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  چکیده 
 ،سودوموناس پوتیداي  باکتر با شده درگندم تلقیح عملکرد اجزائ و عملکرد روي بر شوري تنش اثرات بررسی منظور به    

 کشاورزي فناوري تحقیقاتی دانشکده اي گلخانه در تکرار درسه تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی
و شوري در ) گاسکوژن و گاسپارد(شامل دو رقم گندم  آزمایشیفاکتورهاي . شد اجراء 1392 سال در یاردبیل محقق دانشگاه

 و )BA(شاهد  (سطحدو و باکتري در دسی زیمنس بر متر ) S3(10و) S1( ،8 )S2( 6، شوري)S0(چهار سطح شامل شاهد 
بیشترین اثر بر رشد شاخص هاي رشد از تیمار نتایج نشان داد که . وتلقیح بذر با بود) ) BB( سودموناس پوتیدابذر با  تلقیح

در باالترین ) شاهد(و عدم اعمال تنش شوري و کمترین در حالت عدم تلقیح بذر با باکتري  سودوموناس پوتیداتلقیح بذر با 
  .مشاهده شد سطح از شوري

  
  ، شوري، گندم سودوموناس پوتیدا :دي واژه هاي کلی

  
 مقدمه

سدیمی  و شور خاکهاي را ایران کهاي خا ٪10 حدود اراضی است شوري ایران کشاورزي مشکالت مهمترین از یکی   
 ریشه اطراف در آن اشباعی عصاره الکتریکی هدایت باشد که می مطرح شور عنوان به وقتی خاك یک .دهند می تشکیل
 و ها یون ویژه سمیت اثر اسمزي، اثر طریق از گیاهان در شورياثر سوء ) 2(باشد متر بر زیمنس دسی 2 از بیشتر گیاهان

 مانند رشدي پارامترهاي تنش، شرایط تحت کردند بیان )6( همکاران و جلل). 7(باشد می غذایی عناصر جذب اختالل در
 تحت گیاه خشک وزن افزایش باعث شد تلقیح PGPR یهاي باکتر با زمانیکه ولی .کاهش می یابد گیاه خشک و تر وزن

 گندم خصوص س ها، به گرا و غالت رشد روي بر گرفته انجام مطالعات اکثر حاصله از نتایج. می شود شوري تنش شرایط
 زنی، جوانه حالتی درصد چنین در .باشد می زایشی و رویشی رشد هاي افزایش شاخص از حاکی آزوسپیریلوم با شده تلقیح
  ).3و1( است گزارش شده دانه نیتروژن میزان ازدیاد با همراه دانه هزار وزن هرسنبله، در دانه تعداد ازدیاد ها، پنجه فزونی

  
  مواد و روش 

بصورت طرح محقق اردبیلی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی و فناوري دانشگاه  1392سال این تحقیق در    
 10و  8، 6شاهد، (خاك شامل شوري سطح چهار اول عامل .در سه تکرار اجرا شد و در قالب طرح کامال تصادفیفاکتوریل 

و عامل سوم ارقام )  یا شاهد و یک تیمار بدون تلقیح سودوموناس پوتیدا(باکتري و عامل دوم شامل ) دسی زیمنس بر متر
نمونه . زیمنس بر متر بود دسی 8/3خاك  ECو  6/7خاك   pHبافت خاك لومی،. بودگندم شامل رقم گاسپاردو گاسکوژن 

پس را بذر ها  .کیلوگرمی ریخته شدند3هاي گلداندر شد و بطور مساوي ه میلی متر عبور داد 4هاي خاك هوا خشک از الک 
  و تلقیح با باکتري در  ٪ 96با الک  شدن از ضد عفونی
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ساعت و  8 روشنایی دوره طول ،دگراسانتی درجه 24±3دمايدر گلخانه گلدان ها حدود سه ماه در . گلدان ها کشت شدند
  .نگهداري شد ساعت 16تاریکی 

 از پس. پس از اتمام دوره رشد گیاه، فاکتورهاي عملکرد گیاه از قبیل حجم ریشه، وزن خشک ریشه و ساقه و تعیین شد
 در ان موجودگیاه هوایی گیاه بخش خشک وزن تعیین به منظور .گرفت صورت برداشت ماه از زمان کشت گیاهان، 3اتمام 

 داده شدند قرار ثابت وزن به رسیدن تا ساعت 72 مدت به درجه سانتیگراد 70 دماي با آون در وسپس برداشت هرگلدان
 از استفادهنتایج با . شدند گیري استوانه مدرج اندازه شده در بردن ریشه هاي تازه شسته فرو حجم ریشه گیاهان با.

 چند دامنه اي آزمون روش به ها میانگینمقایسه  سپس .گرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد 9.1ویرایش . SASبرنامه
  .شد انجام Excell   افزار نرم با نمودارها رسم و درصد 5احتمال  سطح در دانکن

  
 نتایج و بحث

و  رقم گاسکوژن دو هر حجم ریشه براي همچنین و هوایی اندام و ریشه خشک وزن صفات براي واریانس تجزیه نتایج
احتمال  سطح در باکتري و شوري اصلی فاکتور اثرات رقم دو هر براي .است شده ارائه) 1 (گاسپارد درجدول شماره

)01/0P< (بود.معنی دار.  
  تجزیه واریانس تأثیر شوري و باکتري هاي محرك رشدو اثرمتقابل این ها بر شاخص هاي رشد گندم -1جدول 

وزن خشک 
)گرم(ساقه  

وزن خشک 
)گرم(ریشه   

حجم 
سانتی متر (ریشه

)مکعب  
درجه 
 منابع تغییرات آزادي

2722783/1 ** 03528939/0 ** * 09606806/0  رقم  1 
5663131/44 ** 50180180/0 ** 18147546/6  شوري  2 **
638654/4 ** 10774251/0 ** ** 46331806/8  باکتري  3 

4718692/3 ** 03044328/0 ** ** 33071620/0 شوري*قمر  2   
345691/0 * 03290460/0 ** 63598472/0 باکتري*رقم  3 **  

4269685/0 ** 00871937/0 ** 44705880/1 باکتري*شوري  6 **  
714600/0 ** 00736071/0 ** 11157731/2 باکتري*شوري*رقم 6 **  
178214/0  001745/0  087457/0   خطا 48 

01/20  98/1  2/14  CV% ضریب تغییرات  
ns,*, **ب به معناي معنی دار غیر معنی دارومعنی دار سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتی  

  بررسی مورد صفات بر شوري فاکتور اثر
  .می یابد کاهش هوایی اندام ریشه و وزن خشک همچنین ریشه و شوري، حجم سطح افزایش با) 1(براساس شکل 

     
  ریشه وزن خشک) ب(          حجم ریشه    ) الف(اثر فاکتور شوري ) 1(شکل
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 عبارتی شوري با شاخص داري داشتند به نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش شوري تمام صفات مورد مطالعه کاهش معنی
کاهش شاخصهاي رشد در ریشه از جمله حجم ریشه با افزایش غلظت نمک به دلیل ارتباط . هاي رشد رابطه معکوس داشت
ها در معرض تماس نمک می باشد به عنوان یک فیلتر  بیشتر از سایر اندام وناندام ریشه چ. مستقیم ریشه با نمک می باشد

در این ). 4(و نسبت مطلوب یونهاي سدیم و پتاسیم رابراي فعالیتهاي سلول فراهم می سازد  عبور یون ها راکنترل کرده
  .و گاسپارد کامال مشهود بود گاسکوژنرقم کاهش وزن خشک ریشه وساقه در هر دو  مطالعه

  ر صفات مورد بررسیبري باکتثر ا
در سطح احتمال  صفات دار فاکتور باکتري بر در مورد کلیه صفات مورد مطالعه تأثیر معنی) 1(نتایج تجزیه واریانس جدول 

)01/0P<( بر روي صفات مورد بررسی در هر دو رقم سبب  پوتیدا سودوموناسباکتر ي در این تحقیق به کاربرد  .را نشان داد
نشان دادند که باکتري ) 5(گلیک و همکاران. را نشان داده است )تلقیح باکتري  بدون(فاوت معنی دار نسبت به شاهد ایجاد ت

دامیناز است باعث  -ACCاز باکتریهاي محرك رشد بوده و داراي توان تولید آنزیم  که )GR12-2( اسودوموناس پوتید
ت متقابل مطالعه اثرااین در  .شد کلرید سدیمر غلظت باالي نمکافزایش وزن خشک ریشه و رشد گیاهچه هاي کلزا در حضو

  .وده استب)>01/0P( فاکتورها با توجه به جدول تجزیه واریانس معنی دار

  
  تري بر وزن خشک ریشهستاثیر باک) 2(شکل 

  
  

  نتیجه گیري 
تلقیح بذر با . افزایش یافتاس پوتیدا سودومونبا افزایش سطوح شوري عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاهش و در تلقیح بذر با 

طوري که به بهبود کمی و کیفی شاخص هاي رشد می شود، باعث ، به شاهدنسبت  سودوموناس پوتیداباکتري هاي 
و عدم اعمال تنش شوري و کمترین در حالت  سودوموناس پوتیدابیشترین اثر بر رشد شاخص هاي رشد از تیمار تلقیح بذر با 

 هاي محرك رشد می نظر می رسد تلقیح بذر با باکتريبه . مشاهده شد در باالترین سطح از شوري) شاهد(عدم تلقیح بذر 
  .تواند با کاهش یا تعدیل اثر شوري در بهبود عملکرد کمی و کیفی حتی در شرایط تنش شوري مؤثر واقع شود
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