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  چکیده
آزمایشی گلخانه اي ، بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در خاك شور فلورسنس سودوموناستوان سویه  به منظور بررسی    

تیمارها شامل فاکتور اول چهار سطح شوري  .رفتبه صورت فاکتوریل و براساس طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام گ
بدون (  و شاهد سودوموناس فلورسنسمایه تلقیح شامل (زیمنس بر متر و فاکتور دوم باکتري  دسی10و  8، 6شاهد، (خاك 
پس بذرهاي گندم هر دو رقم گاسپارد و گاسکوژن . بود )گاسپارد گاسکوژن و هاي رقم(و فاکتور سوم دو رقم گندم  ) )تلقیح

 ، رطوبت گلدانها با اضافه کردن آب مقطر درهدر دوره رشد گیا. از تلقیح با سویه هاي مورد نظر در گلدانها کاشته شدند 
وزن خشک اندام حجم ریشه و  پس از برداشت، شاخص هاي رشد گیاه شامل. ظرفیت مزرعه نگهداري شدند ٪ 90محدوده 

 به طور معنی دار وزن خشک ریشه وساقه حجم ریشه وکه با افزایش شوري  نتایج بدست آمده نشان داد. تعیین شدند هوایی
) درصد 1سطح (تمامی سطوح شوري باعث افزایش معنی دار  تلقیح گندم با سویه هاي مورد نظر در .کاهش یافت )درصد1(

یر را بر وزن خشک بیشترین تاث سودو موناس فلورسنسسویه هاي مورد بررسی، سویه  در بین. شاخص هاي یاد شده گردید
 هر سویه هاي باکتري نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط شور می توان از. و ساقه گندم در شرایط شور داشت ریشه

  .عنوان باکتریهاي محرك رشد گیاه استفاده نموده مورد آزمایش ب سودوموناس فلورسنس
  

  عملکردگندم، ، سودوموناس فلورسنسشوري، :  واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
تولیدات گیاهی  .شوري یک تنش معمول محیطی است که اثرات منفی بر رشد گیاه و تولید محصول در سطح جهانی دارد   
بسته شدن روزنه ها، وبی  ، تنش اسمزي و)7(که علت آن عدم تعادل عناصر  خاك هاي شور بطور قابل مالحظه کم است؛در 

پروتیئن، انرژي و  وجب کاهش رشد گیاه، توان فتوسنتز، ترکیباتشوري خاك م. ثباتی غشاي سلول هاي گیاهی است
وجود تنش شوري باید رشد گیاه و تولید  بنابراین الزم است در صورت) . 7(متابولیسم لیپید و مقدار کل نیتروژن می شود 
تنوعی از باکتري هاي به گروه م) PGPR(باکتر ي هاي محرك رشد گیاه . محصول با استفاده از ریزوباکتري ها بهبود یابد

. )5(شاخص هاي رشد و نمو گیاه می شوند  ریزوسفر اطالق می شود که با استفاده از یک یا چند فرایند خاص موجب بهبود
این اصطالح ابتدا براي باکتري هاي ریزوسفري متعلق به ). 3( ابتدا توسط کلوپر و شروت مطرح گردید PGPRاصطالح 

محققین بعدي با در نظر گرفتن اثرات مفیدي که . به کار رفت) پوتیداو  فلورسنسهاي  هگون( سودموناس فلورسنسگروه 
گذارند، استفاده از این نام را بصورت گسترده تري براي همه باکتري هاي  باکتري ها به طور مستقیم بر رشد گیاه می

  ).3(ریزوسفري محر ك رشد گیاه به کار بردند
  

  مواد و روش ها
آزمایشی گلخانه اي به ، بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در خاك شور فلورسنسسودوموناس توان سویه به منظور بررسی 

تیمارها شامل فاکتور اول چهار سطح شوري خاك . صورت فاکتوریل و براساس طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام گرفت
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( و شاهد  سودوموناس فلورسنسمایه تلقیح شامل (تري باکهاي و فاکتور دوم سویه  )دسی زیمنس بر متر10و  8، 6شاهد، (
لوم  بافت خاك مورد استفاده در این آزمایش .بود) رقم هاي گاسکوژن و گاسپارد(و فاکتور سوم دو رقم گندم ) ) بدون تلقیح

نظر در  به سطح شوري مورد NaClمیلیمتري عبور داده شد و سپس با استفاده از محلولی حاوي نمک  4خاك از الک. بود
بذرها با سویه . سانتی متر منتقل شدند18و ارتفاع  20کیلوگرمی با قطر 3 سپس خاکها به گلدانهاي. هر تیمار رسانیده شد

نیم  براي تلقیح بذرهاي گندم ابتدا بذر گندم داخل سوسپانسیون باکتري ریخته و به مدت. نظر تلقیح گردید باکتري مورد
بذر جذب شود و پس از آن در  وي فویل آلومینیوم قرار گرفتند تا کمی باکتري بر سطحسپس بذرها را ر. ساعت شیک شدند

بذر در هر گلدان کاهش  3شدن، یکنواخت تعداد بذرها به  پس از جوانه زنی بذرها و سبز. هر گلدان هشت بذر کشت گردید
آبیاري . ساعت تنظیم شد 16ریکی ساعت و طول دوره تا 8روشنایی  سانتیگراد و طول دوره 24±3دماي گلخانه . یافت

 در مرحله ي رسیدگی فیزیولوژیک. ظرفیت زراعی نگهداري شد% 90رطوبت گلدانها در حد  بوسیله آب مقطر انجام و
بخش  ،خشک گیاه به منظور تعیین وزن .هوایی هر گیاه از نزدیک سطح خاك قطع گردید قسمت.برداشت انجام گرفت

ساعت تا رسیدن به وزن  72سانتیگراد به مدت  درجه 70ن برداشت وسپس در آون با دماي هوایی گیاهان موجود در هرگلدا
حجم ریشه پس از شستشوي ریشه ها با آب  .دخشک ساقه اندازه گیري شدن بعد از این مرحله وزن .ثابت قرار داده شدند

انجام  9.1ویرایش .SAS ا با استفاده از برنامهتجزیه و تحلیل آماري داده ه .با استفاده از استوانه مدرج اندازه گیري شدمقطر
درصد و رسم نمودارها با نرم افزار  5سطح  سپس مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در. گرفت

Excell انجام شد.  
  

  نتایج وبحث 
 عوامل برو اثر متقابل این  دمبر روي دو رقم گن براساس نتایج جدول تجزیه واریانس تأثیر شوري، باکتري هاي محرك رشد

  ).2جدول (وزن خشک ساقه و ریشه معنی دار گردید  حجم ریشه و
  بر شاخص هاي رشد گندم و اثرمتقابل این هاتجزیه واریانس تأثیر شوري و باکتري هاي محرك رشد - 2جدول 

وزن خشک 
)گرم(ساقه   

وزن خشک 
  )گرم(ریشه

  حجم ریشه
سانتی متر (

 )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  باکتري  3  46331806/8 ** **
4718692/3 ** 03044328/0 شوري*رقم  2  33071620/0 ** **  
345691/0 * 03290460/0 ** 63598472/0 تريباک*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,*,** نی داربه ترتیب به معناي معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصدو غیر مع  

حجم ریشه براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر شوري و تلقیح بذر با سویه هاي مورد بررسی بر وزن خشک ریشه و 
تعدیل اثر شوري گردیده و وزن خشک ریشه و ساقه را به  تلقیح گندم با سویه هاي مورد استفاده باعث. معنی دار بوده است

  .ار داده استتحت تاثیر قر >P) 01/0( طور معنی داري
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و رقم  سودوموناس فلورسنس که داراي تلقیح بذر با باکتري) بدون شوري(بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار شاهد 
واگار و ). 1شکل(تلقیح بذر با باکتر ي هاي محرك رشد بود  کم ترین مقدار آن نیز مربوط به عدم. گاسکوژن بود مشاهد شد

 - ACCباکتري هاي محرك رشد بر رشد و عملکرد گندم دریافتند که باکتري هاي داراي قیحدر بررسی اثر تل) 8( همکاران
اتیلن در گیاه در اثر تلقیح با  آنها تمامی این اثرات را به کاهش سطح .از وزن بیشتري نسبت به شاهد برخوردار بودند دآمیناز

  .دادند بتسدآمیناز ن-ACCباکتري واجد 

       
  کاربرد تیمارهاي باکتري بر وزن خشک ریشهتاثیر )ب( ارقام مورد نظر بر وزن خشک ریشه  اثیرت) لفا() 1شکل

  
افزایش این وضعیت را تعدیل کرد و میزان حجم ریشه را تلقیح بذر با باکتري  ،افزایش سطوح شوري، حجم ریشه کاهشبا

در تیمار با و کمترین آن  ودوموناس فلورسنسسعدم اعمال شوري و تلقیح بذر با باکتري  تیمار ریشه در بیشترین حجم. داد
کردند  گزارش )1( برزوئی و همکاران). 2شکل( برآورد گردید) شاهد(و عدم تلقیح با باکتري س بر متردسی زیمن10شوري 

توسعه یا گسترش حجم ریشه را در شرایط  این) 2(مستاجران و همکاران. که حجم ریشه با افزایش شوري، کاهش می یابد
  .هاي محرك رشد نسبت دادند هورمون بذر با باکتري هاي افزاینده رشد به افزایش تلقیح

       
  تاثیر سویه هاي باکتري - ب تاثیر سطوح مختلف شوري  -الف حجم ریشه ) 2شکل

و رقم  فلورسنس سودوموناسبیشترین وزن خشک ساقه مربوط به تیمار عدم اعمال شوري و تیمارتلقیح شده با باکتري 
وحجازي و )6(کوهن و همکاران  .بود پارد و کم ترین مقدار آن مربوط به به عدم تلقیح بذر با باکتر ي هاي محرك رشدگاس

همچنین با توجه به ). 4و6(گزارش کردند  آزوسپیریلوم افزایش وزن خشک اندام هوایی ذرت را در اثر تلقیح با) 4(مونیب 
  .درصد معنی دار بوده است1در سطح احتمال تري در سطوح مختلف شوري جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم و باک
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  نتیجه گیري کلی
صفات مورد و با تلقیح بذر با باکتري یافت  کاهش وزن خشک ریشهدر این تحقیق با افزایش شوري میزان حجم ریشه و 

سودموناس طوري که  .ري شدباعث کاهش اثرات مخرب شوفلورسنس  سودوموناسکه کاربرد سویه . یافتبررسی افزایش 
به کارگیري بنابراین  .داشتنسبت به شاهد  بیشترین اثر را روي حجم ریشه و وزن خشک ریشه و ساقه  فلورسنس

  .روش موثر براي افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد است سنسسودوموناس فلور
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