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چکیده
سطح وسیعی از زمینهای کشاورزی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده و بنابراین گیاهان با تنش خشکی
مواجه هستند .بنابراین افزایش تولید محصول در این شرایط و بر پایه کشاورزی پایدار دارای اهمیت زیادی است .ازتوباکتر
یک باکتری تثبیت کننده نیتروژن مولکولی هوا است که میتواند رشد گیاهان را توسط ساز و کارهای مختلف تحریک
نماید .تلقیح گیاهان با جدایههای برتر این باکتری که با مناطق خشک سازگار باشد ممکن است تحمل گیاه به تنش
خشکی را افزایش دهد .در این مطالعه ،اثر تلقیح جدایههای بومی باکتری ازتوباکتر جداسازی شده از مناطق خشک و نیمه
خشک ایران در شرایط تنش خشکی بر رشد ذرت علوفهای رقم سینگل کراس  407در شرایط گلخانهای بررسی شد.
آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار شامل تیمار تلقیح با  51جدایه ازتوباکتر ،تیمار شاهد (بدون
تلقیح و بدون اعمال تنش) و تیمار کنترل (بدون تلقیح و با اعمال تنش خشکی) اجرا شد .برای اعمال تنش خشکی در مرحله
رویشی ،رطوبت خاک در محدوده  70تا  10درصد تخلیه مجاز و در زمان شروع گلدهی تا مرحله برداشت از محدوده 10
تا  00درصد تخلیه مجاز به روش وزنی نگهداری شد .نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنیدار وزن خشک
اندام هوایی ،ارتفاع بوته و وزن خشک خوشهها نسبت به شاهد بدون تنش شد .تلقیح با جدایه  Azc10باعث افزایش معنی-
دار وزن خشک اندام هوایی نسبت به تیمار کنترل شد .این جدایه نسبت به تیمار بدون تلقیح در شرایط تنش خشکی
موجب حدود  00درصد افزایش عملکرد اندام هوایی شد.

واژههای کلیدی :تنش آبی ،محرک رشد ،مایه تلقیح

 - 1آدرس نویسنده مسئول :بخش تحقیقات میکروبیولوژی خاک ،مؤسسه تحقیقات خاک و آب،کرج.
* دریافت :دی  1931و پذیرش :اردیبهشت 1931
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همکاران .)1311 ،در هر حال عملکرد  PGPRتحت تاثیر

مقدمه
حدود  39درصد سرزمین ایران خشک و
نیمهخشک است و در نتیجه سطح وسیعی از زمینهای
کشاورزی با تنش خشکی مواجه هستند .خشکی یکی از
مهمترین عوامل محدود کننده محیطی برای تولید
محصوالت کشاورزی و بهرهوری گیاه است .همچنین
آهنگ رشد شدت خشکی در دهههای اخیر در ایران روند
افزایشی داشته است (بذر افشان و خلیلی.)3919 ،
ذرت ( )Zea mays. Lاز جمله گیاهان زراعی
مهم در ایران است که سطح زیر کشت نوع علوفهای آن
 133هزار هکتار با تولید  3101999تن است که برای
تغذیه انسان ،دام و کاربردهای صنعتی کشت می شود
(وزارت جهاد کشاورزی )1930 ،؛ بنابراین ارائه
راهکارهای مبتنی بر کشاورزی پایدار برای افزایش تحمل
ذرت به خشکی و تولید محصول در این شرایط دارای
اهمیت است .یکی از راهکارها ،استفاده از پتانسیل بالقوه
ریزجانداران خاک و کاربرد کودهای زیستی حاوی
باکتریهای افزاینده رشد گیاه 3یا به اختصار PGPR

است .از مهمترین دالیل تاثیر  PGPRبر رشد گیاه ،توان
تثبیت نیتروژن مولکولی ،تولید هورمونهای محرک رشد
(کوگرجا و همکاران ،)3992 ،حاللیت فسفاتهای
نامحلول (کومار و ناروال )1333 ،و تولید سیدروفور
(کورنیش و پیج )1331 ،گزارش شده است .در بین
ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه ،ازتوباکتر 9به دلیل
توزیــع گســترده در خــاکها و تولیــد طیــف
متنــوعی از متابولیتها در ریزوسفر گیاهان ،دارای
اهمیت ویـژهای اسـت .مزیت نسبی ازتوباکتر نسبت به
سایر محرک رشدها این است که ضمن دارا بودن
خصوصیات محرک رشد دارای توان تشکیل کیست 2است
که باعث میشود باکتری را در برابر شرایط نامساعد
محیطی حفظ کند و درنتیجه در شرایط خشکی ممکن
است تا دهها سال نیز همچنان زنده بماند (مورنو و
2
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- Cyst
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شرایط تنشی از جمله خشکی قرار میگیرد و ممکن است
کارایی که در شرایط عادی بر روی گیاه داشته است در
شرایط تنش خشکی نداشته باشد .برای این منظور پیشنهاد
شده است که از باکتریهای بومی جداسازی از مناطق
خشک که با آن شرایط سخت ،سازگار شدهاند استفاده
شود (سون و همکاران .)3991 ،گزارش شده است که
تلقیح گیاه با باکتریهای بومی جداسازی شده از مناطق
خشک و نیمه خشک باعث مقاومت آن به شرایط تنش
خشکی میشود (ساندیا و همکاران3919 ،؛ ماروالندا و
همکاران .)3991 ،تلقیح ذرت با آزوسپیریلوم تحت
شرایط تنش خشکی ،وزن توده زنده گیاه را نسبت به
شاهد بدون تلقیح افزایش داد (کازانواس و همکاران،
 .)3993همچنین تلقیح گندم با آزوسپیریلوم تحت شرایط
تنش خشکی عملکرد دانه را افزایش داد (سرئوس و
همکاران.)3992 ،
بنابراین سویه یا سویههایی از باکتریهای
 PGPRدارای مزیتهای مختلف و جداسازی شده از
مناطق بومی سازش یافته با شرایط خشکی ممکن است
اثرات بهتری در رشد گیاه داشته باشند .الزم به ذکر است
تاکنون مایه تلقیحی ویژه ذرت برای شرایط خشک در
ایران ارائه نشده است .معموال مایه تلقیحها به صورت
مقادیر کم در حدود یک یا چند لیتر و یا کیلوگرم در
هکتار به صورت بذرمال توصیه میشوند لذا چنانچه
موفقیتی در این زمینه حاصل شود این موضوع از نظر
اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود .در این پژوهش
از باکتریهای ازتوباکتر جداسازی شده از مناطق خشک و
نیمه خشک ایران برای تلقیح ذرت در شرایط تنش
خشکی استفاده شد .هدف نهایی از این پژوهش انتخاب
یک یا چند جدایه ازتوباکتر برای ادامه پژوهشها در
شرایط تنش خشکی درگیاه ذرت بود.
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خشک و نیمه خشک ایران جداسازی و شناسایی شده

مواد و روشها
در این پژوهش 11 ،جدایه ازتوباکتر از بانک

بودند (شیرین بیان .)1931 ،مختصات جغرافیایی نقاط

ریزجانداران مفید خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه

مورد نمونهبرداری خاکها و برخی خصوصیات جدایهها

شد .این جدایهها در پژوهشهای قبلی از خاکهای مناطق

در جدول یک ارائه شده است.

جدول  -1برخی خصوصیات خاکهای استفاده شده برای جداسازی ازتوباکتر
شماره

محل نمونه

مختصات

برداری

جغرافیایی نمونه

نوع

محل

مختصات

نمونه

جغرافیایی نمونه

برداری

خاک

Azc9

قم

ʺE 51º39ʹ47
ʺN 35º20ʹ21

7/29

قم

ʺE 51º40ʹ48
ʺN 35º19ʹ46

7/87

3/33

ʺE51º40ʹ48
ʺN 35º19ʹ46

7/27

1/38

زراعی

7/21

9/29

زراعی

1/23

زراعی
زراعی
زراعی

شماره

pHe#

ECe#
()dS.m-1

Azc1

تاکستان

ʺE 49º42ʹ38
ʺN 35º50ʹ34

7/85

3/92

زراعی

Azc2

تاکستان

ʺE 49º36ʹ32
ʺN 35º51ʹ23

7/78

0/50

مرتعی

Azc10

Azc3

تهران

ʺE 51º26ʹ13
ʺN 35º39ʹ20

7/82

0/23

زراعی

Azc11

قم

Azc4

تهران

ʺE 51º21ʹ09
ʺN 35º23ʹ52

7/33

9/92

مرتعی

Azc12

قم

ʺE 51º40ʹ48
ʺN 35º19ʹ46

Azc5

قم

ʺE 50º50ʹ47
ʺN 34º50ʹ29

7/20

9/53

مرتعی

Azc13

قم

ʺE 51º40ʹ33
ʺN 35º19ʹ40

7/5

Azc6

قم

ʺE 51º27ʹ07
ʺN 34º47ʹ49

5/90

1/95

مرتعی

Azc14

کرج

E 50º57ʹ10
ʺN 35º45ʹ41

7/2

1/98

Azc7

قم

ʺE 51º29ʹ13
ʺN 35º31ʹ36

7/29

1/79

مرتعی

Azc15

کرج

ʺE 50º57ʹ22
ʺN 35º45ʹ36

7/28

1/13

Azc8

قم

E 51º39ʹ47
ʺʺN 35º20ʹ21

5/92

3/28

مرتعی

جدایه

خاک

کاربری
زمین

جدایه

نوع

pHe#

ECe#
()dS.m-1

0/82

مرتعی
مرتعی

کاربری
زمین

 #اندازه گیری شده در عصاره اشباع خاک

به منظور بررسی اثر جدایههای مذکور بر رشد

گرفتند .جمعیت تقریبی در هنگام تلقیح  1 × 190سلول در

ذرت در شرایط تنش خشکی آزمایشی بر پایه طرح بلوک

میلیلیتر محیط کشت بود .از هر مایه تلقیح پنج میلیلیتر

کامل تصادفی در شرایط گلخانهای طراحی شد .تیمارها

به ازای هر بذر استفاده شد .بذر ذرت رقم سینگل کراس

شامل  11تیمار تلقیحی با باکتری ازتوباکتر ،تیمار شاهد

 092از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه

(بدون تلقیح و بدون اعمال تنش) و تیمار کنترل مثبت

شد .بذرها بر روی ظروف پتری حاوی محیط آب-آگار

(بدون تلقیح و با اعمال تنش) و در سه تکرار بود .گلدان-

یک درصد در انکوباتور و در دمای  39درجه سانتیگراد

های پالستیکی با قطر دهانه  31و ارتفاع  33سانتی متر با

جوانهدار شدند .در هر گلدان سه عدد بذر جوانه دار

پنج کیلوگرم خاک عبور داده شده از الک پنج میلیمتری

کشت شد .قبل از آماده سازی گلدانها ،خاک مورد

پر شد .خاک مورد استفاده برای کشت گلخانهای از مزرعه

استفاده از نظر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شد.

بررسی شد .نیتروژن کل به روش کجلدال ،پتاسیم قابل

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در

جذب با روش استات آمونیوم یک نرمال و فسفر قابل

حدول دو ارائه شده است .برای تهیه مایه تلقیح از محیط

جذب با روش اولسن اندازهگیری شد .عناصر روی ،آهن،

کشت وینوگرادسکی استفاده شد (گاریتی و همکاران،

مس و منگنز قابل جذب با استفاده از روش عصارهگیری

 .)3991ارلنهای حاوی هر باکتری به مدت  21ساعت در

خاک با  DTPAو قرائت عناصر یاد شده در عصاره گرفته

دمای  31درجه سانتیگراد روی شیکر انکوباتوردار قرار

شده با استفاده از دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی انجام
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شد (علی احیائی و بهبهانی زاده .)1903 ،هدایت الکتریکی

شد بطوریکه با توزین هر گلدان و افزودن آب و رساندن

) (ECو اسیدیته ( )pHدر عصاره اشباع خاک ،کربن آلی

آن به حد باالی محدوده رطوبتی مورد نظر تنظیم شد .در

با روش والکی بالک ،درصد شن ،سیلت و رس خاک با

آخر مرحله رشد ،طول بوتهها اندازهگیری شدند .بعد از

روش هیدرومتر بایکاس و بافت خاک ازطریق مثلث بافت

 139روز محصول برداشت شد .ابتدا خوشههای بالل و

خاک محاسبه شد (علی احیائی و بهبهانی زاده.)1903 ،

سپس کل اندامهوایی از محل طوقه جدا شد .نمونهها در

رطوبت ظرفیت مزرعه ( )FCبا استفاده از میانگینی از

پاکتهای کاغذی و در آون با دمای  09درجه سانتیگراد

روش صفحه تحت فشار در  9/9بار و روش گلدانی

به مدت  03ساعت نگهداری شدند .شاخصهای وزن

محاسبه شد .رطوبت نقطه پژمردگی دائم ( )PWPبا

خشک اندام هوایی ،ارتفاع گیاه و وزن خوشه اندازهگیری

استفاده از روش صفحه تحت فشار در  11بار اندازهگیری

شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

شد .بعد از مرحله چهار برگی ،دو گیاهچه در هر گلدان

 Statistix 10و میانگین دادهها با روش  LSDدر سطح

باقی گذاشته شد .در طول دوره رشد تنش خشکی به

احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

صورت زیر اعمال و مدیریت شد:

نتایج

از مرحله چهار برگی تا انتهای مرحله رویشی

نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مورد

رطوبت خاک در محدوده  29تا  19درصد تخلیه مجاز

استفاده در کشت گلخانهای در جدول دو آورده شده

(معادل  19تا  19درصد ظرفیت مزرعه) و در زمان شروع

است.

گلدهی تا مرحله برداشت از محدوده  19تا  19درصد
تخلیه مجاز (معادل  29تا  19درصد ظرفیت مزرعه)

اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک اندام هوایي

نگهداری شد .رطوبت تیمار شاهد بدون تنش در طول

نتایج تجزیه واریانس دادههـای مربـوط بـه وزن

دوره رشد در حدود  19تا  199درصد ظرفبت مزرعه

خشک اندام هوایی در جدول  9نشان داده شده اسـت .بـر

حفظ شد .تنش خشکی با استفاده از نگهداری رطوبت

اساس این جدول اختالف معنیداری بین تیمارها مشـاهده

خاک در محدودهای ذکر شده اعمال گردید برای این

شد.

منظور گلدانها به طو روزانه بوسیله ترازو توزین شدند.
حد پایین رطوبت مورد نظر مالک آبیاری در نظر گرفته

جدول  -2برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در کشت گلخانهای
*pHe

*ECe
()dS.m-1

بافت

رس

شن

سیلت

7/83

0/30

لومی
شنی

13/8

28

91/8

ماده
آلی

ظرفیت

پژمردگی

مزرعه

دائم

()FC

()PWP

پتاسیم
Kava

نیتروژن
کل
()N

فسفر

T.N.V

Pava

روی

مس

آهن

منگنز

()Zn

()Cu

()Fe

()Mn

mg.kg-1

%
0/3

93/3

5 /3

350/30

0/03

10

9/5

0/8

*اندازهگیری شده در عصاره اشباع خاک

جدول  -3تجزیه واریانس دادههای مربوط به وزن خشک اندام هوایی
منابع تغییرات ()SOV

درجه آزادی ()df

مجموع مربعات ()SS

میانگین مربعات ()MS

تکرار (بلوک)
تیمار
خطا
کل
ضریب تغییرات ()CV

9
12
39
80
11/18

90/37
1123/15
705/23
1293/97

10/93
**73/23
99/18
-

F

احتمال ()P

3/37

0/009

1/9

8/3

11/2
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مقایســه میــانگین دادههــای وزن خشــک انــدام

حاکی از اختالف معنیدار بین تیمارها بود.مقایسه میانگین

هوایی در سطح احتمال پنج درصد در نمـودار یـک نشـان

دادههای وزن خشک خوشه در نمودار  3نشان داده شده

داده شده است .نتایج نشـان داد کـه بـین تیمـار کنتـرل و

است .در این نمودار بیشترین اختالف معنیدار مربوط به

جدایه  AZ10از نظـر اثـر بـر وزن خشـک انـدام هـوایی

نمونه شاهد بدون تنش و بدون تلقیح بود.

اختالف معنیداری وجود دارد.
اثر تیمارهای مختلف برارتفاع بوته
اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک خوشه

نتایج تجزیه واریانس دادههای مربوط به ارتفاع

نتایج تجزیه واریانس دادههای مربوط به وزن
خشک خوشه در جدول چهار ارائه شده است .نتایج از

بوته در جدول  1نشان داده شده است .اختالف معنیدار
بین تیمارها در مورد وزن خشک خوشه مشاهده شد.

نمودار  -1مقایسه میانگین دادههای وزن خشک اندام هوایی
جدول  -4تجزیه واریانس دادههای مربوط به وزن خشک خوشه
منابع تغییرات ()SOV

درجه آزادی ()df

مجموع مربعات ()SS

میانگین مربعات ()MS

تکرار (بلوک)
تیمار
خطا
کل
ضریب تغییرات ()CV

9
12
39
80
38

23/71
282/90
923/33
1037/93

37/32
**31/90
2/17
-

نمودار  -2مقایسه میانگین دادههای وزن خشک خوشه

F

3/32

احتمال ()P

0/0001
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جدول  -5تجزیه واریانس دادههای مربوط به ارتفاع بوته
منابع تغییرات ()SOV

درجه آزادی ()df

مجموع مربعات ()SS

میانگین مربعات ()MS

F

احتمال ()P

تکرار (بلوک)
تیمار
خطا
کل
ضریب تغییرات ()CV

9
12
39
80
2/59

395/78
9023/31
1331/82
3233/78

913/37
**192/03
38/08

9/52

0/002

مقایسه میانگین دادههای ارتفاع بوتـه در نمـودار
سه نشان داده شده است .اختالف معنـیدار بوجـود آمـده

تیمارهای تلقیحی اختالف معنیداری بـا تیمـار کنتـرل در
مورد ارتفاع بوته نشان ندادند.

مربوط به تیمار شـاهد بـدون تـنش و بـدون تلقـیح بـود.

نمودار  -3مقایسه میانگین دادههای ارتفاع بوته

شرایط تنش دارند (ساندیا و همکاران3919 ،؛ ماروالندا و

بحث
در پژوهش حاضر از باکتریهای ازتوباکتر بومی

همکاران .)3991 ،گزارش شده است که تلقیح با باکتری-

جداسازی شده از مناطق خشک و نیمه خشک ایران

های جداسازی شده از مناطق خشک و بیابانی موجب

استفاده شد (جدول یک) .یکی از استداللهای این مسئله

افزایش رشد فلفل شده است (ماراسکو و همکاران،

این میتواند باشد که باکتریهای بومی مناطق خشک و

.)3919

نیمه خشک از نظر ژنتیکی با شرایط کم آبی و تنش

در این پژوهش در مرحله رویشی ،رطوبت

خشکی سازگاری پیدا کرده باشند .لذا استفاده از آنها به

خاک در محدوده  29تا  19درصد تخلیه مجاز و در زمان

عنوان مایه تلقیح در شرایط تنش خشکی ممکن است

شروع گلدهی تا مرحله برداشت از محدوده  19تا 19

مقاومت گیاه را در برابر کم آبی بیشتر کند .در این رابطه

درصد تخلیه مجاز نگهداری شد .وردینژاد و همکاران

گزارش شده است که تلقیح گیاهان با باکتریهای بومی

( )1939حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفهای

جداسازی شده از مناطق خشک و نیمه خشک اثرات

سینگل کراس  ،092در چهار دوره استقرار ،رویشی،

بهتری نسبت به باکتریهای غیر بومی بر رشد گیاهان در

گلدهی و رسیدن محصول به ترتیب  11/3 ،13/3 ،23/1و
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 10/1درصد تخلیه  FCگزارش کردند .جارالهی و

همکاران ( )3919نشان دادند که تلقیح باکتریایی ازتوباکتر

مهدویان ( )1903حداکثر تخلیه مجاز ذرت را برای مرحله

و آزوسپیریلوم با گیاه ذرت تحت تنش خشکی نسبت به

استقرار  %29و برای مراحل رویشی و گلدهی  11تا 11

تیمار شاهد باالترین میزان ارتفاع بوته ،ردیف بالل ،تعداد

درصد و مرحله رسیدن دانه  %19گزارش کردند.

دانه و وزن هزار دانه را ایجاد کرده است .چاندراسکار و

همانطوریکه نتایج نشان داد در این پژوهش

همکاران ( )3991افـزایش ارتفـاع ارزن را بـر اثـر تلقـیح

تنش خشکی موجب کاهش معنیدار همه شاخصهای

بـا ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم همـراه بکـاربردن اوره

رشد مورد اندازهگیری در ذرت شد؛ بنابراین شرایط الزم

گـزارش دادنـد .هادی و همکاران ( )1913گزارش کردند

برای مشاهده اثر تلقیح باکتری بر رشد گیاه فراهم شده

ازتوباکتر به همراه مایه تلقیح سویا نسبت به تیمار بدون

بود .کاکیر ( )3992گزارش کرد که تنش رطوبتی در طول

مایه تلقیح در شرایط تنش خشکی موجب افزایش تعداد و

مراحل مختلف رشد ذرت عملکرد آن را در درجات

وزن تر و خشک گره شد.

متفاوت کاهش میدهد که شدت کاهش عملکرد نه تنها به

ضرابی و همکاران ( )3911در مطالعهای نشان

شدت تنش بلکه به مرحله رشدی گیاه نیز وابسته است.

دادند که باکتریهای حلکننده فسفات با افزایش رشد

شعرباف و احمدی ( )1900در آزمایشی جهت بررسی اثر

ذرت و جذب فسفر ،منجر به افزایش تحمل گیاه نسبت

رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ،اجزای عملکرد و

به شرایط تنش کمآبی شدند .توان حل کنندگی فسفات-

ویژگیهای رویشی ذرت گزارش کردند که تنش خشکی

های نامحلول در سویههای مورد بررسی در پژوهشهای

موجب کاهش عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه میگردد.

قبلی اثبات شده است (شیرین بیان.)1931 ،

رنجبر ( )1912گزارش داد که اثر تنش شدید خشکی در

به نظر میرسد دلیل تاثیر باکتریهای محرک

مراحل مختلف رشد باعث کاهش معنیدار ارتفاع ساقه و

رشد از جمله ازتوباکتر بر رشد گیاه مربوط به مجموع و

کاهش عملکرد دانه ذرت گردید .شعاع حسینی و

برآیند خصوصیات منسوب به محرک رشد مختلف باشد.

همکاران ( )1910در آزمایشی با بررسی اثر تنش خشکی

تحقیقات قبلی بر روی این جدایهها دارا بودن خواص

بر عملکرد ذرت و صفات وابسته به آن گزارش کردند که

محرک رشدی و تحمل به خشکی آنها را اثبات کرده است

بیشترین اثر تنش خشکی بر عملکرد بود.

(شیرین بیان .)1931 ،استدالل های مستندی در این زمینه

همانطوریکه نتایج نشان داد تیمار  Azc10در

وجود دارد که از جمله میتواند مرتبط با افزایش سطح

شرایط تنش خشکی باعث افزایش معنیدار وزن خشک

سیستم جذبی گیاه باشد .پتن و گلیک ( )3993در تحقیقی

اندام هوایی نسبت به تیمار بدون تلقیح شد .این جدایه در

بهعنوان کنترل تنش خشکی در گندم با استفاده از باکتری-

شرایط تنش خشکی موجب افزایش  31/9درصدی

های محرک رشد دریافتند که تلقیح باکتریایی بهطور

عملکرد اندام هوایی نسبت به تیمار بدون تلقیح ولی با

قابلمالحظهای میزان آسیب حاصل از تنش خشکی را در

همان شرایط تنشی شد .الزم به ذکر است که وزن خشک

گیاه گندم کاهش داد .آنها نیز اشاره داشتند که باکتری-

اندامهوایی در ذرت علوفهای شاخص مهمی میباشد.

های محرک رشد از طریق ساز و کارهای متعددی چه به-

گزارش شده است که تلقیح ذرت با باکتریهای

صورت مستقیم و چه غیرمستقیم باعث افزایش تحمل

سودوموناس مقاوم به خشکی موجب افزایش برخی

گیاه گندم در برابر تنش خشکی میشوند .تلقیح گونههای

شاخصهای رشد از جمله وزن توده زنده 1تحت شرایط

مختلف گیاهی با باکتریهای  PGPRباعث افزایش رشد

تنش خشکی شد (ساندیا و همکاران .)3919 ،ناصری و

ریشه و یا افزایش تشکیل ریشههای فرعی از طریق ترشح
هورمون اکسین توسط این باکتریها شده و به دنبال آن

- Biomass
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سطح مؤثر ریشه افزایشیافته و نهایتاً جذب آب و عناصر
غذایی توسط گیاه تحت شرایط تنش خشکی افزایش می-

نتیجهگیری

یابد .تولید ایندول استیک اسید توسط ازتوباکتر باعث

در این پژوهش اثر جدایههای ازتوباکتر

تغییرات در معماری سیستم ریشه از طریق افزایش تعداد

جداسازی شده از مناطق خشک و نیمه خشک ایران در

انشعابات و سطح ریشه و در نتیجه افزایش جذب آب و

شرایط تنش خشکی در یک آزمون گلخانهای بر رشد

مواد غذایی میشود که به گیاهان کمک میکند تا با کمبود

ذرت علوفهای مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد

آب مقابله کنند (مانتلین و تورین .)3992 ،اصغر و

که تلقیح با یکی از جدایهها در شرایط تنش خشکی

همکـاران ( )3993افـزایش  1/1درصـدی ارتفـاع بوتـه

عملکرد اندام هوایی به عنوان شاخصی مهم در ذرت

ذرت را بهواسطه تلقیح آن با ازتوباکتر و سـودوموناس

علوفهای نسبت به شاهد بدون تلقیح را افزایش داد .جدایه

گـزارش نمودنـد .آنها تولید ایندول استیک اسید به

برتر بدست آمده ،برای ادامه پژوهشهای تکمیلی انتخاب

وسیله سویههـای مختلف باکتریهـای جـنس ازتوبـاکتر

شد.

را عامـل افـزایش قابل مالحظه در رشد و عملکرد
گزارش کردنـد.
االفری و همکاران ( )3913گزارش کردند که
ازتوباکتر و سودوموناس با ترشحات هورمونی خود اثرات
تنش خشکی بر گندم را کاهش و موجب بهبود عملکرد
این گیاه شدند و همچنین بیان کردند که استفاده از این
باکتریها میتواند بهرهوری زیستی آب موجود در خاک

قدرداني
از آقای دکتر اسدی رحمانی رئیس وقت بخش
تحقیقات بیولوژی خاک و کارشناسان این بخش ،بویژه
خانمها اربابی و علیزاده به خاطر همکاری در اجرای این
پژوهش قدردانی میشود.

را افزایش دهد.
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Abstract
A wide range of Iranian agricultural lands is located in arid and semi-arid regions
and, hence, crops face some drought stress. Therefore, sustained agricultural
production is important in these circumstances. Azotobacter is a molecularnitrogen-fixing bacterium, which promotes plant growth by various mechanisms
and may provide drought resistance. Inoculation of crops with superior bacterial
isolates compatible with dry areas may increase plant tolerance to drought stress.
In this study, the effect of inoculation of native isolates of Azotobacter isolated
from arid and semi-arid regions of Iran under drought stress conditions was
investigated on the growth of maize silage cultivar i.e. Single Cross 704, in
greenhouse conditions. The experiment was conducted as a completely
randomized block design (RCBD) with three replications including inoculations
with 15 Azotobacter isolates, blank (no inoculation and no drought stress), control
(no inoculation but with drought stress). In order to apply drought stress by
weighing method, soil moisture content in the vegetative stage was allowed to
drop to 40-50% of allowable moisture depletion, and at flowering stage to
harvesting, a range of 50-60% was maintained. The results showed that drought
stress significantly decreased shoot dry weight, plant height, and dry weight of
corncob compared to non-stress control. Inoculation with Azc10 resulted in a
significant increase in the shoot dry weight compared to the control. This isolate
increased the shoot yield by about 20% compared to non-inoculated treatment
under drought stress conditions.
Keywords: Water stress, Growth promoter, Inoculum
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