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  دهیچک

 کشاورزي شناسایی راهکارهایی که براي مطلوب زراعی اراضی و کمبود شور اراضی توسعه افزایشی روند به با توجه
هاي استفاده از باکتري. شود از اهمیت زیادي برخوردار استبرابر شرایط شور می گیاهان در این مقاومت زایشاف باعث

محرك هاي باکتريچند گونه از  ثیرأبه منظور بررسی تبنابراین . شودمحرك رشد یکی از این راهکارها محسوب می
 درفاکتوریل به صورت  ، آزمایشیگندمشد دو رقم هاي رشاخصبر  يشورتنش  در شرایط هارشد و ترکیب این گونه

شوري ( 335/0  (در سه سطحشوري  تنش فاکتورهاي آزمایش شامل .انجام شد تکرار 3با  تصادفی کامالً طرحقالب 
 EC 335 باآب نمک به  دننمو ضافها طریقز که ا( زیمنس بر متردسی 14 و 6 ،)آب آبیاري به عنوان شاهد

تیمار بدون باکتري به عنوان ( -1در هشت سطح  شامل  PGPRباکتریهاي  فاکتورو  ))یددگر یهمترته بر یمنسوزمیکر
 فلورسنس سودوموناس( -4) 5سویه  کروکوکوم ازتوباکترof( 3- )سویه  آزوسپیریلوم لیپوفرومControl ((2- )(شاهد 
 + ofسویه  آزوسپیریلوم لیپوفروم( -6 )5سویه  کروکوکوم ازتوباکتر +ofسویه  آزوسپیریلوم لیپوفروم( -5) 169سویه 

 - 8و ) 169سویه  فلورسنس سودوموناس + 5سویه کروکوکوم ازتوباکتر(  -7) 169سویه  فلورسنس سودوموناس
درگلخانه موسسه ) 169سویه  فلورسنس سودوموناس + 5سویه کروکوکوم  ازتوباکتر + ofسویه  آزوسپیریلوم لیپوفروم(

ارقام مورد استفاده در آزماش شامل دو . انجام شد (Sand Culture)وش کشت در شن تحقیقات خاك و آب و به ر
 داريمعنی تأثیر شوري تنش که داد نشان نتایج .بودند) حساس به شوري(و قدس ) متحمل به شوري( رقم کویر
 آبیاري، میانگین آب میزان شوري افزایش با که نحوي به ،)P<0.01(هاي مرتبط با ریشه و اندام هوایی دارد برشاخص

ترکیب چند ه ژویه ب PGPRهاي مثبت باکتريدار و معنیثیر أبیانگر تهمچنین نتایج . یافت کاهش مذکور صفات
هایی که بذرها به صفات در نمونهاکثر میانگین  در مجموع .)(P<0.01 هاي متفاوت در شرایط شور بودجنس ازباکتري 

براساس نتایج حاصل از مقایسه بین ارقام  تلقیح شده بودند باالتر بود متفاوت هايبا جنسي ترکیبی هاوسیله باکتري
مشخص شد  پژوهش این بر اساس نتایج حاصل از.بنابراین. ها در رقم حساس بوده استنتایج بیانگر تأثیر بیشتر باکتري

 مطالعه صفات مورد در رشد کاهش روند شدن کند باعث منتخب هايباکتري با تلقیح مطالعه، مورد شوري سطوح که در
  .بخشند بهبود داريمعنی شور به طور شرایط در را گیاه رشد هايشاخص توانستند  PGPRهايباکتري و   گرددمی

  

  ، مورفولوژیکگندم، سودوموناس شوري،تنش  ،ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم :يدیکل هايواژه
  

  مقدمه
   شد ورشوري خاك و آب از عوامل محدود کننده        

    
  در اکثر نقاط کشور از  حاصلخیزي محصوالت کشاورزي
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رابر آمار ب .باشدخشک و نیمه خشک می نواحی جمله
، ي اراضیدر مطالعات خاکشناسی و طبقه بندموجود، 

اراضی کشاورزي کشور داراي  از میلیون هکتار 8/6حدود 
درجات مختلف شوري تشخیص داده شده  ابهایی خاك
از این  )درصد5/27( میلیون هکتار 1/1حدود . است

بیش  وزیمنس بر متر دسی 16تا  14اراضی داراي شوري 
 32تا  16داراي شوري ) درصد 57( میلیون هکتار 4/2 از

زیمنس بر مترند که در این شرایط فقط تعداد دسی
رشد و معدودي از گیاهان خیلی متحمل به شوري قادر به 

از اینرو  .)1389مومنی، ( .تولید رضایتبخش هستند
رشد در  جهت گیاهانایجاد راهکار براي شناسایی و 

شوري آب و خاك  .مناطق شور بسیار حائز اهمیت است
اثرات تنش شوري و وجود مقادیر زیاد نمک بوده  ،معلول

 ايتعادل تغذیهکاهش میزان آب در گیاه، عدم  ناشی از
نواع تولید او  - Clو  +Naهاي سمی مانند سمیت یون ،گیاه
کافی و ( باشدمی) ROS(1 هاي فعال اکسیژنگونه

 هايروش شوري تنش با مقابله براي .)1379همکاران، 
 مناسب مدیریت شور، هايخاك آبشویی از جمله مختلفی
، شوري به مقاوم گیاهی ارقام استفاده از کشت، و آبیاري
راهکارهاي و استفاده ازشناسایی  و ورزي ژنتیکی دست

 هگیا شدر كمحر يهايباکتراز  دهستفاانی یع کبیولوژی
در  نگیاها شدر تسهیل ايبر گیاهچه یا ربذ جهت تلقیح

 كمایا؛ 2004 رانهمکا و باسیلیو( میباشد رشو يهاكخا
به دلیل هاي اخیر در سال ).و ب لفا 2004 ران،همکاو 

مشکالت اقتصادي ناشی از افزایش رو به رشد بهاي 
مسائل زیست محیطی  و کودهاي شیمیایی از یک سو

 مرتبط با مصرف غیر اصولی این کودها از قبیل ایجاد
 هاي محیطی، افت سطح حاصلخیزي خاك وآلودگی

را بر آن  محققانکاهش کیفیت محصوالت از سوي دیگر، 
راهکارهاي  و استفاده ازداشته تا در پی شناسایی 

 در جهتبیوتکنولوژي میکروبی  با استفاده از بیولوژیک
م گرم و یران در اقلیقرار گرفتن ا .الت باشندن معضحل ای

 يهانیاز زم ییبودن درصد باال ییایقل و شور خشک و
ک را یولوژیب يکشور ضرورت استفاده از راهکارها یزراع

  .(ICID, 2002) سازدیان میش نمایش از پیب
گیاهان در مواجهه با تنش شوري همانند 

 از سنگین فلزات گرما، سرما، نظیر یگرد هايسایرتنش
هاي محیطی و به تنش اتیلن هورمون افزایش سطح طریق

اتیلن در خاك توسط  .دندهبیولوژیکی پاسخ می
، کلوپر( .شود زیستی تولید می هاي زیستی و غیر مکانیسم

هاي که باکتري داده استتحقیقات نشان  )2003

                                                
1  . Reactive Oxyegen Species 

در  توانند از افزایش غلظت اتیلن در گیاهانمی سفريریزو
جلوگیري نموده و سبب کاهش اثرات  م بروز تنشهنگا

ه هاي گیاهی بمنفی این هورمون در رشد و توسعه اندام
تولید از طریق PGPR 2هاي  باکتري .ویژه ریشه شوند

 .کنندمیزان تولید اتیلن را تنظیم می3 دآمیناز –ACCآنزیم 
این آنزیم به صورت غیر مستقیم و عمدتاً از طریق کاهش 

 گردد تنشی در گیاه باعث تداوم رشد گیاه میسطح اتیلن 
  ).2001 ،گلیکو  گریکو(

ثیر أهمچنین محققان زیادي با مطالعه و بررسی ت
 بر تعدیل اثرات تنش شوري، PGPRهاي مختلف سویه

 Arachisگیاه ) 2011و همکاران،  شوکال(در انواع گیاهان 
hypogaea چنگ و (، سویابر ) 2006 ژانگ و همکاران،( و
بر ) 2003، همکارانو مایاك (گیاه کلزا، ) 2007همکاران، 

) 2007نادیم و همکاران، (فرنگی و کلزا، رو ي گیاه گوجه
و  مارسلی( کاهو،) 2005، ولی هان(بر روي گیاه ذرت، 

 )2011مسلمی و همکاران، (گیاه تربچه ) 1999همکاران، 
گیاه بادام ) 2007، سامیاپنو  ساراوانکومر( رت وگیاه ذ
هاي مختلف را در افزایش مقاومت توانایی سویه. ))زمینی

 ACCتوسط آنزیم کاهش فعالیت اتیلنها را به به تنش
deaminase  اندا نسبت دادههاین باکتري در . 

مکانیسم اثر گذاري باکتري بر تعدیل اترات 
 هايویژگی سایر از متأثر تواندمضر ناشی از تنش می

با تولید انواع همچنین ها باکتري باشدنیز باکتري 
هاي میکروبی مانند اکسین، جیبرلین، سیتوکنین و متابولیت

ب رفولوژي و فیریولوژي ریشه و در نتیجه جذب آوم... 
ها با از طرفی این باکتري. دهندو مواد غذایی را تغییر می

سیدروفور  ترشح انواع آنتی بیوتیک ها، سیانید هیدروژن،
- هاي لیتیک قادر به کنترل برخی از عوامل بیماريو آنزیم

   ستندهزاي ریشه 
مشاهده کردند که  )2003( و همکاراندوبالري 

توانایی تولید اکسین  هایی کهتلقیح گیاهان با انواع باکتري
هاي بلندتر، تارهاي  اند در مقایسه با شاهد، ریشه را داشته

تر و انشعابات ریشه فرعی بیشتري را درپی  کشنده طویل
تواند در اثر تغییر در توازن کاهش رشد می. داشته است
در اثر تنش  )هافیتو هورمون(هاي رشد گیاهی تنظیم کننده

- محیطی سطوح درونزاي فیتوتحت شرایط نامساعد  .باشد
برخی از و  شودها دچار تغییرات اساسی میهورمون

قادرند از طریق دخالت در غلظت  PGPRهاي سویه
هاي شناخته شده، رشد و نمو گیاهان را فیتوهورمون

ها روي الگوي رشد ریشه این فیتوهورمون. افزایش دهند
، با هاي بزرگترگیاه تأثیر گذاشته و باعث تولید ریشه

                                                
2  . Plant Growth Promoting Bacteria 
3   ١ . aminocyclopropane-1-carboxylate 



 49/  1392/  1شماره /  1جلد / شناسی خاك زیستمجله 

بنابراین تیمار  .گرددانشعابات و سطح مؤثر بیشتر می
هاي کنندههاي محرك رشد که مولد تنظیمگیاهان با باکتري

رشدي هستند به عنوان یک عامل متقابل روي گیاهان 
تواند روشی ممکن جهت بهبود اثرات ثر از تنش میأمت

  . هاي محیطی غیر زیستی شودتنش
ی متفاوت از باکتري هایتلقیح با سویه ثیرأت

هاي رشد از طریق سودوموناس، در افزایش شاخص
هاي فیزیولوژیکی نظیر میزان آب نسبی برگ و شاخص

پتانسیل آب برگ در سطوح مختلف شوري، در گیاه کلزا 
. گزارش شده است) 2009جلیلی و همکاران، (توسط 

گیاه را جهت  PGPRهاي آنان عنوان کردند که باکتري
هاي سازگار ترغیب نموده، در نتیجه با بولیتتولید متا

افزایش پتانسیل اسمزي در داخل گیاه شرایط براي جذب 
 و همکاران عمو آقایی .شودآب در محیط شور فراهم می

در تحقیقی براي اثر آزوسپریلوم در شرایط شور  )1384(
بر عملکرد گندم، تجمع مواد تنظیم کننده اسمتیک نظیر 

بتائین رادر باال بردن تحمل به شوري  پرولین و گالیسین
اند و در هر سویه را علت مقاومت به شوري بیان کرده

گزارش کردند که در شرایط تنش رطوبتی، گیاهچه ذرت 
تلقیح شده با باکتري آزوسپیریلوم به طور قابل توجهی 

) بدون تلقیح( غلظت پرولین باالتري نسبت به تیمار کنترل
  باعث محیطی هايتنش از ريبسیاهمچنین  .نشان داد

 دفاعی ظرفیت از بیش فعال اکسیژن هايگونه که شوندمی
 گیاه به خسارت و باعث شده تولید طبیعی گیاه سیستم
ها با باکتريگزارش کردند . )2006ن و همکاران، اپ(شود 

سبب پاکسازي یا کاهش تغییر در مکانیزم دفاعی گیاه 
میزان خسارت ناشی هاي مخرب اکسیژن شده واز رادیکال

  کنداز اثرات مضر تنش جلوگیري می
- مل خاكأقابل ت یدگرگستبه  توجه با بنابراین

به  گندم اهمیت و جایگاهو نظر به  رانیا رشور د يها
 توجه باو  کیمحصوالت استراتژ ترینمهم از یکی عنوان

 يهاروش يریت موضوع و ضرورت به کارگیاهم به
 که تحقیقات آنجا از و يرکاهش اثرات شو يمناسب برا

به صورت  مخصوصاً بیولوژیک کودهاي اثرکاربرد زمینه در
، است بوده محدود بسیار  PGPR يهاياز باکتر یبیترک
 مختلف بیولوژیک کودهاي اثر بررسی هدف با تحقیق این

دو  ط شور بریدر شرا هاي ترکیبی و منفرددر فرموالسیون
   .نجام گرفتگندم ارقم حساس و مقائم به شوري 

  هاروش مواد و
 آزمایشگاه بخش در 1389این پژوهش در سال   
و موسسه تحقیقات خاك وآب بیولوژي خاك  تحقیقات 

آزمایش . در کرج به مورد اجرا در آمدآن مؤسسه گلخانه 
تهیه  .انجام شد (Sand Culture) کشت در شن به روش

 بستر کشت ماسه مورد نیاز از سواحل دریاي مازندران
- ناشی از نمک جهت کاهش هدایت الکتریکی و تهیه شد

جلوگیري از و هاي رسوب کرده بر روي ذرات ماسه 
- شویی و اسیدآب، هاناشی از محلولیت نمک pHافزایش 
درصد اسید کلریدریک  10با استفاده از محلول شویی 
پس از هر نوبت اسیدشویی سه مرتبه با . انجام شدرقیق 

پس از خشک  در نهایت ندآب معمولی آب کشی شد
به  گراددرجه سانتی 180ها در آون با دماي شدن، ماسه

مورد نیاز براي  گندم. ندساعت استریل گردید 4 مدت
انجام آزمایش از بخش غالت موسسه تحقیقات اصالح و 

 96بذرها با استفاده از الکل . بذر تهیه گردید تهیه نهال و
 با وکلریت سدیمهیپمحلول درصد به مدت یک دقیقه و 

دقیقه استریل سطحی شده  5به مدت  کلر فعالدرصد 5/1
هیپوکلریت سدیم بذرها با سمیت و به منظور حذف 

  .شدند کشیآببار  10آب مقطر استریل  استفاده از
پایه آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

براي هر یک و در سه تکرار و  با دو فاکتور تصادفی کامالً
 .انجام شد مشابه به طور جداگانه در شرایط کامالًاز ارقام 

 335/0 (در سه سطحشوري  تنش شامل :فاکتور یک
زیمنس دسی 14 و 6 ،)شوري آب آبیاري به عنوان شاهد(

 EC 335 باآب نمک به  دننمو ضافها طریقز که ا( بر متر
هاي باکتري فاکتورو  ))یددگر تهیه متر بر یمنسوزمیکر

PGPR  تیمار بدون باکتري به ( -1شامل در هشت سطح
سویه  آزوسپیریلوم لیپوفرومControl ((2-)( عنوان شاهد

of-( 3- )سودوموناس( -4) 5 سویه کروکوکوم ازتوباکتر 
 ofسویه  آزوسپیریلوم لیپوفروم( -5) 169 سویه فلورسنس

 آزوسپیریلوم لیپوفروم( -6) 5 سویه کروکوکوم ازتوباکتر +
 -7) 169سویه  فلورسنس سودوموناس + ofسویه 

 فلورسنس سودوموناس + 5 سویه کروکوکوم ازتوباکتر(
 + ofسویه  آزوسپیریلوم لیپوفروم( - 8 و) 169سویه 

 فلورسنس سودوموناس + 5سویه کروکوکوم  ازتوباکتر
 گندم هگزاپلوئیددر این آزمایش از ارقام ) 169سویه 

(Triticum aestivum L.) و ) حساس به شوري( قدس
  شداستفاده ) متحمل به شوري( ویرک

 یهاجدبراي تهیه مایه تلقیح ابتدا یک لوپ از 
 100يلنهاار بهباکتري مورد نظر به طور اسپتیک 

 NB)( 1محیط کشت عمومی میلیلیتر 50 ويحا يمیلیلیتر
و به منظور رشد سوسپانسیون مورد نظر انتقال داده شد 

. داده شدساعت قرار  48انکوباتور به مدت –روي شیکر 
هاي اصلی هاي ترکیبی نیز از ترکیب مایه تلقیحمایه تلقیح

هایی که از قبل استریل شده در ارلن یکسان هايبا نسبت

                                                
1  . Nutrient Broth 
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 هاي ها رقت براي کشت باکتري .بود تهیه و استفاده شد
لیتر از هر  مقدار یک دهم میلی. انتخاب گردید 10-7تا 4-10

الی حاوي محیط هاي خ رقت به تعداد دو تکرار به پلیت
محیط کشت . کشت اختصاصی هر باکتري منتقل شد
، LGازتو باکتر  اختصاصی مورد نظر براي رشد باکتري

 قبل .بود KB 2سودوموناسو براي  RC 1آزوسپریلومبراي 
 رششماروش  به هايباکتر جمعیت کماتر ،تلقیح از

 مایه میلیلیتر هردر  که ريطو به یددگر تعیین کلونی
  شتدا دجوو يباکتر للوس108 تلقیح

جهت آغشته کردن بذرهاي مربوط به هر تیمار 
صمغ عربی براي با مایه تلقیح باکتریایی از ماده چسباننده 

 ،از آماده سازي پس. شدچسبندگی بهتر بذرها استفاده 
بر  و، هاي مورد نظر تلقیح شده باکتريبا رقم  هر بذور

 و شپخ درصد یک آگار-آب حاوي هايدیشروي پتري
 مدت به گرادسانتی درجه 27 دماي در داخل انکوباتور در
- گلدان از بذرها کاشت براي. دار شدندجوانه ساعت 48

 25متر با قطر دهانه سانتی 30به ارتفاع  پالستیکی هاي
کیلوگرم ماسه  5/4و به هر گلدان شده  استفادهمتر سانتی

 2ر عمق د بذر جوانه زده 15داد عدر هر گلدان ت .اضافه شد
یک هفته بعد  .ندفواصل مساوي کاشته شد امتري و بسانتی

مین نیازهاي أها و به منظور تاز کشت جهت آبیاري گلدان
این محلول . استفاده شد 3غذایی از محلول غذایی هوگلند

بار به مقدار توصیه شده و متناسب با تعداد  3اي هفته
به  4Fc تا حد رطوبت pHها تهیه و پس از تنظیم گلدان
آبیاري و تغذیه گیاهان تا آغاز مرحله  .ها اضافه شدگلدان

تایز و زایگر، ( سه برگی توسط محلول غذایی هوگلند
گی با اعمال و پس از مرحله سه بر فاقد شوري )2002

براي جلوگیري از وارد شدن شوك . تیمارهاي شوري بود
تیمارهاي شوري به صورت تدریجی اعمال  ،به گیاهان

هم چنین به منظور اطمینان از حصول شوري مورد . گردید
نظر هر هفته یک بار هدایت الکتریکی آب زیر گلدانی 

 .شدگیري میاندازه
طع قپس از اتمام دوره رشد، گیاهان از سطح خاك         

پارامترهاي مربوط به  هاي رشد،شاخص شده و سپس
ارتفاع اندام و  خشک و ن ترزو شامل(اندام هوایی 

وزن  شامل(همچنین پارامترهاي مربوط به ریشه  و )اییهو
 .گیري شداندازه) ریشه ، طول و سطححجم، تر و خشک

گیري حجم ریشه، پس از اندازه جهت شین آزمایر اد

                                                
1  . Rejo-Congo 
2  . King-B 
3  . Hogland 
4  . Field Capacity 

ها، هر ها از گلدانبرداشت ابتدا جهت سهولت جداسازي ریشه
ها به مدت یک ساعت در ظرفی حاوي آب قرار یک از گلدان

ها و پس از آن عمل جدا سازي و شستشوي ریشه داده شده
اي مدرج با حجم معین ها در استوانهسپس ریشه. انجام گردید

میزان افزایش حجم آب در استوانه مدرج . آب قرار داده شد
پس از قرار گرفتن ریشه در آن به عنوان حجم ریشه ثبت 

گیري حجم تر ریشه پس از اندازهگیري وزناندازه گردید
ها تعیین با ترازو وزن تر هر یک از ریشه وام شد به انج
- نمونه ییاندام هوا شه ویوزن خشک ربراي سنجش  .شد

 ساعت 48 مدت به گرادیدرجه سانت 72 دماي با آون ها در
 .نددش نیتوز گرم01/0ترازوي با دقت  با و شده خشک

  ).1966نیومن، (ها با رابطه زیر براورد گردید طول ریشه
   )cm( طول ریشه = ])mg(وزن ریشه [ × 89/0

گیري سطح ریشه از رابطه همچنین براي اندازه
  .)1979بهن، ( اتکینسون به شرح زیر استفاده شد

]0/5π ×  طول ریشه)cm (× حجم ریشه) 2[ (m3= سطح ریشه )m2(   
 9.2افزارنرم از استفاده با آزمایش هايداده

SAS مقایسه و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 
 احتمال سطح در دانکنآزمون  از استفاده با هامیانگین

رسم نمودارها از نرم  براي .شد انجاممربوطه 
  .استفاده شد Excel 2007افزار
  و بحث نتایج

نتایج تجزیه واریانس براي صفات وزن تر 
وخشک ریشه و اندام هوایی و همچنین حجم، طول و 

درجدول و کویر  سطح ریشه براي هر دو رقم قدس
 ات اصلیبراي هر دو رقم اثر .است ارائه شده 1شماره 

   )P≤0.01( فاکتور شوري و باکتري در سطح احتمال
صفات واریانس  تجزیهنتایج در هر چند  .دار گردیدمعنی

تفاوت براي تعدادي از صفات باکتري  × شورياثر متقابل 
اثر اما مقایسه میانگین ، داري را نشان ندادمعنیآماري 
را از لحاظ آماري در  تیمارهابا آزمون دانکن متقابل 

  .قرار دادغیر یکسان هاي گروه
  اثر فاکتور شوري بر صفات مورد بررسی

 صفات براي) 2جدول (نتایج مقایسه میانگین 
 ،با افزایش سطح شوريکه  بودمورد بررسی بیانگر این 

تر وزنو همچنین ریشه طول و سطح  ریشه، مقدار حجم
- کاهش میاندام هوایی تر و خشک وزنریشه و خشک  و

 به این ترتیب که با افزایش غلظت نمک تیمار شاهد یابد
زیمنس بر متر شاهد دسی 14به تیمار با شوري ) غیرشور(

درصد و در  30قدسحجم ریشه در رقم  :مقدار کاهش در
 35در رقم قدسدر وزن تر ریشه  ،درصد17کویررقم 
وزن در  و مقدار کاهشرصد د 28رقم کویر  و در درصد

 33درصد و در رقم کویر  36خشک ریشه در رقم قدس 
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 34و  39به ترتیب  افزایش غلظت نمکبا  .درصد بود
درصد  21و  29و تر اندام هوایی درصد کاهش در وزن

کویر و  قدس ارقامکاهش در وزن خشک اندام هوایی در 
سبب کاهش در ارتفاع گیاهان  يشورتنش  .مشاهده شد

متوسط مقدار کاهش در ارتفاع گیاهان با افزایش  شده و
 18 و در رقم کویر درصد 28 غلظت نمک در رقم قدس

همچنین نتایج نشان داد که سطح و طول ریشه  .درصد بود
و به ثر شده أدر محیط کشت مت نیز از اثرات سوء نمک

متوسط مقدار کاهش درسطح و طول ریشه در رقم طور 
   بوددرصد 13و  16 بو کویر به ترتی قدس

نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش شوري 
داري داشتند به تمام صفات مورد مطالعه کاهش معنی

. هاي رشد رابطه معکوس داشتعبارتی شوري با شاخص
هاي رشد در ریشه از جمله طول ریشه با کاهش شاخص

افزایش غلظت نمک به دلیل ارتباط مستقیم ریشه با نمک 
ها در معرض اندام ریشه چون بیشتر از سایر اندام .باشدمی

ها را تماس نمک می باشد به عنوان یک فیلتر عبور یون
هاي سدیم و پتاسیم را کنترل کرده و نسبت مطلوب یون

کافی و همکاران، (سازد هاي سلول فراهم میبراي فعالیت
در این مطالعه کاهش وزن تر و خشک ریشه و ). 1379

. مشهود بود و ژنوتیپ قدس و کویر کامالًساقه در هر د
هاي رشد در اثر ترین دالیل کاهش شاخصیکی از مهم

توان به کاهش پتانسیل اسمزي و در افزایش شوري را می
  . نتیجه کاهش انرژي آب آزاد دانست

روند تغییر در صفات مختلف در سطوح مختلف شوري (
  ).نشان داده شده است 1در نمودارهاي شکل 

  فاکتور باکتري بر صفات مورد بررسیاثر 
در مورد کلیه  )1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

دار فاکتور باکتري بر صفات صفات مورد مطالعه تأثیر معنی
همچنین نتایج . را نشان داد) P≥01/0(در سطح احتمال 
بندي تیمارهاي باکتري ، گروه)3جدول (مقایسه میانگین 

زان تغییر ایجاد شده در در مورد صفات تحت بررسی و می
محرك رشد که سبب ایجاد  هاي تلقیح گیاه با باکترياثر 

عدم تلقیح (دار در هر دو رقم نسبت به شاهد تفاوت معنی
  . شده است را نشان داد) با باکتري

هاي مورد مطالعه منحنی روند تغییر در شاخص
عدم تلقیح با (در اثر تلقیح با باکتري نسبت به شاهد 

  ). نشان داده شده است 2در نمودارهاي شکل ) باکتري
  اثر متقابل شوري و باکتري در صفات مورد بررسی

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ترکیب باکتري 
در . ارائه شده است 4با سطوح شوري در جدول شماره 

اکثر صفات مورد بررسی تیمارها در گروه آماري متفاوتی 
ري تا حد زیادي سبب تلقیح با باکت قرار گرفتند و

کلیه صفات  تعدیل اثرات مخرب ناشی از تنش در
  . مورد بررسی گردید

ها مالحظه شد با توجه به نتایج مقایسه میانگین
ها  تیمارهاي مرکب باکتريها به صورت  کاربرد باکتريکه 

هاي جنس داراي تأثیر بیشتري در افزایش شاخص داز چن
 افزایی هم ت اثراترشدي و تعدیل شرایط تنش بوده اس

افزایش  ها دلیل ترکیبی این باکتري کاربرد متقابل
 نظر به. باشد ترکیبی می در تیمارهاي هاي رشد شاخص

 با رشد محرك هاي باکتري بذور گیاهان با تلقیح که رسدمی
 مواد و آب فراهمی افزایش باعث هاریشه افزایش رشد

 و داده ایشافز را گیاه زایشی و رشد رویشی و شده غذایی
هاي رشد و نهایتاً عملکرد افزایش شاخص باعث

  ). 1389حمیدي و همکاران، (گردد محصوالت می
 به آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر هايباکتري کاربرد

در این آزمایش  باکتري سودوموناس با ترکیبی صورت
اثرات  علت به گیاه رشد تحریک قابلیت داشتن ضمن

 بهبود باعث یکدیگر وير بر هاسینرژیستی باکتري
. )1389رخزادي و همکاران، (شوند گیاه می رشد مضاعف

درصدي  52اي افزایش نیز در مطالعه )2009آگامبردیوا، (
 Pseudomonasرشد ریشه گندم در اثر تلقیح 

aureantiaca TSAU22, Pseudomonas 
extremorientalis TSAU6 وPseudomonas 

extremorientalis TSAU20  توان تولید آنزیم باACC 
دآمیناز را مشاهده کردند و کلونیزاسیون ریشه که باعت 

شود را عامل سازگاري گیاهان در ها میتولید فیتوهورمون
همکاران،  و رودالس(همچنین . شرایط شور اعالم کردند

 هايباکتري انفرادي اثرات بر عنوان کردند عالوه )1999
 تلقیح وسیله به اندتومی گیاه رشد تحریک رشد، محرك
 اثرات واسطه به هاسایر میکروارگانیسم با دوگانه

و  تیالك. (بهبود یابد تشدیدکنندگی یا سینرژیستی
 و ازتوباکتر توأم تلقیح نیز اثرات )1982همکاران، 

 و ذرت خشک توده تولید زیست در را آزوسپیریلوم
 گاور، و راي. (کردند دار گزارشمعنی مثبت و را سورگوم

 توأم و منفرد اثرات گلدانی آزمایش یک در) 1988
 مورد عملکرد گندم و رشد بر را آزوسپیریلوم و ازتوباکتر

 دو این توأم تأثیر که داد نشان آنها دادند و نتایج قرار مطالعه
 .است آنها از یک هر منفرد اثر از بیشتر باکتري

نتایج حاصله از این آزمایش در مورد هر دو رقم 
هاي یر بیانگر تأثیر متفاوت کارایی جدایهقدس و کو

به همین دلیل . هاي رشدي گندم بودمختلف بر شاخص
ها در تحریک براي استفاده از پتانسیل مفید این باکتري

هاي برتر  تحقیق براي انتخاب سویه، رشد و نمو گیاهان
همچنین نتایج این تحقیق بیانگر الزام  .کامالً ضرورت دارد
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هاي مناسب براي ارقام تفاده از سویهدقت عمل در اس
مختلف و یا در مناطق مختلف بوده و ضرورت تحقیق 

هاي هومولوگ با هر رقم زراعی و نیز براي یافتن سویه
ها را سازگار با شرایط اقلیمی براي افزایش کارایی باکتري

بهاتاري و . (دهددر شرایط شور یا سایر شرایط نشان می
اند که هر نوع سویه با رقم اعالم کرده )1993هس ،

خاصی از گندم سازگاري دارد و تعبیر رقم همولوگ و 
در  نیز )1986 ،یوان و اسکروت. (اندسویه را به کار برده

هاي مختلف هتلقیح گیاهان زینتی با سوی آزمایشگزارش 
 E6افزایش رشد بوسیلۀ سویۀ و سودوموناس فلورسنس 

  . عنوان کردند
خیر أنتایح این آزمایش نشان داد شوري باعث ت

- تیمار بذر با باکتريو اختالل در رشدگردیده است ولی 
هاي محرك رشد سبب خنثی کردن شرایط ناشی از تنش 

گردیده  صفات مرتبط با رشدشده و سبب تقویت 
 در ثريؤم ها نقشباکتري توان گفتبنابراین می.است
 هايمحدودیت دننمو برطرف و شوري به تحمل القاي
 اسمزي، اثرات از قبیل محیطی تنش این توسط شده ایجاد

نتیجه قابل . دارد را ايتغذیه تعادالت عدم و یونی سمیت
ها به وضوح قابل توجه دیگرکه در بررسی اثرات باکتري

مشاهده است تأثیر ناچیز و یا کم سویه منتخب باکتري 
سویه، مخصوصاً هاي ترکیب شده با این ازتو باکتریا سویه

در رقم کویر، در تعدیل اثرات تنش شوري در برخی 
رسد شاید بتوان این مسئله صفات است بنابراین به نظر می

و اینگونه عنوان . را به سازگاري سویه با رقم نسبت داد
هر نوع سویه با رقم خاصی از گندم ساز گاري  کرد که

نتایج این  .دارد و تعبیر رقم همولوگ و سویه را به کار برد
تحقیق همچنین بیانگر الزام در دقت عمل، در استفاده از 

مختلف هاي مناسب براي ارقام مختلف و در مناطق سویه
هاي هومولوگ باشد و ضرورت تحقیق براي یافتن سویهمی

با هر رقم زراعی و نیز سازگار با شرایط اقلیمی، براي 
ایر شرایط ها را در شرایط شور یا سکارایی بهتر باکتري

  .دهدنشان می

 ضرایب همبستگی ساده پیرسونی
بررسی ضرایب همبستگی ساده پیرسونی بین 

هاي رشد در هر دو رقم قدس و کویر به تفکیک شاخص
  . ارائه شده است 6در جدول شماره 

بررسی این ضرایب در هر دو رقم مشخص 
ساخت که در داخل هر رقم بین کلیه صفات همبستگی 

در رقم کویر بیشترین . داري وجود داردمثبت و معنی
ضریب همبستگی بین وزن خشک ریشه با وزن تر ریشه 

و وزن خشک اندام ) 94/0(، وزن تر اندام هوایی )94/0(
و در رقم قدس بین وزن تر ریشه با وزن ) 92/0(هوایی 

مشاهده ) 94/0(و حجم ریشه ) 96/0(خشک اندام هوایی 
اي با ستگی صفات ریشهبه طورکلی با توجه به همب. شد

گیري نمود توان چنین نتیجهسایر صفات مورفولوژیکی می
هاي محرك رشد مورد بررسی در این پژوهش که باکتري

هاي گیاهی تحریک احتماالً با ساز و کار تولید هورمون
کننده رشد سبب افزایش رشد و نمو و توسعه ریشه شده 

در نتیجه و جذب آب و عناصر غذایی افزایش یافته و 
موجب افزایش رشد گیاه و اندام هوایی در ارقام مورد 

 تحت انگیاه هوایی اندام رشد تقویت .بررسی شده است
 افزایش به مربوط تواندها میباکتري توسط تنش شرایط
 خاطر به یا و غشاء نفوذ پذیري افزایش خاطر به آب جذب

که در نتیجه  باشدافزایش دسترسی ترکیبات آلی محلول 
ها، ترکیبات قابل ریشه. شودتراوش ریشه گیاه تولید می

حل در آب مانند اسیدها، قندها و اسیدهاي آلی را آزاد 
در . رسندکنند که به مصرف میکروارگانیسم میمی

هاي تراوشات ریشه را از طریق حقیقت، میکروارگانیسم
هاي گیاهی و یا به طور مستقیم به وسیله تولید هورمون

اگر چه با اطمینان  .دهندها افزایش مییکی ریشهآسیب فیز
ها کامالً با توان گفت که کدامیک از این شاخصنمی

ها تحمل به شوري همبستگی دارد، ولی این شاخص
درجات مختلفی از همبستگی با تحمل به شوري را نشان 

  . دهندمی

  
  دس و کویر تحت تنش شوري و تیمارهاي باکتريمورفولوژیک مورد بررسی در ارقام قتجزیه واریانس صفات  - 1 جدول

منابع  رقم
  تغییرات

درجه 
 آزادي 

   یانگین مربعاتم
 اندام هوایی ریشه

حجم 
 )m3(ریشه

وزن 
ترریشه 
(g.plant-1) 

وزن خشک 
ریشه 

(g.plant-1) 

طول 
  ریشه

)mm(  

سطح 
  ریشه

)cm2(  

ارتفاع ساقه 
(cm) 

وزن تر 
اندام هوایی  

(g.plant-1) 

خشک وزن 
اندام هوایی 

(g.plant-1) 

  قدس
364/6 7 باکتري ** **17.29  **16/2  **31/171  **88/120  **42/164  *48/4  36/2  
49/124** ** 64/45 2 شوري  **35/17  **56/2786  **25/1966  **27/1386  **93/87  **67/17  

742/0 14 باکتري× شوري ns 87/0  ns 358/0  ns *43/28  **06/20  05/75  ns 52/0  ns 152/0  ns 
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94/1 48 خطا   06/3  894/0  19/7  23/10  23/71  89/2  04/1  

42/18 یراتـیغضریب ت  18/16  36/19  43/5  72/7  86/17  41/21  42/20  

  کویر

49/8 7 باکتري ** **28/15  **44/5  **08/431  **12/1674  **42/331  **98/14  **35/4  
59/72** ** 19/20 2 شوري  **95/29  **57/2372  **18/304  **79/682  **53/86  **17/12  

44/1 14 باکتري× شوري  ns ns  07/2  246/0  ns *56/19  *80/13  01/20  ns 69/0  ns 171/0  ns 
45/2 48 خطا  95/2  53/0  79/6  06/5  65/63  43/2  96/0  

6/14 راتـیـیغضریب ت  27/16  17/13  16/5  3/5  45/15  96/16  72/17  

  دارو غیر معنی% 1و % 5ر در سطح احتمال دابه ترتیب معنی nsو  **و  *
  
  
  

  با آزمون دانکنمورفولوژیک مورد بررسی در سه سطح شوري در ارقام قدس و کویر صفات  مقایسه میانگین - 2 جدول

 سطوح شوري  رقم

 اندام هوایی ریشه

  حجم ریشه
)m3( 

  وزن تر
ریشه 

(g.plant-1) 

وزن خشک ریشه 
(g.plant-1) 

طول 
  ریشه

)mm(  

طح س
  ریشه

)cm2(  

ارتفاع 
ساقه 
(cm) 

وزن تر اندام 
هوایی  

(g.plant-1) 

وزن خشک 
اندام هوایی 

(g.plant-1) 

  قدس
93/8 )آب غیر شور(شاهد   a 50/12  a 60/6 a 69/58  a 30/49  a 10/54 a 59/9  a 77/5  a 

16/8 دسی زیمنس بر متر 6  a 28/11  b 81/5  b 70/51  b 43/43  b 54/48  b 38/8  b 31/5  b 
25/6 دسی زیمنس بر متر 14  b 09/8  c 22/4  c 54/37  c 53/31  c 07/39  c 84/5  c 10/4  b 

  کویر
66/10 )آب غیر شور(شاهد   a 89/11  a 55/6  a 31/58  a 98/48  a 37/57  a 17/11  a 99/5  a 

91/9 دسی زیمنس بر متر 6  a 20/11  a 04/6  b 74/53  b 14/45  b 59/50  b 02/9  b 89/5  b 
88/8 ی زیمنس بر متردس 14  b 59/8  b 41/4  c 39/27  c 32/96  c 84/46  b 38/7  c 71/4  b 

  .باشندمی دارفاقد اختالف معنی حداقل یک حرف مشترك،با  ییهاستون و براي هر صفت میانگین در هر
  
  
  

    
  )ب(  )الف(

  

    
  )پ(

 
 ) ت(
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  ) ث(

 
  )ج(

 

   
  

  )ح( ) چ(
 

  نسبت به شاهد مختلف شوري تیمارهاي تغییراتو روند  درصد - 1شکل 
اندام وزن تر ) ج(، اندام هواییوزن خشک ) ث(وزن خشک ریشه، ) ت(، اندام هوایی ارتفاع ) پ(حجم ریشه، ) ب(وزن تر ریشه، ) الف(

  طول ریشه) ح(سطح ریشه ) چ(، هوایی
  
  
  
  

  با آزمون دانکنارقام قدس و کویر بین تیمارهاي باکتریایی مورد بررسی در  مقایسه میانگین - 3 جدول

 باکتري  رقم

 اندام هوایی ریشه

حجم 
 )m3(ریشه

وزن ترریشه 
(g.plant-1) 

وزن خشک 
ریشه 

(g.plant-1) 

طول 
  ریشه

)mm(  

سطح 
  ریشه

)cm2(  

ارتفاع 
ساقه 
(cm) 

وزن تر 
اندام هوایی  

(g.plant-1) 

وزن خشک 
اندام هوایی 

(g.plant-1) 

  قدس

Control 00/6 b 72/7 c 53/4 b 32/40 d 86/33 d 36/38 d 47/6 b 08/4 b 
As(of) 53/7 a 06/11 ab 85/5 a 03/52 b 71/43 ab 49/76 a 95/7 ab 29/5 a 
Az(5) 81/7 a 89/9 b 34/5 ab 52/47 c 92/39 c 49/47 b 12/8 ab 65/4 b 

Ps(169) 68/7 a 67/10 ab 33/5 ab 43/47 c 84/39 c 24/44 c 14/8 ab 51/5 a 
As+Az 92/7 a 95/10 ab 80/5 a 59/51 b 33/43 ab 26/47 bc 58/7 ab 05/5 ab 
As+Ps 20/8 a 90/11 a 74/5 a 05/51 b 88/42 ac 61/50 a 42/8 a 49/5 a 
Az+Ps 13/8 a 57/10 ab 60/5 a 81/49 bc 84/41 bc 38/48 b 95/7 ab 86/4 ab 

As+Ps+Az 96/8 a 22/12 a 15/6 a 76/54 a 01/46 a 81/58 a 88/8 a 54/5 a 

  کویر

Control 44/8 b 22/9 c 73/4 b 09/42 d 36/35 d 60/45 c 78/8 c 74/4 c 
As(of) 27/10 a 33/11 ab 14/6 a 64/54 b 90/45 b 83/57 a 33/10 a 29/6 a 
Az(5) 39/8 b 20/9 c 01/5 a 61/44 cd 48/37 cd 62/46 c 86/7 c 93/4 c 

Ps(169) 56/10 a 23/11 ab 98/5 a 19/53 b 68/44 b 09/59 a 86/9 ab 96/5 ab 
As+Az 75/9 ab 34/9 c 16/5 a 95/45 c 60/38 c 52/45 c 49/8 bc 01/5 bc 
As+Ps 55/10 a 29/12 a 69/6 a 54/59 a 01/50 a 06/57 a 71/10 a 42/6 a 
Az+Ps 59/9 ab 83/9 c 02/5 b 67/44 cd 53/37 cd 59/47 bc 95/7 c 89/4 c 

As+Ps+Az 98/10 a 04/12 a 61/6 a 82/58 a 41/49 a 48/54 ab 53/10 a 96/5 b 

  .باشندمی داربا حداقل یک حرف مشترك، فاقد اختالف معنی ییهانگینستون و براي هر صفت میا در هر
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  )ب(  )الف(

    
  )ت(  )پ(

    
  )ج(  )ث(

    
  )ح(  )چ(

  )بدون تلقیح با باکتري( در تیمارهاي مختلف باکتري نسبت به شاهد درصد تغییرات - 2شکل 
اندام وزن تر ) ج( اندام هواییوزن خشک ) ث(وزن خشک ریشه،) ت(، اندام هواییارتفاع ) پ(حجم ریشه، ) ب(وزن تر ریشه، ) الف(

  طول ریشه) چ(سطح ریشه) ح( هوایی
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  و کویر با آزمون دانکن فولوژیک براي اثر متقابل شوري و باکتري در رقم قدسمقایسه میانگین صفات صفات مور - 4 جدول

  باکتري  شوري  رقم

 اندام هوایی ریشه

حجم 
 )m3(ریشه

وزن 
ترریشه 

(g.plant-1) 

وزن خشک 
ریشه 

(g.plant-1) 

طول 
  ریشه

)mm(  

سطح 
  ریشه

)cm2(  

ارتفاع 
ساقه 
(cm) 

وزن تر 
اندام 

هوایی  
(g.plant-1) 

وزن خشک 
اندام 
هوایی 

(g.plant-1) 

  قدس
 

  شاهد
 

0 00/7  af 05/9  ag 39/5  ch 97/47  fg 30/40  fh 27/44  ef 81/7  df 70/4  dg 

As(of) 00/9  ad 30/13  ac 12/7  ab 37/63  b 23/53  ab 56/52  a 83/9  ac 26/6  ab 

Az(5) 90/8 ae 90/11  ae 61/6  ac 83/58  bd 42/49  bd 50/53  ad 58/9  ad 23/5  ag 

Ps(169) 33/8  ae 92/11  ae 22/6  af 36/55  de 50/46 ce 50/57  a 17/10  a 81/5 ad 

As+ Az 20/9  ac 80/12  ad 85/6  ac 97/60  bc 21/51  bc 00/54  ac 94/8  ad 80/5  ad 

As+ Ps 00/10  a 90/13  ab 54/6  ad 21/58  cd 89/48  bd 00/57  a 99/9  ab 28/6  ab 

Az +Ps 80/8  ae 90/12  ad 29/6  ae 98/55  de 03/47  ce 00/56  a 00/10  ab 51/5  ae 

As+ Ps + Az 20/10  a 20/14  a 74/7  a 89/68  a 87/57  a 00/58  a 43/10 a 53/6  a 

6 
(ds.m) 

0 40/6  bf 03/8  gf 88/4  ch 43/43 gh 48/36  gi 80/37 f 90/6  eg 34/4  eh 

As(of) 00/8  ae 79/11  ae 20/6  af 18/55  de 35/46  ce 71/54  a 06/8  ce 39/5  af 

Az(5) 20/8  ae 21/10  cf 67/5  ag 46 /50  f 39/42  eg 00/45  cf 39/9  ad 78/4  cf 

Ps(169) 10/8  ae 84/11  ae 62/5  ag 20/50  f 02/42  eg 82/51  ab 11/8  ce 10/6  ac 

As+ Az 30/8  ae 20/12  ae 64/5  af 20/50  f 17/42  eg 91/44  bf 93/7  de 36/5  af 

As+ Ps 60/8  ae 80/12  ad 31/6  ae 16/56 ce 17/47  eg 63/51  ab 85/8  ad 71/5  ad 

Az +Ps 00/8  ae 50/10  cf 83/5  af 89/51  ef 59/43  df 10/49  ae 24/8  be 99/4  cg 

As+ Ps + Az 67/9  ab 90/12  ad 33/6  ce 34/56  ce 32/47  ce 33/53  a 56/9  ad 80//5  ad 

14 
(ds.m) 

0 60/4 f 07/6  g 32/3  h 55 /29  k 82/24  k 00/33  g 69/4  i 20/3  h 

As(of) 60/5  ef 10/8  gf 22/4  eh 56/37  ij 55/31  ij 00/42  ef 975/ا  gh 21/4  eh 

Az(5) 33/6  cf 57/7   gf 74/3  gh 33/29 jk 96/27  jk 96/43  cf 40/5  gh 93/3  gh 

Ps(169) 60/6  bf 26/8  gf 15/4  eh 94/36  ij 03/31  ij 39/23  f 14/6  fh 63/4  dg 

As+ Az 27/6  cf 84/7  gf 09/4  fh 61/43  gh 63/36  gi 88/42  df 86/5  gh 00/4  gh 

As+ Ps 00/6  bf 00/9  gf 36/4  dh 80/38  hi 60/32  ij 21/43  cf 43/6 eh 48/4  dh 

Az +Ps 60/7  af 31/8  gf 67/4  ch 56/41  hi 91/34  hi 03/40  f 61/5  gh 09/4  fh 

As+ Ps + Az 00/7  af 55/9   df 39/4  dh 07/39  hi 82/32  ij 10/44  cf 64/6  eg 29/4  eh 

  کویر
 

  شاهد
 

0 33/9  ac 43/10  ch 43/5  cf 33/48  gi 60/40  gh 00/52  eh 36/9  bd 3.5/5  ag 

As(of) 67/10  ac 18/12   be 24/7  ab 44/64 bc 13/54  bc 93/59  ac 57/12  a 84/6  a 

Az(5) 28/9  ac 21/10  ch 63/5  bf 11/50  gh 09/42  gh 27/53  dg 27/9  bd 25/5   ag 

Ps(169) 00/11  ac 91/11 cf 98/6  ac 12/62  cd 18/52  ab 48/62  a 91/11  a 53/6  ac 

As+ Az 00/10  ac 33/10  ch 66/5  bg 31/50  gh 32/42  gh 38/50  eh 00/10  b 58/5  ag 

As+ Ps 33/11  ab 80/14  a 65/7  a 09/68  ab 19/57  ab 26/64  a 29/13  a 69/6  ba 

Az +Ps 00/12  a 78/10  cg 84/5  bf 98/51  g 66/43  fg 41/56  cd 62/9  bc 44/5  ag 

As+ Ps + Az 67/11  a 49/14  ab 99/7  a 11/71  a 73/59  a 20/60  ac 30/13  a 20/6  ae 

6 
(ds.m) 

0 67/8  ac 93/9  dh 03/5  dh 77/44  ij 61/37  ij 80/47  gh 81/7 dg 98/4  di 

As(of) 67/10  ac 15/11  cg 35/6  ae 52/56  ef 47/47  ef 11/58  ac 86/9  b 72/6  a 

Az(5) 47/8  ac 30/10  ch 62/5  bg 02/50  gh 02/42  gh 00/42  j 83/7  dg 20/5  du 

Ps(169) 13/11  ac 41/12  ad 48/6  ae 67/57  de 45/48  de 40/60  ab 99/9  b 38/6  ad 

As+ Az 33/9  ac 70/9  ei 87/5  bf 24/52  gf 89/43  fg 69/43  ij 69/8  bcd 60/5  af 

As+ Ps 00/11  ac 87/12  ac 97/6  ac 03/62  cd 11/52  cd 61/54  cf 02/10  b 89/6  a 

Az +Ps 10/9  ac 67/10  ch 21/5  cg 37/46  hj 95/38  gi 05/44  lh 99/7  cf 84/4  ei 

As+ Ps + Az 93/10  ac 55/12  ad 78/6  ad 34/60  ce 69/50  ce 03/54  df 99/9  b 50/6  ad 

14 
(ds.m) 

0 33/7  c 29/7  i 73/3  h 20/33 m 89/27  m 00/37  j 16/6  g 90/3  gi 

As(of) 47/9  ac 66/10  ch 83/4  eh 99/42  jk 11/36  jk 45/55  df 57/8  bd 32/5  bf 

Az(5) 43/7  bc 10/7  li 79/3  h 73/33  m 33/28  m 60/41  j 48/6  gf 35/4  gi 

Ps(169) 54/9  ac 38/9  fi 47/4  fh 78/39  kl 42/33  kl 40/54  df 67/7  dg 96/4  ei 

As+ Az 93/9  ac 00/8  ih 96/3  gh 24/35  m 61/29  ml 50/42  aj 78/6  eg 86/3  ih 

As+ Ps 33/9  ac 19/9  gi 45/5  ch 51/48  gi 75/40  gi 30/52  dg 82/8  bd 67/5  af 

Az +Ps 67/7  bc 03/8  ih 01/4  hg 69/35  lm 98/29  ml 30/42  j 24/6  g 40/4  fi 

As+ Ps + Az 33/10 ac 09/9  gi 06/5  dh 03/45  ij 83/37  ij 20/49 fh 30/8  be 19/5  di 

  .باشندمی داربا حداقل یک حرف مشترك، فاقد اختالف معنی ییهاستون و براي هر صفت میانگین در هر
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  و )ريبه شو متحمل( دو رقم کویر درضرایب همبستگی ساده پیرسونی در بین صفات مورد بررسی  - 5 جدول

  )به شوري حساس(قدس

ارتفاع   رقم  صفات
  ساقه

وزن تر 
اندام 
 هوایی

وزن 
خشک 
اندام 
 هوایی

حجم 
  ریشه

وزن تر 
 ریشه

وزن 
خشک 
 ریشه

سطح   طول ریشه
  ریشه

        1  قدس  ارتفاع ساقه
        1 کویر  

       1 81/0**  قدس وزن تر اندام هوایی
       1 86/0** کویر  

      1 89/0** 87/0**  سقد وزن خشک هوایی
      1 85/0** 83/0** کویر  

     1 90/0** 90/0** 87/0**  قدس  حجم ریشه
     1 75/0** 80/0** 83/0** کویر  

    1 94/0** 96/0** 91/0** 84/0**  قدس وزن تر ریشه
    1 79/0** 85/0** 90/0** 81/0** کویر  

   1 81/0** 80/0** 87/0** 77/0** 67/0**  قدس وزن خشک ریشه
   1 94/0** 80/0** 92/0** 94/0** 79/0** کویر  

  1 92/0** 90/0** 77/0** 85/0** 94/0** 85/0**  قدس  طول ریشه
  1 76/0** 69/0** 83/0** 65/0** 80/0** 75/0** کویر  

 1 85/0** 94/0** 89/0** 87/0** 83/0** 91/0** 86/0**  قدس  سطح ریشه
 1 91/0** 70/0** 77/0** 67/0** 87/0** 83/0** 79/0** کویر  

  .دارو غیر معنی% 1و % 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  **و  *
  

  :منابعفهرست 
 هايباکتري کارایی بررسی و شناسایی جداسازي، 1387 .ملکوتی. ج .رحیمیان و م. صالح راستین، ح. ن ،.ع اخگر، .1

 خاکشناسی، دکتري رساله . کلزا رشد بر شوري تنش اثرات کاهش دآمیناز در ACC تولید آنزیم توان داراي ریزوسفري

  .صفحه 163 .تهران دانشگاه
رشد  محرك فلورسنت سودوموناس هايباکتري ثیرأت بررسی 1386. رحمانی اسدي .و ه پذیرا .خاوازي، ا .، ك.ف جلیلی، .2

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی خاکشناسی، دانشگاه آزاد دکتري رساله . کلزا کشت در شوري مضر اثرات تعدیل بر گیاه

  .صفحه 124 .تهران
بررسی کاربرد کودهاي ریزوباکتریایی افزاینده . 1389 .ملکوتی. ج. قالوند و م. دهقان شعار، ا. چوگان، م. اصغرزاده، ر. ، ا.حمیدي، آ .3

 . 1- 20، صفحات 4، شماره 4سال . علوم محیطیمجله . در زراعت ذرت با نهاده کافی) PGPR(رشد گیاه 

 آزوسپیریلوم، بیولوژیک ياثر کودها یارزیاب. 1387. توشیح. و و يمجید. ا ،ينورمحمد. درویش، ق. اصغرزاده، ف. ، ا.ا ،يرخزاد .4
زراعت  علومدهمین کنگره  Cicer arietinum L) .(خشک و عملکرد نخود  يوموناس و مزوریزوبیوم بر تجمع مادهدازوتوباکتر، پسو

  و اصالح نباتات ایران
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاري بر عملکـرد دانـه و میـزان    . 1384. امتیازي. ، و گ.مستأجران. ، ا.، رعموآقایی .5

  . 248 –256، صفحات 3، شماره 18جلد . مجله زیست شناسی. زراعی گندم پروتئین ارقام
انتشارات جهاد دانشگاهی، ). جلد اول( فیزیولوژي گیاهی. 1379. گلدانی. مشریفی و . ر. ، ح.زند. االهوتی، . ، م.کافی، م .6

  .صفحه 456. مشهد



 يشورتنش  تحت گندمهاي رشد شاخصبر  (PGPR) دمحرك رش هايثیر باکتريأبررسی ت/  58

اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاري بر عملکرد دانه و میزان پروتئین . 1384. امتیازي. عموآقایی و گ. ، ر.مستأجران، ا .7
  . 248 –256صفحات ، 3، شماره 18جلد . مجله زیست شناسی. ارقام زراعی گندم

 1-15، صفحات 3شماره پژوهش هاي خاك، . پراکنش جغرافیائی و سطوح شوري منابع خاك ایران. 1389. مومنی، ع .8
9. Bacilio, M. Rodriguez, H. Moreno, M. Hernandez, J. P. and Bashan, Y. 2004. Mitigation 

of salt stress in wheat seedling by agfp-taged Azospirillum lipoferum. Biology and 
Fertiliity of Soils 40: 188-193  

10. Bhattarai, T. and Hess ,D. 1993. Yeild responses of Nepalese spring wheat (Triticum 
aestivum) cultivars to inculation with Azospirillum spp of Nepalese origin.Plant and Soil 
151: 67-76. 

11. Bohn, W. 1979. Methods of studying root systems. Ecological Studies 33:188. Springer-
Verlag, Berlin. 

12. Cheng, Z. Park, E. and Glick, B.R. 2007. 1-Aminocyclopropane-1- carboxylate deaminase 
from Pseudomonas putida UW4 facilitates the growth of canola in the presence of salt. 
Canadian Journal of Microbiology 53:912-918. 

13. Dobbelaere, S. Vanderleyden, J. and Okon, Y. 2003. Plant growth-promoting effects of 
diazotrophs in the rhizosphere. Critical Reviews in Plant Sciences 22: 107-149. 

14. Grichko, V. P. and Glick, B. R. 2001. Amelioration of flooding stress by ACC deaminase 
containing plant growth promoting bacteria. Plant Physiology and. Biochemestry 39:11-
17. 

15. Han, H. S. and Lee, K. D. 2005. Plant growth promoting rhizobacteria effect on antioxidant 
status, photosynthesis, mineral uptake and growth of Lettuce under soil salinity. esearch 
Journal of Agriculture and Biological Sciences 1: 210-215. 

16. ICID (International Commission on Irrigation and Drainage). 2002. Irrigation and Food 
Production Information about ICID Network Countries [online]. Available at  
http://icid.org/ 

17. Klopper, J. W. 2003. A review of mechanisms for plant growth promoting by PGPR. 6th 
international PGPR workshop, 5-10 october 2003, calculla, India. 

18. Marcelis, L.F.M. and Hooijdonk, H.V. 1999. Effect of salinity on growth, water use and 
nutrient use in radish (raphanus sativus L.). journal of Plant and Soil 215: 57-64. 

19. Mayak, S. Tirosh, T. and Glick, B. G. 2004a. Plant Growth promoting bacteria confer  
resistance in tomato plants salt stress. Plant Physiology and. Biochemestry 42:565-572.  

20. Mayak, S. T. Tirosh, T. and Glick, B. G.. 2004b. Plant growth promoting bacteria that 
confer resistance to water stress in tomatoes and peppers. Plant Science 166:524-530. 

21. Moslemi, Z. Habibi, D. Asgharzadeh, A. 2011 .Effects of super absorbent polymer and 
plant growth promoting rhizobacteria on yield and yield components of maize under 
drought stress and normal conditions. African Journal of Agriculture Research 6:4471–
4476 

22. Nadeem, S. Zahir, Z.A. Naveed, M. and Arshad, M. 2007. Preliminary investigations on 
inducing salt tolerance in maize through ACC-deaminase activity.Canadian Journal of 
Microbiology 53 : 1141-1149. 

23. Newman, E. I. 1966. A method of estimating the total length of root in asampel. Journal of 
Applied Ecology 3:139-145. 

24. Pan. Y. Wu, L. J. Yu, Z. L. 2006. Effect of salt and drought stress on antioxidant enzymes 
activities and SOD isoenzymes of liquorice (Glycyrrhiza uralensis fisch). Plant Growth 
Regul 49: 157-165. 

25. Patten, C. L. and Glick, B. R. 2002. The Role of  Pseudomonas putida  Indoleacetic acid 
in development of the host plant root system. Applied and Enviromental Microbiology 
68:3795-3801. 



 59/  1392/  1شماره /  1جلد / شناسی خاك زیستمجله 

26. Rai, S. N. and Gaur, A. C. 1988. Characterization of Azotobacter SPP. and effect of 
Azotobacter and Azospirillum as inoculant on the yield and N-Uptake of wheat crop. Plant 
Soil 109: 131-134. 

27. Rodelas, B. Lopez, J. G. Toledo, M. V. Pozo, C. and Salmeron, V. 1999. Influence of  
Rhizobium/Azotobacter and  Rhizobium/Azospirillum combined inoculation on mineral 
composition of faba bean (Vicia faba L.). Biology and Fertiliity of Soils 29: 165–169. 

28. Saravanakumar, D. and Samiyappan, R. (2007). ACC deaminase from Pseudomonas 
fluorescens mediated saline resistance in groundnut (Arachis hypogea) plants. Jouranal of 
Applied Microbiology 102:1283-1292 

29. SAS Institute. 2011.  SAS/STAT Users Quide, version 9.2. SAS Institute. Inc. Cary, NC. 
30. Shukla, P. Agarwal, P. K. and Jha , B.  2011. Improved salinity tolerance of Arachis 

hypogaea (L.) by the interaction of halotolerant plant growth promoting 
rhizobacteria, Journal of Plant Growth Regulation. (DOI: 10.1007/s00344-011-9231-y). 

31. Taiz, L. and Zeiger, E. 2002. Plant Physiology, Third edition. 
32. Tilak, K. V. B. R. Singh,C. S. V. Roy, K. and Subba Rao, N. S. S. 1982. Azospirillum 

brasilense and Azotobacter chroococcum inoculum: effect on yield of maize (Zea mays 
L.) and sorghum (sorghum bicolor). Soil Biolgy &Biochemistry 14: 417-418. 

33. Yuen G. Y. and Schroth, M. N. 1986. Interaction of Pseudomonads  fluorescens strains E6 
with  ornamental plants and its effect on the composition of root colonization microflora. 
Phytopathology 76:176-179. 

34. Zhang, M., L. Duan, X. Tian, Z. He, J. Li, B. Wang and Z. Li. 2006. Uniconazole-induced 
tolerance of soybean to water deficit stress in relation to changes in photosynthesis, hormones 
and antioxidant system. journal of Plant Physiology 164: 709-717.  


