشی 

ه این صفت بر اثر کاربرد آب و کودهاي زیستی، رشد رویشی و ظشود که با توجه به افزایش قابل مالحمی

بستگی مثبتی با پتانسیل عملکرد یابد. ارتفاع بوته در بیشتر گیاهان همعملکرد زیست توده نیز بهبود می

احل مختلف رشدي با توجه به ) واکنش گیاهان مختلف به تنش خشکی در مر2009دارد (پانگ و لتی، 

کند. گزارش شده است که تلقیح با آزوسپریلیوم، طول پدانکل، وزن مصرف کودهاي زیستی تغییر می

دهد (الوارز و خشک بوته و وزن هزار دانه گندم دوروم تلقیح شده را با وجود تنش خشکی افزایش می

دهند، دهی کاهش میدهی و خوشهساقه هایی که سرعت رشد گندم را در مراحل). تنش2010همکاران، 
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). آزوسپریلیوم با تولید مواد 2011شود (فردریک و همکاران، منجر به کاهش بیشتر عملکرد دانه می

محرك رشد،  سبب بهبود رشد ریشه و متعاقب آن افزایش آب و عناصر غذایی شده و از این طریق در 

) 2012قیقات براسینی و همکاران (). تح2005اران، باشد (تیالك و همکافزایش عملکرد تاثیرگذار می

نشان داد تلقیح ذرت با آزوسپریلیوم برازیلنس موجب افزایش وزن خشک و عملکرد دانه در مقایسه با 

هاي هاي باکتري) حاکی از آن است که تلقیح با گونه2010شاهد شد. نتایج کار توران و همکاران (

ورت ترکیبی، میزان عناصر معدنی در گیاه به خصوص در دانه را محرك رشد گیاه به تنهایی یا به ص

) نشان داد تلقیح ترکیبی گیاه ذرت با باکتري 2012دهد. بررسی جاراك و همکاران (افزایش می

. پاسخ گیاهان دار عملکرد گیاه شدسودوموناس پوتیدا، باسیلوس و ازوتوباکتر کرکوم موجب افزایش معنی

ازدیاد میزان نیتروژن دانه، فزونی  ،لیوم، بیشتر به صورت افزایش وزن خشک گیاهبه آلودگی با آزوسپری

هاي هر سنبله و وزن هزار ، افزایش تعداد دانهدر واحد سطح هاسنبله تعدادهاي بارور و آذینها و گلپنجه

ت (روستا و دهی گزارش شده اسزنی و گلو طول برگ، تسریع در مراحل جوانه بوتهدانه، ازدیاد ارتفاع 

ها، گویاي آن است که آزوسپریلیوم با ). نتایج بیشتر پژوهش1990؛ باشان و لوانونی، 1377همکاران، 

توان تثبیت زیستی نیتروژن، گسترش سطح ریشه، کمک به جذب بهینه آب و عناصر غذایی، تولید 

و ذرت را به همراه دارد جو، گندم  مانندها، رشد کیفی و کمی غالتی هاي رشد و برخی ویتامینهورمون

محصول در اثر  افزایش )1993بهاتاراي و هس ( ).1997؛ ساریج و همکاران، 1989(باشان و همکاران، 

) 1989باشان و همکاران ( پیش تیمار با آزوسپریلوم را به افزایش تعداد دانه در هر سنبله نسبت دادند.

ها توسعه و شود. آنزایش حجم و تعداد ریشه میاظهار داشتند که تلقیح غالت با آزوسپریلیوم موجب اف

ها نسبت دادند. افزایش حجم هاي محرك رشد توسط باکتريگسترش حجم ریشه را به افزایش هورمون

تر را در حجم ریشه بیانگر توسعه بیشتر ریشه است که افزایش توان جذب آب و عناصر غذایی بیش

) در یک بررسی گلدانی افزایش فعالیت 2002از و استامفورد (سازد. فریتپذیر میتري از خاك امکانوسیع

آزوسپریلیوم را مشاهده کردند. استفاده از  ذرت در تلقیح بذر با باکتري يآنزیم نیتروژناز و رشد ریشه

باکتري آزوسپریلیوم برازیلنس بر روي گندم باعث افزایش میزان عملکرد محصول و قدرت رشد رویشی 

- درصد گردید. هم 22درصد به  9/12سنبله و ریشه ها) و افزایش ماده خشک از  (بزرگ تر شدن طول
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هکتار افزایش یافت (دیاز زورتیاو و ناندز کانیگیا،  کیلوگرم در 260ل به میزان چنین عملکرد محصو

هاي جنس آزوسپریلیوم توسط يافزایش وزن تر و خشک گیاهچه ذرت در اثر تلقیح بذر با باکتر ).2008

در اثر تلقیح باکتري آزوسپریلیوم بر روي ارقام مختلف  ) گزارش شده است.1982ینگ و همکاران (کاپول

داري گندم مشخص گردید که عملکرد دانه در بذور تلقیح شده نسبت به بذور تلقیح نشده به صورت معنی

  ).1382فت (عمو آقایی و همکاران، افزایش یا

  سودوموناس -8- 1

کربوکسیالت دي آمیناز -1- اکتري سودوموناس آنزیم آمینو سیکلو پروپاناعتقاد بر این است که ب

کربوکسیالت را به پیش ماده اتیلن براي ساخت - 1-کند که بالفاصله آمینوسیکلو پروپانتولید می

کربوکسیالت درون گیاه - 1-کند. کاهش غلظت آمینو سیکلوپروپانبوتیرات تجزیه می آمونیاك و آلفاکتو

ر اتیلن تولید شده در گیاه و به دنبال آن موجب کاهش اثر بازدارندگی اتیلن بر طویل موجب کاهش مقدا

- 1- هاي سودوموناس آمینوسیکلوپروپانباکتريشود. یت به سمت طویل شدن ریشه میشدن ریشه و هدا

کربوکسیالت از طریق کاهش غلظت اتیلن درون گیاه و تبدیل آن به منابع نیتروژن، موجب طویل شدن 

 منفی گرم هايباکتري از بزرگی گروه به هاسودوموناس ).1394 و نامور، شود (سید شریفیها میهریش

 این مورفولوژي، نظر ازشوند. می یافت خاکی و آبی هايمحیط در فراوانی به که دارند تعلق

. هستند قطبی فالژل چند یا یک با متحرك صاف، یا و خمیده ايمیله اسپور، بدون هامیکروارگانیسم

 به هستند قادر و ندارند آلی رشد هايمولفه به نیازي و بوده مثبت کاتاالز سودوموناس، جنس هايباکتري

  ACC ي فعالیتادار هايباکتريدر شرایط شور رشد گیاه را بهبود بخشند.  کشت هايمحیط در راحتی

را  فرنگیگوجه هايگیاهچه آب مصرف بازده دیگر طرف از و خشک و تر وزن داريمعنی طور به، دآمیناز

 . )2004(مایاك و گلیک؛  دندهمی افزایش شور شرایط تحت

  و اجزاي عملکرد تاثیر سودوموناس بر عملکرد -1-8-1

) نشان دادند که با افزایش شوري، عملکرد و اجزاي عملکرد کاهش و با 1388ذبیحی و همکاران (

ها افزایش وزن تر بوته، تعداد برگ تیدا، افزایش پیدا کرد.استفاده از پیش تیمار با باکتري سودوموناس پو
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سودوموناس فلورسانس پوتیدا توسط محققان مختلفی  و ارتفاع بوته ذرت در اثر پیش تیمار بذر با باکتري

) در 2006شهارونا و همکاران ( ).1994چیري و فریونی، ؛ فول1996(هال و همکاران،  گزارش شده است

 ،برترین سویه در کشت گلدانی گزارش کردند که هاي از سودوموناس بر وزن بوته ذرتهبررسی تاثیر سوی

اي با کاربرد کود هاي ذرت را نسبت به شاهد افزایش داد. در شرایط مزرعهدرصد وزن خشک بوته 5/22

شک هایی از سودوموناس بطور قابل توجهی افزایش یافت و در بهترین وضعیت وزن خنیتروژن تاثیر سویه

درصد در مقایسه با شاهد بدون تلقیح (عدم تلقیح و عدم مصرف کود نیترژن)، افزایش یافت.  58بوته 

سودوموناس  ) افزایش عملکرد دانه در گندم و سورگوم را بر اثر تلقیح با باکتري2001پاتیدار و همکاران (

) در مطالعه بر روي 1998( گلیک ها نسبت دادند.عمدتاً به تولید مواد محرك رشد توسط این باکتري

چه و هاي سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس منجر به افزایش طول ریشهکلزا نشان داد که گونه

) 2006شوند. نتایج مشابهی نیز در مورد گندم و سیب زمینی توسط سالنچور و همکاران (چه میساقه

هاي سودوموناس وزن خشک ذرت را در اکترينشان داد ب )2006همکاران ( و شاهرونا گزارش شده است.

سودوموناس منجر به  يهادرصد افزایش داد. در یک آزمایشی مشخص شد گونه 5/2اي شرایط گلخانه

). دیسیمین و 2006شود (سالنچور و همکاران، چه در مورد گندم و سیب زمینی میافزایش ریشه

منجر به  pHتولید اسیدهاي آلی و کاهش  ) نشان دادند که باکتري سودوموناس با1998همکاران (

دهد. باکتري سودوموناس فلورسنس با تولید افزایش انحالل روي شده و در نتبجه جذب آن را افزایش می

ي فسفات موجب افزایش عملکرد و وزن خشک گیاهان مختلف هاي حل شوندهایندول استیک و اسید

باکتري  با شده تلقیح کتان هايگیاهچه رشد با رتبطم پژوهشی در ).2009گردد (مهناز و همکاران، می

 عناصر جذب افزایش موجب تواندمی باکتري این که شد مشخص ،شوري تنشسودوموناس در برابر 

 را منجر هانهال رشد افزایش نتیجه در و شده خاك از سدیم جذب کاهش و کلسیم و پتاسیم منیزیم،

 بر شوري بار زیان اثرمحرك رشد  هايباکتري با تلقیح با رتبطم بررسی در ).2010(یائو و همکاران،  شود

(کارلیداگ و همکاران،  است شده گزارش فرنگی توت هايگیاهچه تغذیه و عملکرد رشد، شدید کاهش

 گیريشکل رشد، بر که هستند گیاهی رشد هايکننده تحریک از یکی سودوموناس هايگونه). 2011

 باکتریایی اکسین که صورتی در .از کارایی باالیی برخوردارند جنگلی هايگونه مویی و اصلی هايریشه
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 گیاه ریشه طول افزایش به قادر برساند، بهینه سطح به را زاد درون گیاهی اکسین مقدار بتواند زادبرون

 هب بسته ،میزبان گیاه بر باکتریایی اکسین تأثیر چنینهم ).1994(گلیک و همکاران،  بود خواهد میزبان

 تأثیر بودن اختصاصی به مختلف گرانپژوهشدارد.  ریشه هايبافت درونار ایندول استیک اسید مقد

 در باکتري توانایی بر افزون .اندکرده تأکید گیاهی هايگونه برخی هايزیرگونه و واریته بر هاباکتري مفید

 و سوکسینیکاز قبیل  ز ایندول استیک اسیدا غیر میکروبی، دیگر هايمتابولیک، اکسین تولید

 ). 1994(گلیک و همکاران،  مؤثرنددر تحریک ریشه  دآمیناز  ACCآنزیم

  سایکوسل -9- 1

ي تنظیم رشد گیاه با استفاده از برخی از اي در زمینههاي قابل مالحظههاي اخیر پیشرفتدر سال

ي از تولید هورمون مواد تنظیم کننده رشد مصنوعی بدست آمده است. این ترکیبات از طریق جلوگیر

 ،هاي رشدتنظیم کننده ياز جملهاندازد. جیبرلین در درون گیاه، آغاز رشد طولی ساقه را به تأخیر می

کند ). 1391باشد (امام و ایلکائی، کلرو مکوات کلراید با نام تجاري سایکوسل یکی از مشتقات کولین می

نموي، منجر به افزایش عملکرد،  و رشد یندهايهاي رشد مواد شیمیایی هستند که با تغییر فراکننده

هاي رشد ). کند کننده2009شوند (اسپیندوال و همکاران، بهبود کیفیت بذر یا تسهیل در برداشت می

گردد که مربوط به کاهش سنتز جیبرلیک موجب کاهش رشد طولی ساقه در گیاهانی مثل غالت می

توانند به عنوان سیگنال شیمیایی هاي رشد میکند کننده باشد.) یا افزایش در سنتز اتیلن میGAاسید (

هاي خاصی در گیاهان متصل ها معموال به گیرندهعمل نمایند و رشد و نمو گیاه را تحریک کنند. آن

شوند که آغاز یا تغییر نمو سلول یا بافت را تحت تأثیر شوند و منجر به یک سري تغییرات سلولی میمی

ت ممانعت کنندگی جیبرلین به طور تجاري در ممانعت از ورس در برخی گیاهان دهند. محصوالقرار می

هاي رشد به خاطر قابلیت تحرك و حل تنظیم کننده). 2009، (اسپیندوال و همکاراند شواستفاده می

گیرد. سایکوسل را به دلیل قابلیت باالي حل شدن در آب، شدن، به طرق مختلف مورد استفاده قرار می

هاي خاکی یا بذر مال در پاشی و به سبب تحرك نسبتا زیاد به صورت کاربرد ن به صورت محلولتوامی

هاي رشد در چند فرایند در گیاه مانند تقسیم سلولی، متابولیسم کنندهن مختلف به کار برد. تنظیمگیاها

ظیم کننده رشد این ماده به عنوان تن). 1982ها و پیري نقش دارد (جیمز، پروتئین و مسن شدن برگ
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توانند آن را جذب کنند مورد گیاه به دلیل اینکه سمیت کمی داشته و اندام هوایی و ریشه هر دو می

تاکنون در گندم براي تحریک  1960از سال سایکوسل ). 2012جی و همکاران، رگیرد (باناستفاده قرار می

اع بوته و افزایش استحکام گیاه که خطر زنی، انتقال مجدد بیوماس با افزایش رشد ریشه، کاهش ارتفپنجه

). اولین گزارش 2003گیرد (رودریگوز و همکاران، کنند، مورد استفاده قرار میابتال به ورس را محدود می

). با 1960باشد (تولبرت، می 1960بر روي تاثیر سایکوسل در کاهش طویل شدن ساقه گندم مربوط به 

). موفقیت کاربرد این کند 1393عی پیدا شد (بهرامی و همکاران، هاي متنواین وجود در مورد جو پاسخ

؛ 2004(رجاال، ها گزارش شده است سیاري از کشورکننده رشد بر محصول گندم در مقیاس تجارتی در ب

هاي داخلی هستند که نقش مهمی در ها گروهی از فیتوهورمون). جیبرلین2003رودریگوز و همکاران، 

ها از بیوسنتز هاي رشد ضد جیبرلین). محرك2004رجاال، کنند (می يلی بازفرایند طویل شدن سلو

هاي کنند که منجر به کاهش حجم جیبرلینجیبرلین در مراحل مختلف مسیر متابولیکی جلوگیري می

 با تیمار که است شده گزارش). 2000گردد (رادماچر، فعال و در نتیجه کاهش طویل شدن سلول می

؛ 1984(ماالش و فالورز،  شودمی شوري تنش به نسبت مختلف گیاهان مقاومت زایشاف موجب سایکوسل

 مدت و شدت به که بوده، متفاوت ايمالحظه قابل طور به تنش به گیاهان واکنش). 2002جانا و آفالو، 

(جلیل و همکاران،  دارد بستگی گیاه رشدي يمرحله و گیاهی يگونه نوع چنینهم و تنش يدوره

 رشد با مقابله براي جهانی سطح در معمول عمل یک گیاه رشد هايکننده کند پی در پی کاربرد ).2008

 را گل تولید رشد هايکننده تنظیم کاربرد عالوه، به .است محیط تحریک تأثیر تحت گرهمیان طولی

(میجون و  اندازدمی تأخیر به یا کندمی تسریع را دهی گل گونه، به بسته و دهدمی قرار تأثیر تحت

  ). 2009همکاران، 

  :سایکوسلاثر سودمند  - 9-1- 1

 ضخیم شدن دیواره سلولی و ازدیاد دستجات آوندي  

 ها و افزایش استحکام ساقه. کاهش طول ساقه به خصوص از طریق کاهش رشد طولی میانگره

  .CCCهاي اول تا چهارم بسته به زمان مصرف کوتاه کردن طول گره
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 مل ساختن گیاه به تنش خشکی؛ افزایش نمو ریشه و متحCCC تر شدن اندازه موجب کوچک

شود که این عامل، تحمل گیاه به خشکی را افزایش ها میها و متراکم شدن سیتوپالسم آنسلول

  دهد.می

  مصرفCCC هاي بارور، تعداد زنی و افزایش تعداد پنجهدر برخی موارد موجب تحریک پنجه

  .شودلکرد دانه میدانه در واحد سطح و افزایش عم

  عملکرد و اجزاي عملکردتأثیر سایکوسل بر  - 9-2- 1

هاي زیادي از تأثیر سایکوسل بر مورفولوژي غالت وجود دارد. براي مثال، امام و موید گزارش 

) نشان دادند که کاربرد سایکوسل در شروع مرحله تقسیم سلولی، برخی صفات مورفولوژي مثل 2000(

ها هاي نابجا، رأس ساقه و طول سنبله جو پاییزه را تحت تأثیر قرار داد. آنساقه طویل شدن ساقه اصلی،

اندازد. کاهش در چنین نشان دادند که کاربرد زود هنگام سایکوسل رشد سریع ساقه را به تأخیر میهم

ها گرهباشد که با کاهش طویل شدن میانترین تغییر فیزیولوژیکی کاربرد سایکوسل میارتفاع بوته، مهم

یابد. کاهش طویل شدن هاي باالیی به ویژه پانیکول، با کاربرد سایکوسل کاهش میگرهارتباط دارد. میان

زنی و گردد. براي کاهش ارتفاع بوته، سایکوسل در انتهاي مرحله پنجهساقه موجب کاهش خطر ورس می

امام و موید  ).2003؛ رجاال، 2000گیرد (رادماچر، یا اوایل طویل شدن ساقه مورد استفاده قرار می

پاشی سایکوسل در گیاه جو موجب ) نشان دادند که اگرچه محلول1393( و همکاران ) و بهرامی2000(

اي در کاهش ارتفاع بوته شد ولی این کاهش در مرحله گلدهی جبران گردید و اختالف قابل مالحظه

دلیل تجمع پیش سازهاي جیبرلین در اوایل  گیاهان تیمار شده با شاهد وجود نداشت. این ممکن است به

پاشی سایکوسل در غالت با کاهش ارتفاع محلولفصل رشد به دلیل اثرات ضد جیبرلین سایکوسل باشد. 

بوته، افزایش تعداد پنجه در بوته و تعداد دانه در سنبله، ضمن کمک به افزایش عملکرد و رشد گیاه 

 تنظیم تاثیر). 2003د (رجاال، شوشوري و خشکی میموجب افزایش مقاومت گیاه به شرایط تنش 

 اثبات به گیاهان از وسیعی در طیف )1960( تولبرت بار توسط نخستین کلرید مکوات کلرو رشد کنندگی

- می محدود آن خوابیدگی ضد اثر به زراعی گیاهان تولید در کلرید کلرمکوات کاربرد از اولیه هدف و رسید

 باعث هم خوابیدگی غیاب در حتی کلرید کلرمکوات کاربرد که داد نشان بعدي هايپژوهش نتایج. شود
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 تاخیر به را انتهایی مریستم نمو مراحل کلریدکلرمکوات موقع به شود. کاربردمی دانه عملکرد در افزایش

 کندکنندگی شود. اگر چه اثرمی سطح واحد در سنبله بیشتر تعداد و زنیپنجه افزایش موجب که اندازدمی

(ما و اسمیت،  باشدمی مقصد اندازه دائمی افزایش با همراه ولی است، موقتی کلرومکوات هنگام زود کاربرد

 بین دانه عملکرد افزایش با زنیپنجه اواسط در کلرید کلرمکوات کاربرد ايمزرعه هايپژوهش رد ).1920

 عملکرد افزایش این دلیل. است دهبو همراه زمستانه جو در درصد 18 و 12 و بهاره جو در درصد 17 تا 10

 خود ايمزرعه در پژوهش )1982(همکاران  و دي است. بوده سطح واحد در سنبله تعداد افزایش دانه،

- الیه در ریشه رشد گندم، در کلرید کلرمکوات کاربرد با تنش شوري شرایط در که گرفتند نتیجه چنین

 مختلف غالت در .یافت افزایش دانه عملکرد آب، مصرف کارایی ازدیاد با و یافته افزایش خاك عمقی هاي

 رسیدگی، و سنبله آغازش بین گیاه زندگی از مرحله هر در تقریبا ،شوري تنش که شده است داده نشان

 ،هاییاندام و هابافت در اثرات این که رسدمی نظر به البته شود.می دانه عملکرد دارمعنی کاهش باعث

. )1376(امام و کریمی؛  هستند سریع نمو یا رشد مراحل در تنش وقوع زمان رد که دارد تاثیر بیشتر

کاهش و  درصد 23) نشان دادند که استفاده از سایکوسل ارتفاع بوته را تا 2002سینگ و همکاران (

داري افزایش داد. نتایج مشابهی نیز در مورد کاربرد خارجی سایکوسل بر عملکرد دانه را به طور معنی

) 2006) و برنج (اکینریده، 1991)، جو (ما و اسمیت 2008عملکرد دانه در گندم (شکوفا و امام،  افزایش

ساقه، افزایش رشد ریشه و تأخیر در رسیدگی  ) کاهش طول2007گزارش شده است. داهمر و همکاران (

- ها و همنجهسایکوسل با افزایش تعداد و بقاي پپاشی سایکوسل گزارش کردند.  دانه گندم را با محلول

ها به بهبود تر به سمت دانهچنین سطح برگ، به دلیل افزایش میزان فتوسنتز و انتقال مواد پرورده بیش

نیز در ) 1376امام و کریمی مزرعه شاه ( ).2007نماید (شریف و همکاران، عملکرد دانه کمک می

جمله سایکوسل در گیاه کلزا در هاي رشد از تند محلول پاشی برگی تنظیم کنندهپژوهشی در کلزا دریاف

شود. سایکوسل در شرایط کیفی کلزا می افزایش عملکرد کمی واوایل دوران رشد رویشی گیاه موجب 

مصرف سایکوسل در غالت موجب ایجاد  دهد.میزان تجمع سدیم ریشه را کاهش میتنش خشکی 

شود (نایلور و هاي آخر فصل مییا بارندگیمقاومت ساقه گیاه در برابر خوابیدگی ناشی از وزش باد و 

توان براي مقاوم کردن گیاهان نسبت به ). برخی از محققان معتقدند که از سایکوسل می1987همکاران، 



٢٠ 
 

). کاربرد سایکوسل سرعت نموي گیاهان را کاهش داده و با 1981کم آبی نیز استفاده نمود (داشکوا، 

شود. افزایش ضخامت دیواره سلولی در انه در بوته میافزایش تعداد پنجه بارور موجب افزایش تعداد د

میان گره ساقه، کاهش زاویه بین برگ و ساقه (عمودي شدن برگ ها)، بهبود کیفیت کاه، افزایش غلظت 

). 1968باشد (هوم فریز، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ از دیگر مزایاي استفاده از سایکوسل می

رشد سایکوسل محلول پاشی شدند، در برابر  يغی که با مواد تنظیم کنندهبسیاري از گیاهان زراعی و با

نیز عملکرد  افزایش عملکرد دانه و ).1997اند (موید، هاي محیطی مقاومت بیشتري نشان دادهتنش

تنها زمانی امکان پذیر است که شرایط محیطی براي  ،بیولوژیک تیمارهاي محلول پاشی شده با سایکوسل

 ) بیان نمودند مصرف کلرو1385شکوفا و امام ( ).1375شد گیاه مناسب باشد (امام وکریمی، فتوسنتز و ر

ها شده و افزایش عملکرد دانه گندم را کلرید و اتفون موجب تغییر در تسهیم مواد پرورده به سنبله مکوات

مصرف برگی کلرو ) طی آزمایشی در گندم دیم، گزارش کردند که 1992به همراه داشت. سینگ و اوتام (

کلرید در مراحل مشخصی از رشد منجر به افزایش عملکرد دانه در این گیاه شد. تأثیر مصرف زود مکوات 

این امر با افزایش دائمی اندازه مقصد در گیاهان همراه است یکی از  ولیباشد هنگام سایکوسل موقتی می

زایش تعداد سنبله در ن مصرف سایکوسل افدالیل مطرح شده در ارتباط با افزایش عملکرد دانه در زما

کلرید در عملکرد جو هاي انجام شده کلرومکوات). طبق بررسی1992(ما و اسمیت،  باشدواحد سطح می

چنین این ماده منجر به افزایش تعداد سنبله در متر مربع گردید (خواجه و تأثیر مثبتی داشته است و هم

 يهااي بیان داشتند که بوتههاي جداگانه) طی بررسی1988ایت (ر). وادینگتون و کارت1387همکاران، 

جو تیمار شده با سایکوسل با تغییر در زاویه برگ، افزایش پنجه و بهبود نفوذ نور به پوشش گیاهی همراه 

دهی پس از گلدهی تأثیر مثبتی دهد ولی تیمارمقصد را افزایش می يهستند و گیاه، قبل از گلدهی اندازه

ما و اسمیت، افزایش انتقال مواد پرورده به دانه و افزایش عملکرد دانه را به همراه دارد.  توسنتز بوته وبر ف

) اظهار داشتند استفاده از سایکوسل، به دلیل افزایش مصرف نیتروژن و باال بردن تراکم بوته در 1992(

ن با وجود رطوبت کافی در خاك، دهد. افزایش میزان نیتروژواحد سطح، عملکرد بیولوژیک را افزایش می

اي خشک در گندم موجب افزایش فشار تورژسانس سلول شده و بدین ترتیب رشد رویشی و تولید ماده

اي رشد رویشی گیاه را کاهش داده و موجب تحریک ابد، از طرفی مصرف سایکوسل تا اندازهیافزایش می
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 سایکوسل کلراید یا کلرمکوات ).1389زاده و امام، ران(می شودتر در گیاه میتعداد سنبله بارور و دانه بیش

 رویشی رشد کنترل جهت امروزه و بوده اروپا در ویژه به گیاهی رشد هايکننده کند ترینپرمصرف از

 کاهش رشد هايهکنند کند اولیه تأثیر ).2000(امام و موئدي؛  است کرده پیدا فراوانی کاربرد گیاهان

 که است شاخساره در فتوسنتزي مواد تجمع افزایش هاآن يثانویه تأثیر اما ستا گیاه رشد و ساقه طول

(کارلویس و  سایکوسل در داودي ).1984(دالزیل و لورنس،  شودمی انشعابات تعداد افزایش به منجر

ارتفاع  )1990(تیاما و کارور؛  و شمعدانی) 2006(الخساونه و همکاران،  و زنبق سیاه) 2004همکاران، 

- ر به کاهش طول میاناه را کاهش داد. ترکیبات باز دارنده، با جلوگیري از ساخته شدن جیبرلین، منجگی

؛ سندرسون، 2000؛ رادماچر، 2006(ماگنیتسکی و همکاران،  شودو کاهش رشد می گره و سطح برگ

1973.(  

  )آزوسپریلیوم و سودوموناس(حرك رشد هاي ماثرات توام باکتري - 10- 1

 باشند دارايمی باسیلوس و سودوموناس ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، هايجنس به متعلق که اییهباکتري

 گیاه ریشه محیط در محرك رشد هايباکتري). 2004(سلوز و همکاران،  هستند گیاه با همیاري قابلیت

 اسید نیکوتینیک، اسیدهاي ،Bهايویتامین مانند فعال بیولوژیکی مواد مقداري ترشح و ساخت توانایی

 موثري و مفید نقش ریشه جذب افزایش در که دارند غیره و هاجیبرلین ها،اکسین بیوتین، پنتوتنیک،

شده با  تلقیح آفتابگردان بذور دانه عملکرد کردند اعالم )2006( همکاران و روستی ).2002(کادر،  دارند

 )2000( همکاران و زهیر .داشت افزایش درصد 9تلقیح  بدون تیمار به نسبت هاي محرك رشدباکتري

 و بیاري. کردند گزارش محرك رشد هايباکتري با بذر تلقیح اثر در را دانه عملکرد درصدي 8/19 افزایش

 کردند. گزارش رشد محرك هايباکتري با تلقیح اثر در را پر دانه تعداد افزایش نیز )2008(همکاران 

 مقادیر با همراه سودوموناس و آزوسپیریلوم ايهباکتري توأم ترکیب تأثیر )2005( همکاران و خولی

گزارش کردند. تلقیح گندم و پنبه  دارمعنی ذرت در دانه تعداد روي بر (NPK) میایییش کودهاي مختلف

دار در عملکرد دانه و پارامترهاي رشد از موجب افزایش معنی Azotobacter chroococcum با باکتري

چنین افزایش هم ).2005(ناروال و همکاران،  نسبت به شاهد شد قبیل وزن خشک بوته و ارتفاع بوته

    Azospirillum amazonense اي ازیهدار عملکرد دانه و تجمع نیتروژن در دانه برنج با تلقیح سومعنی
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