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   و رشدي هاي شاخص برخي بر گياه رشد محرک هاي باکتري تأثير بررسي

  شوري خاک مختلف سطوح در گلرنگ عملکرد

 
 

  ۲عبدالرضا اخگر  و۱ين دشتيحس ،*۱ينيشهاب مداح حس ،۱يدا اعتماديفر

  

  )۲۷/۸/۱۳۹۱: ؛ تاريخ پذيرش ۷/۶/۱۳۹۱ :تاريخ دريافت(

  

 

  دهيكچ

  بـر مقاومـت بـه شـوري در مراحـل رشـد رويـشي و زايـشي گلرنـگ                   ) PGPR(اي محرک رشد گيـاه      ه به منظور بررسي اثر ريزوباکتري    

(Carthamus tinctorius)هـر  يايي و شـور يح باکتريبي از تلقي و ترکيهاي کامل تصادف صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک ، آزمايشي به ،

ـ   يت. رفسنجان انجام شد  ) عج(صر   ع يقاتي دانشگاه ول  يگلخانه تحق کدام در سه سطح و چهار تکرار در          ـ ح باکتر يمـار تلق ايي شـامل شـاهد     ي

 ۱۲ و   ۶،  )شـاهد  (۱صـورت هـدايت الکتريکـي         و تيمـار شـوري بـه       ۵۲ و   ۱۲هاي   سويه ح با سودوموناس فلورسنس   يو تلق ) حيبدون تلق (

 ۱۲ اما سودوموناس فلورسـنس سـويه  افت يج نشان داد که سطح برگ با افزايش شوري کاهش      ينتا. سيمن بر متر در خاک اعمال شدند       دسي

ـ         هم .ش دهد يبرداري افزا  داري سطح برگ را در مجموع سه زمان نمونه         يطور معن  هتوانست ب  کـار بـرده شـده       هچنين هر دو سـويه بـاکتري ب

ر طبـق، عملکـرد     ت تعداد دانه د   يدر نها . شاخص کلروفيل برگ را در اواسط دوره پر شدن دانه نسبت به شرايط بدون باکتري افزايش دادند                

افتند اما تعداد طبـق در بوتـه و شـاخص           ي کاهش   يش سطح شور  يولوژيک با افزا  يدانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و عملکرد ب          

ه کار برده شده در اين آزمايش،فقط محتواي روغن را در سطح شوري شاهد افزايش دادند و بر بقي                  دو سويه باکتري به   . ر نکردند ييبرداشت تغ 

هـاي   تواند سبب بهبـود برخـي شـاخص    رسد که تلقيح بذر گلرنگ با باکتري محرک رشد مي       نظر مي  به. داري نداشتند  اجزا عملکرد اثر معني   

  .رشد رويشي گلرنگ شود اما اثر آن بر عملکرد نيازمند بررسي بيشتر است

  

  

  

  

  ، عملکرد، گلرنگياه، شوري محرک رشد گيها يباکتر : يديلك  يها واژه

  

  

  

  
  

  عصر رفسنجان ي دانشگاه ول،ي دانشکده کشاورز،گروه زراعت و اصالح نباتات .۱

  عصر رفسنجان ي دانشگاه ول،ي دانشکده کشاورز،گروه علوم خاک. ۲

  shahab.mhoseini@vru.ac.ir: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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  مقدمه

ر يـ خان ا ي کهـن، در سـال     ياهان روغنـ  ي از گ  يکيعنوان   به گلرنگ

 و  ي گوناگون و مقاومت به خـشک      يها مي به اقل  يل سازگار يدل هب

ا از جملـه    يمه خشک دن  ي خشک و ن   ي نواح يط سخت، برا  يشرا

ـ  حـداکثر سـطح ز     .ران مورد توجه قرار گرفته است     يا ر کـشت   ي

 هکتـار بـا     ۱۰۰۰ گذشـته حـدود      يها  سال يران ط يگلرنگ در ا  

). ۱۲(سـت   لو در هکتـار بـوده ا      ي ک ۷۰۰ن عملکرد حدود    يانگيم

ر يشـود و سـا   يکاربرد گلرنگ به گل، دانه و روغن محـدود نمـ        

 ي از جمله علوفه و کنجاله دانه گلرنگ هم برا         ياهي گ يها بخش

ت ي محـدود  يشـور ). ۱۴(وانات قابل استفاده هـستند      يه ح يتغذ

مـه  ي خـشک و ن    ي در نـواح   يد محـصوالت زراعـ    يـ مهم در تول  

ـ  در خاک    يکه شور  نيضمن ا . ا است يخشک دن   از  يکـ ي آب   اي

د يـ اه و تول  يـ  اسـت کـه رشـد گ       يستيرزي غ يها ن تنش يتر ياصل

ت يـ  قابل يتنش شـور  ). ۱(دهد   يا کاهش م  ي را در تمام دن    يزراع

جه کـاهش رشـد و      ي جذب آب را کاهش داده و در نت        ياه برا يگ

ا ي يونيت  يکه سم  نيضمن ا ). ۱۶(شود   ياه را موجب م   يد گ يتول

گلرنـگ  ). ۲۸(دهـد    يخ م ها ر  ش از حد نمک در سلول     يتجمع ب 

د و  يآ ي به حساب م   ي نسبتاً مقاوم به شور    ياهان زراع ي از گ  يکي

  .قبولي استد محصول قابل يز قادر به توليط شور نيدر شرا

 ۵/۷حـدود   (آستانه تحمـل بـه شـوري گلرنـگ بـاال بـوده              

و آسـتانه کـاهش     ) بر متر براي عصاره اشـباع خـاک       سيمن  دسي

بـا ايـن حـال      ). ۲۶(باشـد   متر مـي  بر  سيمن   دسي ۶عملکرد آن   

بردبـاري آن بـه شـوري در زمــان سـبز شـدن و رشـد آغــازين       

چنـين عملکـرد آن در هـدايت         و هـم  ) ۱۲(اي کم است    گياهچه

 دسي سيمن بر متر حـدود پنجـاه درصـد کـاهش      ۹/۹الکتريکي  

 است چندي كه شوري با مقابله راهبردهاي از يكي). ۱۵(يابد مي

 مختلفـي  انواع با زراعي گياهان بذر تلقيح ،قرار گرفته توجه مورد

هـاي   بـاکتري .باشـد مـي  خـاكزي  هاي مفيـد قارچ و هاباكتري از

هاي محرک رشد گياه يـا  را اغلب باکتري آزادزي مفيد ريزوسفر

PGPR) Plant growth-promoting rhizobacteria ( نامنـد  مـي

نيتـروژن،   تثبيـت (مـستقيم   طور هب توانندها مياين باکتري). ۱۳(

 نـاز، ي دآم ACCمي آنـز توليـد  رشـد گيـاه،   كننده تنظيم مواد توليد

 گيـاه، توليـد   بـراي  مختلـف  غذايي عناصر جذب قابليت افزايش

 توليـد (غيرمستقيم  يا و) رشد گياه محرك مواد ديگر ها وويتامين

 مـضر  هـاي گونـه  با رقابت آهن، از ريزوسفر بيوتيك، تخليه آنتي

 سـلولي  ديـواره  ليزكننـده  هايآنزيم  توليدريشه، ت بهيسرا براي

 و گيـاه  در سيستميك مقاومت گياهي، ايجاد بيماريزاي هايقارچ

 رشـد  افزايش موجب )هاي غيرزندهتنش به گياه مقاومت افزايش

ـ  از داليکـ ين گزارش شده است کـه  يچن هم. )۶ (شوند گياه ل ي

ن ي ترشـح اکـس    PGPR يح با باکتر  ياه در اثر تلق   يش رشد گ  يافزا

 محـرک   يهـا يان باکتر ين در م  يزان اکس يم). ۵(توسط آن است    

 در  ييل توانـا  يدل ه فلورسنس ب  يهااه، گروه سودوموناس  يرشد گ 

بـات  ياه، ترک يـ  رشـد گ   يهـا کننـده مي از تنظـ   يعيد دامنه وسـ   يتول

ـ  يدهايد اسـ  يـ کننده آهـن، تول   کالت ک و  ينيد سوکـس  ياسـ  (ي آل

ـ ت کنترل ز  يو در نها  ) کيالکت  ياهيـ  گ يزايمـار ي عوامـل ب   يستي

هـاي  بـاكتري  از زيـادي  تعـداد . باشـند يت فراوان مـ ي اهميدارا

PGPRآنزيم  توليد  با ACC،در اتـيلن  توليـد  مـاده  پـيش  دآميناز 

 و كرده هيدروليز آلفاكتوبوتيرات و آمونيوم به  راACCيعني  گياه

 و درگياه ط تنشيد شده در شرايتول اتيلن حد از بيش مانع توليد

  ). ۱۸(شوند مي ريشه رشد كاهش

 هـاي باكتري با شده تلقيح ذرت هايبوته گزارش شده است كه

 بـه  نـسبت  بيـشتري  رشـد  شور شرايط در  دآمينازACCتوليدكننده 

 بررسـي  در )۲۹( همكاران و  واگار.)۱۹( داشتند نشده تلقيح گياهان

 عملكرد و دآميناز بر رشد  ACC آنزيم حاوي هايباكتري تلقيح اثر

 كـاه،  دانـه،  هاي داراي اين آنزيم عملكـرد باكتري كه دريافتند گندم

 پتاسـيم  و فسفر نيتروژن، جذب پنجه، تعداد ريشه، طول ريشه، وزن

  آنهـا .دادنـد  افزايش دارمعني طور به شاهد به نسبت را و دانه كاه در

 با تلقيح اثر در گياه در اتيلن كاهش سطح دليل هب را اثرات اين تمامي

 در آنـزيم  فعاليت اين البته. دانستند  دآمينازACCليدکننده تو باكتري

 )۸ و ۷( و همكـاران  گليـك . متفـاوت بـود   مختلـف  هـاي جدايـه 

 ريزوسفر در گياه غذايي فراهمي عناصر شواهدي را مبني بر افزايش

 .گزارش کردنـد  رشد ريزوسفري محرك هايباكتري فعاليت اثر در

 يـا  و غـذايي  عناصر انحالل شافزاي شامل مورد اين در عمل يندآفر

  .باشدسيدروفورها مي مانند كننده كالت مواد توليد



  ... هاي شاخص برخي بر گياه رشد محرک هاي باکتري تأثير بررسي

۷۹  

  شيآزما نيا در استفاده مورد يهايباکتر يهايژگيو .۱ جدول

 ACCدآميناز   

DF+(NH4)2SO4 DF+ACC *DF 

  اکسين

 )ليترگرم بر ميليميکرو(
نسبت قطر (سيدروفور 

 )هاله به قطر کلوني
حالليت فسفر 

)ppm( 
 نام باکتري

۷/۲ ۱/۲ ۲۲/۰ ۱/۸ ۹/۱ ۵۲۷ 
Psedomonas 
fluorescens 

strain12 
۲/۲ ۷/۱ ۰۲/۰ ۰۱/۳ ۸/۱ ۷/۵۰۵ P. fluorescens 

strain 52 

  )۴ (فاستر و نيدورک از برگرفته :*

  

کـارگيري راهکارهـاي     هبا توجه به اهميت موضوع و ضرورت ب       

چنـين کـاهش      هـم  بيولوژيک براي توليد بهينه گياهان روغني و      

اثرات سوء شوري بر اين گياهان، هدف از انجام ايـن پـژوهش             

هـاي  هاي محرک رشد بـر برخـي شـاخص        بررسي تأثير باکتري  

بـا  (رشد و عملکرد گلرنگ در شرايط شوري متوسـط و شـديد    

  .بود) توجه به آستانه تحمل گياه
  

  ها مواد و روش

ــن ــژوهش اي ــه پ ــايش صــورت ب ــل آزم ــاملي دو فاکتوري  رد ع

 در تکـرار  چهـار  بـا  تـصادفي  کامـل  هايبلوک طرح چارچوب

 پـاييز  در رفـسنجان ) عـج  (عـصر  ولي دانشگاه پژوهشي گلخانه

 سه در گياه رشد محرک باکتري اول عامل. شد انجام ۱۳۸۹ سال

 بـاکتري  بـا  تلقـيح  ،)شـاهد  (بـاکتري  تلقـيح  بـدون  شامل سطح

 موناسسودو باکتري با تلقيح و ۱۲سويه فلورسنس سودوموناس

 ۵۲سـويه  و کلزا ريزوسفر از ۱۲ سويه .بود ۵۲ سويه فلورسنس

 دوم عامل. بودند شده جدا رفسنجان منطقه در پسته ريزوسفر از

  .بود) متر بر سيمندسي ۱۲ و ۶ ،۱ (سطح سه  درشوري اعمال

  

  باکتريايي تلقيح مايه سازي آماده

 داراي شـده  بـرده  کـار   بـه  فلورسـنس  سـودوموناس  هايباکتري

 معدني هايفسفات حل توان سيدروفور، و اکسين توليد واناييت

 نيتـروژن  منبـع  تنهـا  عنـوان  بـه  ACC از اسـتفاده  در توانـا  نيز و

 دو متابوليـسم  و رشد به مربوط هايشاخص از برخي). ۴(بودند

ـ  باکتري سويه  خـاک  بيولـوژي  آزمايـشگاه  در کـه  رفتـه  کـار  هب

 در شـدند،  گيـري هانـداز  عـصر ولي دانشگاه کشاورزي دانشکده

 درون سـاعت  ۴۸ مدت به ۵۲ و ۱۲ هايسويه. اندآمده ۱ جدول

 و كـشت )TSB) Tryptic Soybean Broth مـايع  كـشت  محيط

  .گرفتند قرار استفاده مورد تلقيح مايه عنوان به

  

  ايگلخانه کشت و بذرها سازي آماده

 کوسـه  رقـم  گلرنـگ  بـذور  کـردن،  ضـدعفوني  جهت کشت از قبل

)Carthamus tinctorius L. cv Kooseh (در دقيقـه  هفـت  مـدت  به 

 بـار  هفت آن از پس و شدند ورغوطه% ۵ سديم کلريتهيپو محلول

 بذرهاي ابتدا کردن، دارجوانه جهت. شدند شسته استريل مقطر آب با

 انکوباتور درون و% ۲/۱ واترآگار حاوي سيني روي شده عفوني ضد

 قبـل . شدند داده قرار ساعت ۲۴ مدتبه سلسيوس درجه ۲۵ دماي با

 ۵۰ و ۳۰ ميزان به ترتيببه پتاسيم سولفات و اوره کودهاي کشت از

 ۱۰ گلـدان  هـر  در. شـد  داده هاگلدان به محلول صورت به ام پي پي

 سوسپانـسيون  از ليتـر  ميلـي ۱ با بذر هر و داده قرار شده دارجوانه بذر

 هـا بوتـه  تعداد ها،بوته شدن سبز از پس. شد تلقيح نظر مورد باكتري

 ي برخـ  )۲جـدول   ( در   .يافـت  کـاهش  عـدد  شـش  به گلدان هر در

  .خاک مورد استفاده آورده شده است ييايمي و شيکيزيات فيخصوص

  

   شوري اعمال روش

 بـراي . شدند اعمال حقيقي برگ چهار ةمرحل در شوري تيمارهاي

 کلريـد  منـابع  از متـر  بـر  سيمندسي ۱۲ و ۶ شوري سطوح ايجاد

ـ  شـد  اسـتفاده  منيـزيم  کلريد و کلسيم کلريد سديم،  کـه طـوري  هب

) SAR: Sodium Absorption Ratio (حاصل سديم جذب نسبت

 در تيمارها اسمزي، شوک از جلوگيري منظور به. باشد ۱۲ حدود

   اعمـال  از پـس . گرديد اعمال روزه پنج زماني فاصله با مرحله سه
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۸۰  

  کشت از قبل استفاده مورد اکخ ييايميش و فيزيكي خصوصيات يبرخ .۲ جدول

Mn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Fe 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

P 
(mg/kg) 

EC 
(dS/m) pH FC 

(%) 
Organic 
matter 

(%) 
Texture Clay 

(%) 
Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

 ۶/۱۷ ۱/۲۳ ۵/۵ شني لوم ۵/۰ ۰/۱۵ ۵/۷ ۰/۱ ۳/۵ ۰/۱۰۰ ۷/۰ ۸/۴ ۰/۲ ۳/۴

  

 نداشـتن  و خـاك  شـوري  تغييـر  عدم رمنظو به شوري، تيمارهاي

 درصـد  ۶۰ حد تا مقطر آب با رشد دوره پايان تا هاگلدان آب،زه

  .شدند آبياري) FC (زراعي ظرفيت

  

  عملکرد و رشد هايشاخص گيرياندازه

 سـطح  هوايي، هاياندام خشک وزن پارامترهاي برداشت از قبل

 نگگلر رشدي مرحله سه طي در برگ کلروفيل محتواي و برگ

 و طبـق  ظهـور  ،)طبق ظهور از پيش دوهفته (برگي هشت شامل

 سـنجش  دستگاه وسيله  به برگ سطح. شدند گيرياندازه گلدهي

 واحـــد براســـاس) ,CL- 202, USA CID( بـــرگ ســـطح

 دسـتگاه  بـا  نيز کلروفيل محتواي. شد گيرياندازه مترمربعسانتي

ـ . شـد  گيرياندازه) SPAD 502, Minolta, Japan (اسپد  از سپ

 اجـزا  و شـد  برداشـت  گيـاه  ماهـه  پـنج  حدودا رشد دوره پايان

 هزار وزن بوته، در طبق تعداد طبق، در دانه تعداد شامل عملکرد

 روغـن،  عملکـرد  روغـن،  درصـد  بوتـه،  در دانـه  عملکرد دانه،

 ميـزان . شدند گيرياندازه برداشت شاخص و بيولوژيک عملکرد

 از نيز روغن عملکرد. گرديد تعيين سوکسله روش به دانه روغن

  .شد محاسبه روغن محتواي در دانه عملکرد ضربحاصل

 SAS آماري افزارنرم توسط هاداده واريانس تجزيه پايان در

 در دانکـن  ايدامنـه  چنـد  آزمـون  وسـيله   به ميانگين مقايسات و

 واريـانس  تجزيـه  يـک . شـد  انجـام  درصـد  پـنج  احتمال سطح

 شـاخص  و بـرگ  سـطح  يراتتغي بررسي منظور به نيز جداگانه

  .شد انجام زمان طي در برگ کلروفيل

  

  نتايج و بحث

  برگ سطح) الف

 تأثير باکتري هايسويه و شوري كه داد نشان آماري تجزيه

 بـرداري نمونـه  زمـان  سـه  مجموع در برگ سطح بر داريمعني

 هـشت  برابر ترتيب به (کاشت از پس روز ۶۵ و ۴۹ ،۳۶ شامل

. )۳ جـدول ( داشـتند  گلرنـگ ) يگلـده  و طبـق  ظهـور  برگي،

 سطوح کهطوري هب داد کاهش را برگ سطح شوري افزايش

 ترتيـب  بـه  را برگ سطح متر بر سيمندسي ۱۲ و ۶ شوري

 دادنــد کــاهش شــاهد بــه نــسبت درصــد ۷۳/۲۶ و ۳۱/۱۰

 خـشک  وزن و بـرگ  سطح کاهش) ۹( گرجي. )۴ جدول(

) NaCl مـوالر  ميلـي  ۱۰۰( شـور  محيط در را گلرنگ برگ

 همکـاران  و وانـگ . کـرد  گزارش غيرشور محيط به بتنس

 در نمـک  بـاالي  مقـادير  حضور در که نمودند عنوان) ۳۰(

 يابـد مـي  کاهش گياه براي دسترس قابل آب ميزان محيط،

 از و سـلولي  تقـسيم  شدن محدود موجب طرف ک ي از که

 بـدين  و شـود مـي  سـلولي  آماس کاهش باعث ديگر طرف

 رابطـه  همـين  در. کندمي بروز برگ سطح کاهش صورت

 کـاهش  بـا  شـوري  تـنش  تحت گياهان که است شده بيان

 نتيجـه  در شـوند، مـي  آب رفـتن  دست از مانع برگ سطح

 کننـد مـي  رشـد  شـور  هـاي محيط در که گياهاني هايبرگ

 تلقـيح  ديگر سوي از). ۳۱ (شوندمي ترضخيم و ترکوچک

 سـطح  فلورسـنس  سـودوموناس  بـاکتري  ۱۲ سويه با بذور

 سـه  مجمـوع  در) بـاکتري  بـدون  (شاهد به نسبت را برگ

 بـا ). ۴ جـدول  (داد افزايش داريمعني طور هب برداري نمونه زمان

 ايـن  در اسـتفاده  مـورد  رشد محرک هايباکتري که اين به توجه

 هـاي فـسفات  انحـالل  قابليـت  و اکسين توليد توانايي پژوهش،

 ريبــاکت احتمــاالً داشــتند، را ســيدروفور توليــد و معــدني

 از اسـتفاده  بـا  اسـت  توانـسته  ۱۲ سويه فلورسنس سودوموناس

 افزايش را گلرنگ گياه برگ سطح باال در شده ذکر هايمکانيسم

 رقـم  تلقـيح  که کردند گزارش) ۲۵ (همکاران و شيرمردي. دهد

 ،۹ سـويه  fluorescens Pseudomonas  با آفتابگردان وروفلوري

  .داد افزايش داريمعني طور به را برگ سطح



  ... هاي شاخص برخي بر گياه رشد محرک هاي باکتري تأثير بررسي

۸۱  

  يبردارنمونه زمان سه يط در گلرنگ برگ ليکلروف شاخص و برگ سطح انسيوار هيتجز جينتا خالصه .۳جدول

 رييمنابع تغ يدرجه آزاد سطح برگ ليشاخص کلروف

۴/۵۶  ns ۹/۶ ns ۳ بلوک 

۵/۱۵۳۹ ** ۱/۱۳۰۲  يشور ۲ **

۶/۱۰۴ * ۸/۲۲۱  يباکتر ۲ *

۴/۲۴  ns ۵/۵۱ ns ۴ يباکتر× يشور 

۳/۲۲  ۸/۴۰  )a(خطا  ۲۴ 

۴/۲۰۳۵ ** ۹/۲۱۸۰  زمان ۲ **

۵/۹۶۸ ** ۷/۵۳ ns ۴ يشور× زمان 

۶/۶۲ * ۶/۳۶ ns ۴ يباکتر× زمان 

۶/۱۳ ns ۱/۲۸ ns ۸ يباکتر× يشور× زمان 

۵/۲۵  ۲/۲۵  )b(خطا ۵۴ 

  .دارمعني ري غ:ns    .۰۱/۰ و ۰۵/۰دار در سطح احتمال يب معنيترت  به:** و *

  ت هستنداعداد درون جدول ميانگين مربعا

  

  گلرنگ برگ ليکلروف شاخص و برگ سطح مورد در زمان و يباکتر ،يشور ياصل اثرات نيانگيم سهيمقا .۴ جدول

  .ندارند دار معني تفاوت درصد ۵ سطح در دانكن آزمون در باشندمي مشابه حرف يك حداقل داراي كه هايي ميانگين عامل هر در و ستون هر در

  

  )SPAD( برگ کلروفيل شاخص) ب

 شـاخص  بـر  يدار يمعنـ  اثر يرباکت و يشور که داد نشان نتايج

 در يشـور  شنبـرهمک  نيچنـ  هم داشتند، گلرنگ برگ ليکلروف

ـ ا ایبـر  زيـ ن زمـان  در يباکتر و زمان  شـد  دار يمعنـ  صـفت  ني

 زمـان  يطـ  در برگ ليکلروف شاخص راتييتغ روند). ۳جدول(

 روز ۶۰ و ۲۵ در کـه  بيـ ترت نيبد. بود يشور سطح به وابسته

ـ  يداريمعن تفاوت کاشت از پس  لحـاظ  از يشـور  سـطوح  نيب

 کاشت از پس روز ۹۰ اما نداشت وجود برگ ليکلروف شاخص

ــور ــوا يش ــکلروف يمحت ــور را لي ــ بط ــاهش يداريمعن  داد ک

 يمحتـوا  متـر  بـر  منيسـ يدس ۱۲ و ۶ يشور اعمال کهيطور به

 کاهش شاهد به نسبت درصد ۶/۵۴ و ۳/۱۱ بيترت به را ليکلروف

   تأثيرگـذار  مهم عوامل از فيلكلرو غلظت كاهش .)۱ شکل( دادند

 عامل سطح سطح برگ ل برگيشاخص کلروف

۸/۵۸ a ۶/۴۴ a ds/m۱  

۶/۵۶ a ۰/۴۰ b ds/m۶ يشور 

۵/۴۶ b ۶/۳۲ c ds/m۱۲  

۰۹/۵۲ b ۴/۳۶ b حيبدون تلق  

۳/۵۵ a ۴/۴۱ a P12 يباکتر 

۶/۵۴ a ۳/۳۹ ab P52  

۲/۵۶ b ۶/۳۰ c T1  

۱/۶۰ a ۵/۴۰ b T2 زمان 

۶/۴۵ c ۰/۴۶ a T3  
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شي، يب معادل اواسط رشد رويترت  مختلف پس از کاشت بهيها ل برگ گلرنگ در زماني بر شاخص کلروفي اثر سطوح مختلف شور.۱شکل

  ).P ≥۰۵/۰(کديگر ندارند ي با ي اختالفي حرف مشترک از لحاظ آماريهاي داراانگينيم.  و اواسط پر شدن دانهيشروع گلده
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شي، يب معادل اواسط رشد رويترت  مختلف روز پس از کاشت بهيها ل برگ در زماني بر شاخص کلروفي اثر سطوح مختلف باکتر.۲شکل 

  ).P≥۰۵/۰(ديگر ندارند کي با ي اختالفي حرف مشترک از لحاظ آماريهاي داراانگينيم.  و اواسط پر شدن دانهيشروع گلده

  

ـ  ميـرود  شـمار  بـه  گياه فتوسنتزي ظرفيت ميزان در  کـه طـوري  هب

 فتوسـنتزي  كـارايي  کاهش سبب شوري درجه افزايش با احتماالً

ـ ا از .گـردد مـي  تنش هايآسيب تشديد و هابرگ  كـاهش  رو ني

 فتوسـنتزي  مـواد  ميـزان  كاهش به توانمي را رويشي پارامترهاي

 انيـ ب) ۲( اشـرف  .)۲۰( داد نـسبت  يانهيسـبز  رشـد  نيتأم براي

 تيـ فعال توقـف  بـا  كلروفيـل  ميـزان  بـر  شـوري  تأثير که کنديم

 در باشند، مي گياه در سبز هاي رنگدانه سنتز مسئول كه ييهاآنزيم

 شـاخص  بـر  بـاکتري  هـاي سويه اثر ديگر سوي از. است ارتباط

 ثـر ا در صـفت  ايـن  تغييـر  روند با زيادي شباهت برگ کلروفيل

 کاشـت  از پـس  روز ۶۰ تا کهطوري هب .)۲ شکل( داشت شوري

 بـر  داريمعني اثر باکتري هايسويه از يک هيچ) گلدهي شروع(

 از پـس  روز ۹۰ کـه  يحـال  در نداشـتند  بـرگ  کلروفيل شاخص

 ليـ کلروف شـاخص ) ۵۲ و ۱۲ (رفتـه  کـار  هب هيسو دو هر کاشت

 نظـر بـه . دنددا شيافزا يداريمعن طور هب شاهد به نسبت را برگ

ـ طر از انـد توانسته يباکتر دو نيا که رسديم  ييهـا سميـ مکان قي

ــد ــاهش مانن ــ غلظــت ک ــأم لنيات ــن نيوت ــطر از آه ــتول قي  دي

 در بـرگ  ليکلروف زانيم در يشتريب يداريپا باعث دروفورهايس

 کـه  کـرد  گـزارش  زيـ ن) ۲۱ (سادات. شوند رشد ييانتها مراحل

 زانيـ م فلورسـنس  موناسسـودو  يبـاکتر  حيتلقـ  هيما از استفاده

  .داد شيافزا را گندم برگ ليکلروف

  

  گلرنگ عملکرد ياجزا بر يشور و يباکتر اثر) ج

 در دانـه  عملکـرد  طبـق،  در دانه تعداد يشور که داد نشان جينتا

ـ ولوژيب عملکـرد  و روغـن  عملکـرد  دانه، هزار وزن بوته،  را کي

 جمـوع م در. )۵ جـدول ( داد قـرار  ريتـأث  تحـت  داريمعن طور هب

   کـاهش  داريمعنـ  طـور  بـه  يشـور  شيافزا با فوق يهاشاخص



  ... هاي شاخص برخي بر گياه رشد محرک هاي باکتري تأثير بررسي

۸۳  

  باکتري با تلقيح و شوري مختلف سطوح ثيرأت تحت گلرنگ عملکرد اجزا برخي واريانس تجزيه نتايج خالصه .۵ جدول

عملکرد 

 کيولوژيب

شاخص 

 برداشت

عملکرد 

 روغن

 يمحتوا

 روغن دانه

وزن 

 هزار دانه

عملکرد دانه 

 در بوته

نه تعداد دا

 در طبق

تعداد طبق 

 در بوته

درجه 

 يآزاد
 راتييمنابع تغ

۱/۰ ns ۹/۱۱ ns ۶/۰ ns ۷/۰ ns ۰۲/۱۴ ns ۰۰۲/۰ ns ۳/۰ ns ۰۱/۰ ns ۳ بلوک 

۹/۱۶ *** ۳/۵ ns ۴/۳۵ *** ۷/۲ ns ۲/۱۲۷ *** ۰۳/۰ *** ۳/۲۱ ** ۰۳/۰ ns ۲ يشور 

۰۶/۰ ns ۶/۹ ns ۴۱/۰ ns ۴/۵ * ۹/۱۱ ns ۰۰۰۶/۰ ns ۲/۴ ns ۰۰۱/۰ ns ۲ يباکتر 

۰۴/۰ ns ۶/۱۴ ns ۴/۳ ns ۲/۱۰ ** ۰۵/۱ ns ۰۰۰۸/۰ ns ۳/۴ ns ۰۰۶/۰ ns ۴ يباکتر× يشور 

۲۰/۰  ۳/۱۳  ۲/۱  ۳/۱  ۴/۶  ۰۰۱/۰  ۱/۳  ۰۱/۰  خطا ۲۴ 

  .هستند مربعات نيانگيم جدول داخل اعداد.  ۰۰۱/۰ و ۰۱/۰ ،۰۵/۰احتمال سطح در دار يمعن بيترت به: *** و ** ،*
  

  ي و باکتريتحت سطوح مختلف شور عملکرد گلرنگ ين اجزايانگيسه مي مقا.۶جدول 

شاخص 

  برداشت

%)( 

عملکرد 

  بيولوژيک

 )گرم در بوته(

  عملکرد روغن

 )گرم در بوته(

محتواي 

  روغن دانه

 )درصد(

وزن هزار 

 )گرم(دانه 

عملکرد دانه 

 )گرم در بوته(

تعداد دانه 

 در طبق

تعدادطبق 

 در بوته
 عامل سطح

۲/۳۰ a ۹/۶ a ۱۴/۰ a ۲/۳۳ a ۴/۳۸ a ۴۱/۰ a ۶/۱۱ a ۱/۱ a ۱  

۲/۳۰ a ۵/۵ b ۱۱/۰ b ۵/۳۳ a ۵/۳۲ b ۳۵/۰ b ۹/۱۰ ab ۰۱/۱ a ۶ يشور 

۴/۳۱ a ۵/۴ c ۰۹/۰ c ۵/۳۴ a ۵/۳۱ b ۲۹/۰ c ۸/۹ b ۰/۱ a ۱۲  

۵/۳۱ a ۶/۵ a ۱/۰ a ۵/۳۳ b ۶/۳۲ a ۳/۰ a ۳/۱۰ a ۰۵/۱ a حيبدون تلق 

۷/۲۹ a ۷/۵ a ۱/۰ a ۷/۳۴ a ۱/۳۵ a ۳/۰ a ۳/۱۱ a ۰۳/۱ a P12 يباکتر 

۷/۳۰ a ۵/۵ a ۱/۰ a ۱/۳۳ ab ۷/۳۴ a ۳/۰ a ۹/۱۰ a ۰۳/۱ a P52  

  .ندارند دار معني تفاوت درصد ۵ سطح در دانكن آزمون در باشند مي مشابه حرف يك حداقل داراي كه هايي ميانگين عامل هر در و ستون هر در

  

 سـودوموناس يبـاکتر  کـاربرد  گـر يد يسو از. )۶ جدول( افتندي

 هشـد  ذکـر  عملکـرد  يهاشاخص بر يداريمعن ريتأث فلورسنس

 در طبق تعداد بر يباکتر با حيتلق و يشور اثر نيچن هم. نداشتند

 گزارش) ۱۱( همکاران و يکمال مقابل در اما. نبود داريمعن بوته

 گلرنـگ  بوته در طبق تعداد بر يداريمعن ريتأث يشور که کردند

 منيس يدس ۳۱/۳ از يشور زانيم رفتن باال با کهيطوربه داشت

 ۲/۶۰ بوتـه   در طبـق  تعـداد  متـر  بر منيسيدس ۲۱/۱۱ به متر بر

 کـاربرد  مثبـت  اثـر  مـورد  در ييهـا گزارش. افتي کاهش درصد

 و ستيهمز يهاقارچ رشد، محرک يها يباکتر يهاهيسو يبرخ

 يشـور  طيشـرا  در گندم عملکرد و رشد بر يآزادز يهايباکتر

 يپيژنـوت  ييهـا  تفـاوت  اگرچـه ) ۲۱ و ۱۷ ،۵ (دارد وجود خاک

 اسـت  ممکن). ۲۱ (است داشته وجود واکنش شدت در يروشن

 شرايط در گياهان رشد و تغذيه بهبود با رشد محرك هايباكتري

  .شوندمي آنها عملكرد افزايش باعث شور

 ماريت ريتأث تحت گلرنگ دانه روغن يمحتوا گر،يد يسو از

). ۵ جـدول  (گرفت قرار يباکتر در يشور برهمکنش و يباکتر

 ۱۲ و ۶ يهـا يشور اعمال با  دادکه نشان نيانگيم سهيمقا جينتا

 يبـاکتر  هيسـو  ريتأث تحت دانه روغن درصد متر، بر منيسيدس

ـ  يکـ يالکتر تيهدا(يشور بدون طيشرا در اما نگرفت قرار  کي

 روغن درصد ۵۲ و ۱۲ هيسو دو از کي هر ،)متر بر منيس يدس

 شيافـزا ) يبـاکتر  بـدون  (شـاهد  به نسبت يداريمعن طور هب را

   ۱۲ و ۶ يهـا يشـور  يکاهـش  اثـر  بـه  توجه با. )۳ شکل( دادند
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  . هاي مختلف باکتري تغييرات محتواي روغن دانه گلرنگ در شرايط اعمال شوري و کاربرد سويه.۳شکل 

  ).P≥۰۵/۰(کديگر ندارند يک حرف مشترک از لحاظ آماري اختالفي با يهاي داراي حداقل ميانگين

  

 يريـ گجـه ينت نيچنـ  توانيم دانه هزار وزن بر متر بر منيسيدس

 يهايشور اثر در دانه روغن درصد در داريمعن شيافزا که کرد

 بـه  نـسبت  يبـاکتر  نـوع  دو هر در و متر بر منيسيدس ۱۲ و ۶

 کـاهش  از يناشـ  احتمـاالً ) يباکتر بدون و يشور بدون (شاهد

 درصـد  شيافـزا  گـر يد عبـارت  بـه . است بوده دانه خشک ماده

 وزن در آن نـسبت  شيافـزا  ليـ دل بـه  يشـور  طيشـرا  در روغن

 اسـتثناء  تنها مورد نيا در. آن شتريب سنتز نه و است بوده خشک

 تفـاوت  که است متر بر منيسيدس ۶ يشور و ۵۲ يباکتر ماريت

 در. نـدارد ) يبـاکتر  بـدون  و يشـور  بدون (شاهد با يداريمعن

 يشـور  طيشـرا  در دانه روغن درصد در داريمعن شيافزا مقابل

ـ ا مثبـت  اثـر  از نـشان  ،يبـاکتر  هيسـو  دو هـر  اثـر  در شاهد  ني

 جـذب  شيافـزا  و بـرگ  سـطح  گـسترش  بـر  احتماالً هايباکتر

 جـه ينت در و يرو و ميکلـس  م،يزيمن منگنز، فسفر، مانند يعناصر

 داريمعنـ  اثـر  نبـود  بـه  توجـه  با. است بوده روغن سنتز شيافزا

ـ ا) ۶ جدول (دانه وزن بر يباکتر  نظـر  بـه  سـت در اسـتدالل  ني

ـ  در. رسـد يم  يبـاکتر  بـا  کلـزا  حيتلقـ  يامزرعـه  شيآزمـا  کي

Bacillus cereus داد شيافـزا  ا را روغـن  درصد و دانه عملکرد 

 بـا  را دانه روغن درصد کاهش هاپژوهش يبرخ مقابل در). ۳۱(

 بارگـاوا  و نگيسـ  مثال عنوان به اند،کرده گزارش يشور شيافزا

 بـر  منيسـ  يدس چهار يشور در هدان عملکرد که افتنديدر) ۲۷(

 ۷۵ متـر  بـر  منيسـ يدسـ  ۱۹ در و کنـد يم کاهش به شروع متر

ـ طر از يشـور  که باورند نيا بر آنها. کنديم دايپ افت درصد  قي

. شـود يمـ  روغن درصد کاهش باعث دانه پوسته درصد شيافزا

 يهـا غلظـت  تـا  يشور شيافزا که است شده گزارش نيچن هم

 بـه  هرچنـد . اسـت  شده روغن صددر کاهش موجب نمک اديز

 چـرب  يدهاياسـ  نسبت يشور تنش طيشرا در که رسديم نظر

 و ۱۰ (ابدييم شيافزا بذر پوسته درصد يول کندينم رييتغ اديز

 در روغـن  درصـد  ضرب حاصل روغن عملکرد که آنجا از). ۲۴

 قـرار  يشـور  ريتأث تحت زين روغن درصد و است دانه عملکرد

 از يناشـ  را روغـن  عملکـرد  کـاهش  انتـو يمـ  نيبنابرا نگرفت

ـ  چيهـ  اثـر . دانست يشور شيافزا با دانه عملکرد کاهش  از کي

 شـاخص  بـر  آنهـا  متقابـل  اثـر  نيچنـ  هـم  و شيآزمـا  يهاعامل

 نـشدن  داريمعنـ  است ممکن). ۵ جدول( نبود داريمعن برداشت

 بـاً يتقر و همزمـان  کاهش ليدلبه برداشت شاخص بر يشور اثر

 شيافـزا  بـا  ياقتـصاد  عملکـرد  و کيولوژيب عملکرد کنواختي

 گـزارش ) ۱۱( همکـاران  و يکمـال  گـر يد يسو از. باشد يشور

 گلرنـگ  برداشـت  شـاخص  بـر  يداريمعن اثر يشور که کردند

 سـطح  تـا  شاهد از يشور زانيم شيافزا با که ياگونه به داشت

 شيافـزا  درصد ۱۱/۸ برداشت شاخص متر بر منيس يدس ۷۷/۸

 از متـر  بـر  منيسـ  يدسـ  ۲۱/۱۱ به يشور رفتن البا با اما افتي

  .شد کاسته درصد ۶/۴۸ برداشت شاخص مقدار

  

  يريگ جهينت

ـ ا در فتـه  کار هب سودوموناس يهايباکتر  قابـل  اثـر  پـژوهش  ني

 گلرنگ کوسه رقم عملکرد ياجزا و عملکرد شيافزا در يتوجه

 يپارامترها يبرخ اگرچه نداشتند) دانه روغن درصد ياستثنا به(



  ... هاي شاخص برخي بر گياه رشد محرک هاي باکتري تأثير بررسي

۸۵  

 مجمـوع  در. دنديبخش بهبود يشور طيشرا در را گلرنگ يرشد

 هر در و شده يريگاندازه يپارامترها اغلب در ۱۲ يباکتر هيسو

 ۵۲ هيسـو  از بهتـر  يشـور  تنش بدون و يشور تنش طيشرا دو

  .کرد عمل
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