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چكيده

به منظور بررس�ي تأثير باكتريهاي محرك رش�د ( )PGPRبر جوانهزني و رش�د گياهچه گندم در ش�رايط ش�وري آزمایشی
ال تصادفي
در آزمایش�گاه فیزیول�وژی دانش�گاه علوم كش�اورزي و منابع طبيعي س�اری به ص�ورت فاكتوريل در قالب ط�رح كام ً
در س�ه تكرار مورد بررس�ي قرار گرفت .رقم گندم ش�انگهاي به صورت تلقيح ش�ده و تلقيح نش�ده با باكتريهاي محرك رش�د
 Azotobacter coroocoocum، Azospirillum brasilens، Pseudononas putidaو  Bacillus lentusب�ه ص�ورت
جداگانه ،تلفیقی دوگانه ،س�هگانه و مجموعه باکتریها تحت تأثير ش�وري در سه سطح  3 ، 0و  6دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند.
نتایج نشان داد كه اثرات انواع باكتري بر كليه صفات اندازهگيري شده و اثرات سطوح شوري به جز نسبت ريشه به ساقه بر تمامي
صفات اندازهگيري ش�ده به طور معنيداري در س�طح یک درصد تفاوت داش�تند .اثر متقابل كاربرد باكتري و ش�وري نيز به جزء
صفات س�رعت و درصد جوانهزنی و ش�اخص بنیه گیاهچه در بقیه صفات تفاوت معنیداری ایجاد نمود .تلقيح باكتري ازتوباكتر و
آزوس�پيريلوم به تنهائي و مجموعه باكتريها نس�بت به شاهد درصد و س�رعت جوانهزني بذر را به طور معنيداري افزايش دادند.
مجموعه ازتوباكتر و آزوس�پيريلوم ،مصرف تلفیقی آزوسپيريلوم و باكتريهاي سودوموناس و باسيلوس و مجموعه كليه باكتريها
س�بب افزایش معنیدار ش�اخص بنيه گياهچه گرديد .طول ساقه و ریشه تحت تاثیر ش�وری قرار گرفته و با افزایش شوری به طور
معنیداری کاهش یافت .در هر دو س�طح ش�وری کاهش طول ریشه در تیمارهای تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و مصرف تلفیقی آن
با ازتوباکتر و مصرف مجموعه باکتریها تفاوت معنیداری با ش�اهد بدون تنش نداش�ته است .ایجاد تنش شوری با غلظت  6دسی
زیمنس بر متر وزن خش�ک س�اقه را به طور معنیداری کاهش داد اما این کاهش وزن خش�ک س�اقه در مصرف دوگانه ازتوباکتر،
آزوسپیریلوم در هر دو سطح شوری تفاوت معنیداری نداشته است.
كلمات كليدي :رشد گياهچه گندم ( ، )Triticum aestivum L.باکتری محرک رشد ،تنش شوری ،جوانهزنی
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Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGRP) on germination and seedling growth of wheat (Triticum
estivum L.) under salt stress
By: Yazdani, M, (Corresponding Author; Tel: +989113211731) PhD Student Agronomy, Pirdashti, H, Assistant Professor,
Department of Agronomy and Plant Breeding ,Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
In order to investigate the effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGRP) on germination and seedling growth
of wheat (Triticum estivum L.) under salt stress an experiment was conducted in the physiology laboratory of Sari
Agricultural Sciences and Natural Resources University. The experiment was a factorial on the basis of a completely
randomized design with three replications. Shanghai cultivar was inoculated with growth promoting rhizobacteria
(including Azotobacter coroocoocum, Azospirillum brasilens, Pseudomonas putida, Bacillus lentus) separately,
or using different combinations, when subjected to salt stress (including 0,3 and 6 dS.m-1). Results indicated that
different rhizobacteria and different salt stresses had significant effects on all measured traits except for shoot to root
ratio. Meanwhile, interaction effects of two treatments caused significant differences except for germination rate and
percentage and seedling vigor index. Inoculation of Azotobacter sp. and Azosprillium sp. separately and in combination
with the other rhizobactria strains increased germination rate of wheat, compared to the control treatment. Combination
of Azotobacter sp. and Azospirillum sp., combination of Azospirillum, sp. Pseudomonas sp. and Bacillus sp. and all
rhizobactria significantly improved seedling vigor index. The root and shoot length of wheat was affected by salt stress
and decreased with increasing salt stress. However, root length in Azospirillum sp. and Azotobacter sp. together and
all rhizobacteria combination were similar to the control treatment. Salt stress at 6 dS.m-1 significantly decreased shoot
dry weight. However, this was not the case for the 3 and 6 ds.cm-1 treatments for double inoculation of Azospirillum
sp. and Azotobacter sp.
Key words: Wheat (Triticum aestivum L.) Seedling growth, Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), Salt
stress, Seed germination

 كاهش،ش��ده توسط باكتريهاي محرك رشد در تس��هيل و ترفيع رشد گياه
) نشان داد كه شوري11( Lee  وHan  مطالعات.)17( ميزان اتيلن ميباشد
 ميزان كلروفيل و جذب عناصر، عملكرد روزنهها، فتوسنتز،موجب کاهش رشد
 به عنوان،غذائي کاهو نس��بت به شاهد ش��د اما تلقيح رايزوبيوم لگومينوزاروم
Hamaoui . فتوسنتز و جذب عناصر غذائي آن را افزايش داد، رشد،PGPR
) دریافتند كه در ش��رایط ش��ور آزوس��پيريلوم تعداد گرههاي12( و همكاران
 رش��د ريشه و س��اقه و عملكرد را در نخود نسبت به شاهد،تثبيت كننده ازت
)27(  در بررس��ی اثرات گونهای از باس��یلوس.به طور معنيداري افزايش داد
بر رش��د گیاهچه پنبه تحت تنش شوری نیز مشخص شد که با افزایش تنش
ش��وری ازت کل در ریشه و ساقه کاهش و پروتئین محلول در برگها افزایش
یافته اس��ت اما حضور باسیلوس تجمع پروتئین محلول در برگها را در تنش
.شوری کاهش داد
) روی گوجهفرنگی تحت تنش16(  و همکارانMarkus نتای��ج آزمایش
 سبب افزایشB.subtilis ش��وری نشان داد که تلقیح باکتری محرک رش��د
 همچنین بررسی مایاک و همکاران.معنیدار تجمع عناصر غذائی در برگ شد
) نش��ان داد ک��ه تلقیح باکتریهای محرک رش��د از یک ط��رف به طور17(
معنیداری وزن تر و خش��ک گیاهچهها را در ش��رایط تنش نس��بت به شاهد
افزایش داد و از طرف دیگر س��بب تولید متان توسط گیاهچههای تحت تنش
) در بررسي تحمل به شوري لوبيا22(  و همكارانSaadallah .شوری گردید
 نتايج.گزارش كردند كه ارقام مقاوم از تش��كيل گره بيشتري برخوردار بودهاند
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مقدمه

ش��وري يكي از مهمتري��ن عوامل محدودكننده بهرهب��رداري اقتصادي از
 بر اساس گزارشات.)24( زمينهای کشاورزی براي توليد گياهان زراعي است
 ميليون هكتار از خاكهاي ايران به حالت ش��ور و كيفيت25  حدود،موج��ود
 در بيشتر.)1( آب آبياري بس��ياري از اراضي لب ش��ور و بعضاً شور میباش��د
 مرحله جوانهزني حس��اس ترين مرحله به تنش ش��وري تلقي،گياهان زراعي
)8(  ش��وري از طريق افزايش فش��ار اسمزي و كاهش جذب آب.)3( ميگردد
و همچني��ن از طريق اثرات س��مي يونهايي همچون س��ديم و كلر جوانهزني
 از طرفی در س��الهاي اخير ضرورت.)10 ،9( بذور را تحت تأثير قرار ميدهد
مطالعه بيولوژي در ريزوس��فر به منظور بهبود تغذيه و رشد گياه و نيز كنترل
 بس��يار مورد توجه قرار گرفته است،عوامل تنشزا در محيط زيس��ت ريش��ه
 ب��ه همين لح��اظ مديريت جمعيت ميكروارگانيس��مها در.)27 ، 17 ،8 ،2(
 به س��وي اس��تفاده بهينه از ريزوباكتري هاي محرك رش��د گياه،ريزوس��فر
 بررس��ي محققان نش��ان ميدهد باکتريهائي.)26(  پيش ميرود1)PGPR(
مانن��د ازوتوباکت��ر و آزوس��پیریلوم ک��ه داراي رابطه همیاري ب��ا گیاه میزبان
 از تشديد،)28(  عالوه بر تثبيت نيتروژن مولكولي،)29 ، 27 ،25( میباش��ند
تنش اس��مزي كه در اثر افزودن كودهاي ش��يميايي به زمينهاي شور اتفاق
.)5( ميافتد جلوگيري به عمل ميآورند
يكي از داليل كاهش يا عدم رش��د گياه در ش��رايط تنشهاي غيرزندهاي
 تجمع اتيلن در بافتها اس��ت که مكانيسم اصلي به كار گرفته،چون ش��وري
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مس��تاجران و همكاران ( )6نیز نشان داد که آزوسپيريلوم با تعديل شوري در
ب��اال بردن عملكرد دانه و ميزان پروتئين ارقام گندم نقش مثبت و معنيداري
ايفا كرد .در این تحقیق با توجه به وضعيت شوري خاك در بسياري از مناطق
كش��ور ،اثر تلقيح بذور گندم با باكتريهاي محرك رش��د بر جوانهزني و رشد
گیاهچه گندم و شناس��ائي جزء حساس��تر و مقاومتر جوانهزني تحت ش��رايط
شوري متفاوت درشرایط آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها

ای��ن تحقی��ق به صورت فاكتوري��ل در قالب طرح كام ً
ال تصادفي در س��ه
تكرار در آزمایش��گاه فیزیولوژی دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساری
مورد بررس��ي قرار گرفت .رقم گندم ش��انگهاي به صورت تلقيح شده و تلقيح
نش��ده با باكتريهاي مح��رك رش��د A.coroocoocum ،A.brasiliens
 P.putidaو  B.lentusكه طبیعی و بومی خاكهاي کش��ور بوده و توس��ط
بخش تحقیقات بیولوژي شرکت زیست فنآور سبز و شرکت فنآور زیستیمهر
جدا و خالصس��ازي و مایه تلقیح آنها تهیه ش��د ،به صورت جداگانه ،تلفیقی
دوگانه ،سهگانه و مجموعه باکتریها تحت تاثير شوري در سه سطح  3 ،0و 6
دس��یزیمنس برمتر قرار گرفتند .از آب مقطر نيز به عنوان شاهد و براي بقيه
تيمارها از كلرورسديم ( )NaClتهيه شده در شركت مرك آلمان ،جهت ايجاد
ش��وري اس��تفاده گرديد .جهت تهيه تيمار شوري  3و  6دسیزیمنس برمتر
ب��ه ترتي��ب  1/8و  3/6گرم نمك در يك ليت��ر آب مقطر حل گرديد .بذرهاي
گندم بر اساس تيمارهاي آزمايشي به محلول حاوي باكتريهاي محرك رشد
با جمعي��ت تقريبي 108باكتري در هر ميليليتر ،ب��ه مدت  15دقیقه منتقل
گرديد .محيط كشت در اين آزمايش ظروف پتري ديش استريل شده به قطر
 ٩سانتيمتر بود كه در كف آن يك عدد كاغذ صافي واتمن شماره يك استريل
شده قرار گرفت .در هر ظرف پتری تعداد بيست بذر قرار داده شد و تيمارهاي
مختلف ش��وري اعمال گرديد .دماي اتاق جوانهزني بيست درجه سانتيگراد و
رطوبت نس��بي 80درصد در نظر گرفته شد .پتریها بطور روزانه مورد بازدید
قرار گرفته و تعداد بذور جوانهزده تا  7روز در س��اعتي معين یادداشت گردید.
به هنگام ش��مارش بذوري جوانهزده تلقي ميش��دند كه طول ريشهچه آنها 2
میلیمتر يا بيشتر بود .پس از  7روز درصد و سرعت جوانهزني ،طول ساقهچه،
طول ريش��هچه ،نسبت طول س��اقه چه بر طول ريشهچه ،وزن خشك مجموع
ساقهچه و ريشهچه با قرار دادن در آون بمدت  48ساعت در دماي  75درجه
س��انتیگراد و توزین با ترازوي دقیق با دق��ت 0/001گرم تعیین گردید .براي
محاسبه سرعت جوانهزني از معادله زير استفاده شد (.)19
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كه در آن  Rsس��رعت جوانهزني (تعداد بذرهاي جوانهزده در س��اعت)S
تعداد بذرهاي جوانهزده در هر شمارش Di ،تعداد ساعت تا شمارش  nام و n
تعداد دفعات ش��مارش ميباشد .شاخص بنیه گیاهچه 2نیز با استفاده از رابطه
زیر تعیین شد (.)7
(رابطه)2
قابليت جوانهزني × وزن خشك گياهچه = شاخص بنيه گياهچه
در نهای��ت دادههاي آزمايش با نرم افزار آماري  )23( SASمورد تجزيه و
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تحليل قرار گرفته و مقايس��ه ميانگين هر صفت به كمك آزمون چند دامنهاي
دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد .جهت رسم نمودارهاي مربوطه از
نرم افزار  Excelاستفاده گرديد.

نتايج و بحث

بررس��ي نتايج نش��ان ميدهد ك��ه اثرات ان��واع باكتري ب��ر كليه صفات
اندازهگيري ش��ده و اثرات سطوح شوري به جز نسبت ريشه به ساقه بر تمامي
صفات اندازهگيري ش��ده به طور معنيداري در سطح یک درصد تفاوت دارند
(جدول .)1تيمار باكتري ازتوباكتر و تيمار آزوس��پيريلوم به تنهائي و مجموعه
باكتريها نس��بت به س��اير تيمارها و شاهد س��رعت جوانهزني بذر را به طور
معن��يداري افزايش دادن��د (جدول Turan .)2و همکاران ( )26در بررس��ي
باكتريه��اي محرك رش��د بر ذرت نش��ان دادن��د كه اي��ن باكتريها موجب
بهبود س��رعت جوانهزني بذر ،رشد گياهچه و س��طح برگ گیاه شدهاند .علت
اصلي افزایش س��رعت جوانهزنی بذور در حضور اي��ن گونه از باكتريها توليد
هورمونهاي رشد بيان شده است ( .)29 ،25با توجه به اينكه افزایش سرعت
جوانهزني پايه مناسبي براي موفقيت مراحل بعد از جوانهزدن به شمار ميرود،
ميتواند ش��رايط مطلوب براي اس��تقرار س��ريعتر گياهچه ،به ويژه در شرايط
تن��ش كه نقش موثري در موفقيت محصول زراعتي ايفا ميكند فراهم س��ازد
( .)6همچنين اس��تفاده از مجموعه باكتريها س��بب درصد جوانهزني باالتري
نس��بت به ش��اهد و بقيه تيمارها شده است .با این حال تلقيح باكتري محرك
رش��د ازتوباكتر و آزوسپيريلوم به تنهائي نيز س��بب افزايش درصد جوانهزني
بذر نسبت به شاهد گرديد (جدول .)2این موضوع در تحقیقات دیگر نیز بیان
ش��ده اس��ت .برای مثال  Barassiو همكاران ( )8گ��زارش نمودند كه تلقيح
بذور كاهو با آزوس��پيريلوم در شرايط شور درصد جوانهزني بذر ،وزن خشك و
ارتفاع گياهچه را نس��بت به شاهد افزايش داد .همچنین لوئز ( )15در بررسی
اثرات باکتریهای محرک رش��د بر ذرت اعالم نمود که این باکتریها عالوه بر
افزای��ش جوانهزنی و کاهش بیماری فوزاری��وم عملکرد ذرت را افزایش دادند.
در تيمارهاي باكتري ،باكتريهاي س��ودوموناس و باس��يلوس سبب كمترين
شاخص بنيه گياهچه و ازتوباكتر ،کاربرد توأم ازتوباكتر و آزوسپيريلوم ،مصرف
تلفیقی آزوس��پيريلوم و باكتريهاي سودوموناس و باسيلوس و مجموعه كليه
باكتريها سبب بيشترين ش��اخص بنيه گياهچه گرديد .در مجموع در تلقيح
بذور با كليه باكتريها اين ش��اخص نسبت به شاهد تفاوت معنيداري داشته
است (جدول .)2س��رعت و درصد جوانهزني نیز تحت تأثير شوري قرار گرفته
و با افزايش ش��وري به طور معنيداري اين صفات كاهش يافته اند (جدول.)2
علت كاهش س��رعت و درصد جوانهزني با افزايش شوري را ميتوان به حضور
بي��ش از حد كاتيونها و آنيونها نس��بت داد كه عالوه بر ايجاد مس��موميت،
پتانسيل آب را نيز كاهش دادهاند ( .)3شاخص بنيه گياهچه در شوري  3دسی
زیمنس بر متر تفاوت معنيداري با شاهد نداشته اما با افزايش شوري از  3به
 6دسی زیمنس بر متر شاخص بنيه گياهچه كاهش معنيداري يافت.
نتايج اثر متقابل تلقيح انواع باكتري و س��طوح مختلف ش��وري (جدول)1
نش��ان ميدهد كه اثر متقابل انواع باكتري و س��طح شوري به طور معنيداري
صفات طول ريشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشك ريشهچه ،ساقهچه و گياهچه
و نس��بت ريش��ه به س��اقه را تحت تأثير قرار داده اس��ت .تلقیح باکتریهای
محرک رش��د ازتو باکتر و مصرف توأم آن با آزوس��پیریلوم و مصرف توأم این
باکتریها با باکتری س��ودوموناس و باس��یلوس ،در ش��رایط بدون تنش سبب
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افزایش طول ریش��هچه گردیده است .به طوری که رش��د ریشهچه در تلقیح
دو باکتری ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و مصرف تلفیقی همه باکتریها نسبت به
بقیه تیمارها از رش��د بیشتری برخوردار بوده است (شکل -1الف) .این نتیجه
میتوان��د بیانگر رابط��ه تقویتکنندگی (سینرژیس��تی) 3ترکیب باکتریهای
مذکور با یکدیگر در جهت افزایش رش��د ریش��هچه گندم باشد ( .)20بررسی
 Capulnikو همکاران ( )14روی تغییرات مورفولوژی ریش��ه گندم به سبب
تلقیح آزوسپیریلوم نشان داد که این باکتری ضمن افزایش طول ریشه ،سطح
کل ریش��ه گیاهچه را افزایش داد .همچنین بررس��ی محققان نش��ان داد که
باکتریهای محرک رش��د عالوه بر توانایی تثبیت نیتروژن ( )18به تولید مواد
گوناگون تحریک کننده رشد نظیر ایندول استیک اسید ،جیبرلین ها و ویتامین
ها کمک می کنند که این ترکیبات موجب افزایش تولید تارهای کشنده ریشه
می شوند ( .)21تنش شوری در دو سطح  3و  6دسیزیمنس بر متر موجب
کاهش رش��د ریش��هچه گردید (جدول  .)2محققان كاهش طول ريشهچه در
محلول كلر و سديم را به سمیت يوني و اثرات منفي آنها بر روي غشاء سلولي
نس��بت دادهاند ( .)8 ، 4کاهش طول ریش��هچه در تیماره��ای تلقیح باکتری
آزوس��پیریلوم و مصرف تلفیقی آن ب��ا ازوتوباکتر و مصرف مجموعه باکتریها
در هر دو سطح شوری تفاوت معنیداری با شاهد بدون تنش نداشته است .با
توجه این که بيش��ترين تجمع نمكها در اليه س��طحي خاك ميباشند ( )8و
بذور بعد از كاشت در خاك در محلي واقع ميشوند كه داراي غلظت بيشتري
از امالح در خاك ميباش��د در اين ش��رايط بذوري كه به واسطه باكتريهاي
محرك رش��د توانايي توليد ريشه طويلتر و گسترش ريشهاي بيشتري داشته
باشند نسبت به بذور فاقد اين قابليت موفقتر خواهند بود ( .)11در تیمارهای
تلقیح باکتریهای محرک رش��د ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و مصرف دوگانه این
باکتریه��ا و مصرف تلفیقی همه باکتریها طول س��اقه را نس��بت به ش��اهد
افزایش داد (ش��کل -1ج) .نتایج بررسیهای  Hanو همکاران ( )11در اثرات
تلقیح باکتریهای محرک رش��د در شرایط شور روی س��ویا نشان داد که در
گیاهان تلقیح ش��ده ضمن رشد بیشتر میزان آنتی اکسیدانت و تجمع پرولین
نس��بت به گیاهان شاهد به طور معنیداری کاهش یافته است .طول ساقهچه
تحت تاثیر ش��وری قرار گرفته و با افزایش ش��وری به طور معنیداری کاهش
یافت (جدول  .)2این صفت در ش��رایط تنش ش��وری  3دسیزیمنس بر متر
تیمار دوگانه ازتوباکتر ،آزوس��پیریلوم و مصرف تلفیقی همه باکتریها تفاوت

معنیداری نس��بت به شاهد بدون تلقیح داشته و نسبت به شرایط بدون تنش
و تلقیح باکتری تفاوتی نداشته است (شکل -1ج) .در شوری  6دسیزیمنس
برمتر طول ساقهچه به شدت کاهش یافت اما این کاهش در تیمارهای باکتری
مذکور کمتر بوده اس��ت (جدول  .)2همچنین وزن خشک ریشهچه به واسطه
حضور باکتریهای محرک رش��د ازتوباکتر ،مصرف س��هگانه آزوس��پیریلوم و
سودوموناس و باسیلوس و مصرف تلفیقی باکتریها به طور معنیداری نسبت
به شاهد افزایش داد (ش��کل -1الف) .وزن خشک ساقهچه در تیمار ازتوباکتر
و س��ودوموناس و باسیلوس در شرایط بدون تنش نسبت به شاهد بدون تلقیح
تفاوت معنیداری داس��ته است (ش��کل -1د) .ایجاد تنش شوری با غلظت 6
دسی زیمنس برمتر وزن خشک ساقه را به طور معنیداری کاهش داد اما این
کاهش در مصرف دوگانه ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم در هر دو سطح شوری تفاوت
معنیداری نداش��ته اس��ت .با توجه به نتايج اين بررسي طويل شدن ريشهچه
نسبت به طويل شدن ساقهچه بدون حضور باکتریهای محرک رشد به تنش
شوري حساستر است .در صورتی که به علت تغییرات مورفولوژیکی به سبب
تلقیح باکتریهای محرک رشد از جمله افزایش طول ریشه و سطح کل ریشه
( )14از حساسیت کمتری برخوردار بوده است (شکل -1و).
همبستگی بین صفات مورد ارزیابی

بررسی نتایج ضرائب همبستگی (جدول )3نشان داد که سرعت جوانهزنی
بیش��ترین همبس��تگی (** )r =0/80را ب��ا درص��د جوانه زنی و همبس��تگی
(** )r =0/51مثبت و معنیداری با ش��اخص بنیه گیاهچه داشته است .بدین
معنی که با تغییرات س��رعت جوانهزنی (افزایش به واسطه حضور باکتریهای
محرک رش��د و کاهش به علت اثرات ش��وری) شاخص بنیه گیاهچه که نشان
دهنده قدرت رش��د گیاهچه میباش��د تح��ت تاثیر قرار گرفته اس��ت .درصد
جوانهزنی نیز همبس��تگی نس��بتاً باالئی (** )r =0/64با شاخص بنیه گیاهچه
داشته است.
همچنین همبس��تگی مثبت و معن��یدار بین س��رعت جوانهزنی و طول
ریش��هچه و س��اقهچه وجود دارد که نش��اندهنده ارتباط مس��تقیم س��رعت
جوانهزنی با کارائی گیاهچه برای اس��تقرار و ظهور سریع و یکنواخت گیاهچه
در مزرعه میباشد ( )19که باکتریهای محرک رشد در مناطق شور میتواند
تاثیر مثبت داشته باشند (.)13،9

جدول  -1ميانگين مربعات اثرات باكتريهاي محرك رشد و شوري بر جوانهزني و رشد گياهچه گندم رقم شانگهاي

منبع تغييرات

درجه

سرعت

طول

طول

آزادي

جوانهزني

جوانهزني

ريشهچه

ساقهچه

درصد   

وزن خشک 

نسبت ريشه

شاخص بنيه

به ساقه

گياهچه

**24/6

ريشهچه

ساقهچه

گياهچه

انواع باكتري ()A

7

**26/6

**93/0

**11/0

**10/5

**1652

**175/2

**2466

**0/11

سطوح شوري ()B

2

**52/5

**391/1

**16/5

**14/9

**1081

**320/6

**2546

0/05 ns

**53/2

A*B

14

1/8 ns

14/8 ns

*1/0

**0/7

*318/3

**53/2

*345

*0/04

2/9 ns

خطاي كل

48

2/0

9/9

0/4

0/2

146/2

18/2

158/7

0/01

1/6

ضريب تغييرات

-

5/8

3/6

9/7

8/9

9/8

15/2

9/0

10/9

9/6
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جدول  – 2ميانگين تاثير باكتريهاي محرك رشد و شوري بر جوانهزني و رشد گياهچه گندم رقم شانگهاي
سرعت

تيمارها

درصد   

جوانهزني

جوانهزني

طول ريشهچه

وزن خشک (میلیگرم)

طول ساقهچه

سانتیمتر

ساقهچه

ريشهچه

نسبت ريشه

شاخص بنيه

به ساقه

گياهچه

گياهچه

باكتــري
Azotobacter

27/43 a

89/6 b

6/3 c

4/8 c

128/8 b

24/4 c

153/3 b

1/3 ab

13/7 ab

Azospirillum

26/45 a

88/4 bc

7/5 ab

5/4 b

122/2 bc

26/2 bc

148/4 b

1/4 a

13/1 b

PSM

23/34 b

84/4 d

4/9 d

3/9 d

112/4 c

22/6 c

135/1 c

1/2 bc

11/4 c

Azot + Azos

23/13 b

87/0 bcd

7/7 ab

6/9 a

123/5 bc

33/3 a

156/8 b

1/1 c

13/8 ab

Azot + psm

24/31 b

85/5 cd

7/5 ab

5/5 b

131/1 ab

29/7 ab

160/8 ab

1/4 a

13/7 ab

Azos + psm

24/12 b

86/6 bcd

7/0 b

5/8 b

142/2 a

31/5 a

173/7 a

1/2 c

15/0 a

Azot +Azos+ psm

26/65 a

94/0 a

8/2 a

7/1 a

122/2 bc

32/8 a

155/1 b

1/1 c

15/6 a

Control

23/37 b

84/3 d

5/9 c

4/8 c

96/4 d

23/1 c

119/5 d

1/2 bc

10/1 d

سطوح شوري (دسی زیمنس بر متر)
0

26/14 a

90/7 a

7/7 a

6/4 a

126/8 a

31/16 a

158/0 a

1/2 b

14/3 a

3

25/17 b

88/8 b

6/8 b

5/3 b

125/6 a

28/8 a

154/5 a

1/3 a

13/7 a

6

23/24 c

83/0 c

6/1 c

4/8 c

114/6 b

24/0 b

138/6 b

1/2 ab

11/5 b

* ** ،به ترتیب معنیدار در سطح  5درصد و  1درصد و  nsعدم تفاوت معنیدار
جدول -3ضرایب همبستگي بين صفات مورد بررسی گیاهچه گندم رقم شانگهای ()n  =72
سرعت        

درصد   

جوانهزني

جوانهزني

1

2

طول ريشهچه

طول ساقهچه

)سانتیمتر(
3

4

وزن خشک (میلیگرم)

ريشهچه

ساقهچه

گياهچه

5

6

7

نسبت ريشه

شاخص بنيه

به ساقه

گياهچه

8

9

1

1

2

**0/80

1

3

**0/43

**0/57

1

4

*0/29

**0/57

**0/80

1

5

*0/29

*0/27

**0/34

** 0/30

1

6

0/18 ns

**0/40

**0/52

** 0/65

**0/39

1

7

*0/30

**0/35

** 0/45

** 0/45

**0/95

**0/64

1

8

0/15 ns

-0/10 ns

0/07 ns

** -0/50

-0/02 ns

-0/34 ns

-0/12 ns

1

9

** 0/51

** 0/64

** 0/56

** 0/58

**0/88

**0/64

**0/94

-0/15 ns

* ،** ،به ترتیب معنی دار در سطح  5درصد و  1درصد و  nsعدم تفاوت معنی دار  
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شکل -1اثر متقابل انواع باکتری و سطوح مختلف شوری بر صفات مورد بررسی گیاهچه گندم رقم شانگهای .الف -طول ریشهچه ب -وزن خشک ریشهچه،

ج -طول ساقهچه ،د -وزن خشک ساقهچه ،و -نسبت ریشهچه به ساقهچه ،ی -وزن خشک گیاهچه .میلههای عمودی نشان دهنده انحراف معیار میانگینها

سپاسگزاری

بدین وس��یله از زحمات مدیر محترم مزرعه تحقيقاتي پژوهش��ي مجتمع
آم��وزش عالي علوم كش��اورزي و منابع طبيعي س��اری جن��اب آقای مهندس
عباس��یان ،کارشناسان شرکت زیست فنآور سبز و ش��رکت فنآور زیستیمهر
جناب آقای مهندس امینی و جناب آقای دکتر دانیالی به جهت تهيه و ارس��ال
باكتريهاي محرك رشد تشکر و قدردانی میگردد.
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