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تأثیر بايوپرايمینگ بذر بر برخی از ويژگیهای جوانهزنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss
درشرايط تنش خشکی
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چکیده
پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر بایوپرایمینگ بذر همراه باکتریهای محرک رشد گیاهی بر برخی از صفات جوانهزنی و رشد گونه
 Astragalus ovinus Boissدر شرایط تنش خشکی صورت گرفت .پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد .در بررسی حاضر صفات درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،میانگین مدت جوانهزنی ،شاخص بنیه
بذر ،کلروفیل  ،b ،aکاروتنویید ،وزن تر و خشک ریشهچه ،ساقهچه ،برگ جنینی و گیاهچه و طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه
اندازهگیری شد .عامل اول ،باکتریهای محرک رشد گیاهی در پنج سطح شامل Pseudomonas aeruginosa
،Bacillus cereus Frankland ،Azospirillum lipoferm (Beijerinck) Tarrand ،(Schroeter) Migula
 Azotobacter chroococcum Beijerinckو تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت .عامل دوم تنش خشکی بود که در 4
سطح شامل صفر -0/4 ،-0/2 ،و  -0/8مگاپاسکال اعمال شد .از میان چهار باکتری مورد استفاده در تلقیح بذرها ،باکتریهای A.
 lipoferumو  A. chroococcumبه دلیل عدم موفقیت جوانهزنی حذف و بهعنوان عامل بیماریزا شناسایی شد .نتایج
پژوهش حاضر حاکی از این است که بهرهگیری از دو باکتری محرک رشد  P. aeruginosaو  ،B.cereusکل ویژگیهای
جوانهزنی (درصد ،سرعت ،میانگین مدت جوانه زنی و بنیه بذر) و رشد (وزن تر و خشک ،طول ،رنگدانههای فتوسنتز) گونه A.
 ovinusرا افزایش داد .همچنین بر پایة نتایج میتوان استنباط کرد که این دو باکتری در سطحهای مختلف تنش خشکی بر
افزایش رشد گیاه  A. ovinusموثر بودهاند .به طور کلی ،این دو باکتری نقش کاهشی برروی تاثیر منفی تنش خشکی در گیاه
 A. ovinusداشته اند.

واژگان کلیدی :تلقیح باکتری؛ تنش اسمزی؛ جوانهزنی بذر؛ رنگدانههای فتوسنتز
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 مقدمه
تنشهای محیطی به طور رایج عامل خاارجی هساتند
که اتأثیر زیاناوربر گیاهان دارند .تنش آبی یا همان تانش
خشاااکی یکااای از مهمتااارین عوامااال محدودکنناااده
تولیدهایگیاهی در دنیا اسات کاه در حادود  22درصاد از
تولید زمینهای جهان را مورد تأثیر قرار داده اسات (.)38
مقدار خسارت وارده به گیاه در اثر تانش آبای ،بساته باه
طول مدت خشکی ،زمان وقوع تنش ،فراوانی وقوع تانش،
نوع گیاه ،مرحله رشد و نمو گیاه و خصوصیات ذاتی خاک
متفاوت است .گیاهان بر اساس این که در چه مرحلهای از
نمو خود در معرض تنش خشکی و کا آبای قارار گرفتاه
باشند به طور کامالً متفاوتی باه کمباود رطوبات واکانش
نشان میدهند .در اغلاب گیاهاان ،مرحلاه ابتادایی رشاد،
جوانهزنی و استقرار گیاهچه بهعنوان حساسترین مرحلاه
رشدی تلقی میشود که باا موفقیات گذرانادن ایان دوره
نقش مهمی را در مراحل دیگر استقرار گیاه خواهد داشت
(.)22
همچنین طبیعت زیستی برخی از گوناه هاای گیااهی
موجب پیدایش سازگاری های خواب بذر شده است .چنین
پدیدهایی ،ضمن اینکه برای بقا و ذخیرة ژنتیکای گیاهاان
در مناطق خشک و نیمهخشک ضروری اسات ،مایتواناد
موجب بروز مشکل جدی در تکثیر و اهلی کردن گیاهاان
شود ،بهطوریکاه باذر بسایاری از ایان گیاهاان حتای در
صورت واقع شدن در موقعیت مساعد رطاوبتی و حرارتای
قادر به جوانهزنی نیست (.)41
احیااا و زادآوری در رویشااگاههااای طبیعاای برخاای از
گونه های گیاهی در ایران با مشاکالت شادید تانشهاای
محیطاای ،خااواب بااذر (خفتگاای) و از طرفاای برداشاات
غیراصااولی از ایاان منااابع ،رویشااگاههااای طبیعاای را از
گونههای خوشخوراک خاالی و در برخیااز منااطق امکاان
حضور آن ها قطعی به نظر می رسد ،ولی ایان گوناههاا در
حد تک پایههایی بر جای مانادهاناد ،مواجاه باوده و ایان
رویشگاه ها هر چه سریعتر در معرض از بین رفتن ،هستند
(.)41
امروزه فناوریهای مختلفی برای افزایش کیفیات باذر
با هدف افزایش درصد ،سرعت و یکناواختی جواناهزنای و
استقرار بهتر گیاهچه تحات شارایط نامسااعد محیطای از

جمله تنش خشکی و شکستن خواب باذر ماورد اساتفاده
است .یکی از این فنااوری هاا ،تیماار پایش از کاشات یاا
پرایمینگ 1بذر است ( .)24در حال حاضر ،تقویت زیستی
بذر با به کارگیری باکتریهای محرک رشد گیااه 2یکای از
کارآماادترین روشهااای بایوپرایمینااگ 3بااذر اساات.
باکتریهای محرک رشد گیاهی باه دو طریاق مساتقی و
غیرمستقی بر رشد و نمو گیااه اثار مایگذارناد .در روش
مستقی باکتریهای محرک رشد گیاهی با تولید ترکیبات
خاص و موثر و نیز با تسهیل در جذب عناصر غذایی مورد
نیاااز گیاااه ،رشااد آن را بهبااود ماایبخشااند .در روش
غیرمستقی  ،این باکتریها با حذف و یاا تعادیل برخای از
اثرات مضر ریز جانداران بیماریزا ،به سالمت گیاه کماک
کرده و در نهایت منجر به افزایش رشاد گیااه مایگردناد
(.)32 ،11
ه اکنون مدارک و شواهدی که داللت بر توانایی ایان
باکتریهاا در افازایش مقادار تحمال گیاهاان نسابت باه
تنشهای زنده و غیرزنده نظیر خشاکی ،شاوری ،کمباود
عناصر غذایی و سمیت فلزات ،رو به افزایش است (.)14 ،2
مطالعه اثر تنش آبی روی جوانهزنی سه گونه Agropyron
A. desertorum ،elongatum (Host) P. Beauv.
 (Fischer ex Link) Shultesو Secale montanum

 Guss.نشان داده است که کاهش پتانسایل آبای موجاب
کاهش سرعت جوانهزنی ،رشد ساقهچه و ریشاهچاه شاده
است ( .)40در پژوهشی دیگر از بین چهار ساطح بااکتری
شااامل تیمااار شاااهدAzotobacter chroococcum ،
Pseudomonas fluorescens A. Weir ،Beijerinck
) (MSUوPseudomonas putida (Trevisan) Migula
بیشترین درصد جوانهزنی ،زیست توده و ارتفاع بوتاه گیااه
 Zea mays L.یاا ذرت از تلقایح بااکتری Azotobacter
 chroococcumحاصل شده است و باکتریهاای محارک
رشد بر درصد جوانهزنی و حداکثر سرعت جوانهزنی تاأثیر
معناایداری دارنااد ( .)2در بررساای ماارتبط بااا تااأثیر
بایوپرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر شااخص-
های جوانهزنی گیاه  Brassica napus Lیا کلزا مشاخص
Priming
Plant Growth Promoting Bactria =PGPB
3 Biopriming
1
2

تأثير بايوپرايمينگ بذر بر برخي از ويژگيهای جوانهزني و...

شده است که باذرهای تلقایح یافتاه باا Pseudomonas

 putidaو  P. fluorescensبا افازایش طاول ریشاهچاه و
ساااقهچااه همااراه شااده اساات ( .)11در پژوهشاای ،ت اأثیر
باکتری های محرک رشد را روی جوانه زنی ،رشد و مصرف
ماواد غاذایی گوناه  Onobrychis sativa L.یاا اساسرس
تحت تانش خشاکی نشاان داده اسات کاه تحات تانش
خشاااکی ،تیماااار ترکیاااب دو بااااکتری Pantoea
 agglomerans (Tilford) Dowsonو P. putida
(Trevisan) Migulaدر ساطح ررفیات زراعای سارعت
جوانه زنی بذر این گونه را افزایش داده است در حالیکه اثر
معنیداری روی درصد جوانهرنی ندارند ( .)11در پژوهشی
تأثیر بایوپرایمینگ بذر باا ریزوباکترهاای Azospirillum
 sp.و  Azotobacter sp.بر عملکرد و مقاومات باه تانش
خشااکی در گونااه  Festuca arundinacea Schrebیااا
فستوکای پابلند بررسی شده است .نتایج نشان داده اسات
که تیمارهای بایوپرایمینگ در صفات مورد مطالعه موجب
بهبود عملکرد نسبت به شاهد و افزایش مقاومت گیااه باه
تاانش خشااکی شااده اساات ( .)28در مطالعااهای تااأثیر
باکتری هاای محارک رشاد بار شااخصهاای جواناهزنای
 Medicago sativa L.یاا یونجاه تحات تانش شاوری از
میان شاخصهای مورد بررسی ،شاخص درصد جواناهزنای
یونجاااه باااا تلقااایح بااااکتریهاااای ،Azetobacter sp.
 Pseudomonas sp.و  Azospriloum sp.به نحو مطلوبی
افزایش داد و به بااالترین مقادار خاود در تیماار تلفیقای
 Pseudomonas sp. ،Azetobacter sp.و Azospriloum
 sp.رسیده است کاه اخاتالف  13درصادی را نسابت باه
شاهد دارا است ( .)38در بررسای تاأثیر بایوپرایمیناگ در
گیاه  Helianthus annuus L.یا آفتابگردان برای غلبه بار
تنش خشکی و شوری طی مراحل جوانهزنی گزارش شاده
اسات کاه تاأثیر بایوپرایمیناگ باهویاژه در بااکتریهاای
 Azotobacter sp.و  Azospirillum sp.بر سرعت ،درصد
و طول ریشهچه در پتانسیل های آب پایین تر یا به عبارتی
منفیتار بیشاتر نمایاان شاده اسات و بایوپرایمیناگ در
تنشهای کمتر تأثیر چندانی بار سارعت ،درصاد و طاول
ریشهچه این گیاه ندارد (.)13
گیاه  Astragalus ovinus Boissمتعلاق باه خاانواده
 Papilionaceaeو جنس گون میباشد .گونه گیااهی A.
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 ،ovinusچندساله باه ارتفااع  30-32ساانتیمتار ،بادون
ساااقه یااا دارای ساااقه بساایار کوتاااه و دارای گاال آذیاان
قاعدهای ،جام زرد ،بدون کرک ،میوه بیضوی بدون کارک
و در راس منقاردار ،منقار خمیده است ( .)23گونه گیاهی
 A. ovinusدارای علوفه مرغوب است و برای گوسفند ،باز،
گاو و زنبور عسال مناساب اسات ( .)12ایان گوناه دارای
دامنه زیست محیطی بسیار وسیعی است به طاوی کاه در
اسااتانهااای آذربایجااان ،کردسااتان ،باااختران ،لرسااتان،
همدان ،اصافهان ،یازد ،چهارمحاال و بختیااری ،فاارس و
تهران است (.)23
بررسی های انجام شاده در زمیناة مقاومات باه تانش
خشکی گیاهان با تلقیح بذر گیاه با بااکتریهاای محارک
رشد در ایران بیشتر روی گیاهاان زراعای صاورت گرفتاه
است و در رابطاه باا گیاهاان مرتعای تحقیقاات نااچیزی
صورت گرفتاه اسات ،بناابراین الزم اسات در ایان زمیناه
تحقیقات وسیعتری صورت گیرد.
با توجه به اینکاه حضاور  A. ovinusدر رویشاگاههاای
طبیعی به علت مواجه شادن باا خشکساالیهاای ماداوم و
کمبود آب ،خواب بذر و بهره برداری غیر اصاولی کا شاده
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی و نقاش تلقایح
بذور با باکتری هاای محارک رشاد گیااهی بار تحمال باه
خشکی گونه  A. ovinusدر شرایط آزمایشگاهی انجام شاد.
ضروری است با انجام این سری پژوهشها حضور این گیااه
را در رویشگاههای طبیعی از طریق کشت بذور آن با کاربرد
فناوریهای جدید و موثر در جهت ارتقاای کیفیات باذر در
سطح انبوه فراه و باعث ارتقاء کیفیت مراتع کشور شود.
 مواد و روشها
آزمایش در آزمایشگاه کشات و تکثیار باذر دانشاکده
منابع طبیعی و علوم زمین و آزمایشگاه مرکازی دانشاگاه
شهرکرد درقالب آزمایش فاکتوریل در قالاب طارح کاامال
تصادفی با  3تکرار اجرا شد .تیمارهای ماورد آزماایش در
پژوهش حاضار شاامل تیمارهاای تلقایح باکتریاایی در 2
سطح شاامل )Pseudomonas aeruginosa (Schroeter
Azospirillum lipoferm (Beijerinck) ،Migula
،Bacillus
cereus
Frankland ،Tarrand

 Azotobacter chroococcum Beijerinckو تیمار شاهد
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و ساطوح تانش خشاکی در  4ساطح صافر،-0/4 ،-0/2 ،
 -0/8مگاپاسکال بود .در ضمن باکتریهای مورد اساتفاده
در پژوهش حاضر توسط آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشاکده
دامسزشکی دانشگاه شهرکرد شناسایی شدند.
جمعآوری بذر

بااذور گونااه  Astragalus ovinus Boissدر منطقااه
کرسنک از توابع شهرستان شهرکرد ،استان چهارمحاال و
بختیاری باا وساعتی معاادل  000هکتاار باین مختصاات
جغرافیایی 32◦ 30′تا  32◦ 32′عارض شامالی و 20◦ 21′
تا  20◦ 22′طاول شارقی در فصال تابساتان ساال 1320
جمعآوری شدند.
آمادهسازی بستر کشت و بذور

مجموع وسایل مورد اساتفاده در آزماایش مان جملاه
پتری دیش ،کاغذ واتمن و پنس در اتاوکالو اساتریل شاد
( .)40تعداد  20بذر به طور تصادفی برای هر پتاریدیاش
انتخاب و پس از ضدعفونی به مدت  30ثانیه با هیسوکلرید
سدی  10درصد و شستشاو باا آب مقطار آمااده مراحال
بعدی آزمایش شد .ابتدا قبل از تلقیح بذور باا بااکتریهاا
بهترین تیمار جوانهزنای کاه تیماار آب دا باا دماای 80
درجه سانتیگراد است به مدت  2دقیقه بر روی این گوناه
اعمال شد (.)10
اعمال تیمارها

مایه تلقیح باکتریهای ماورد آزماایش باا اساتفاده از
محیط  TSB1و روش کدورت سنجی به نحوی تهیاه شاد
که جمعیت  2×108سلول زنده باکتری در هار میلایلیتار
مایه تلقیح وجود داشته باشد ( .)1برای تهیة مایاه تلقایح
مقدار  20میکرولیتر از سوسسانسیون ذخیرة فریازری روی
محیط کشت  TSA2و درون انکوباتور با دماای  21درجاه
سانتیگراد قرار داده شد و پس از  48ساعت تاک کلاونی
باکتری به محیط کشت  TSBانتقال یافت و در شایکر باا
دمای  32درجه سانتیگراد به مدت  24تا  48ساعت قرار
گرفت تا باکتریها تخلیص و تکثیر شدند ( .)1سسس بذور
Tryptic Soy Broth
Tryptic Soy Agar

به مدت یک ساعت با این مایاه تلقایح آغشاته شادند تاا
عمل تلقیح صورت گرفت (.)1
برای ارزیابی مقاومت به تنش خشکی یا هماان تانش
اساامزی در مرحلااه جوانااهزناای و ایجاااد سااطوح مختلااف
پتانسیل آب از پلی اتایلنگالیکاول  0000جهات ساطوح
خشااکی  -0/4 ،-0/2و  -0/8مگاپاسااکال بااهترتیااب ،0/0
 1/4و  2/02گاارم پااودر در یااک لیتاار آب مقطاار طبااق
دستورالعمل میچل و کافمن ( )22استفاده شد .همچناین
برای ایجاد سطح شاهد خشاکی باا پتانسایل صافر از آب
مقطر دوبار تقطیر استفاده شد.
بالفاصله پس از تلقیح ،بذرهای تلقیح داده شاده در 3
تکرار  20تاایی بار روی دو الیاه کاغاذ صاافی واتمان در
پتریدیشهای به قطر  8ساانتیمتاری قارار داده شادند.
سسس مقادار  1میلایلیتار از محلاول مرباوط باه اعماال
سطوح خشکی به هر کدام اضافه شد .سسس پتریدیشها
به شارایط  20درجاه ساانتیگاراد12 ،سااعت روشانایی،
12ساعت تااریکی و رطوبات  20درصاد در اتاقاک رشاد
انتقال داده شدند.
اندازهگیری صفات و شاخصهای جوانهزنی

شمارش و ثبت بذرهای جوانه زده هر روز به مادت 21
روز انجام گرفت و خروج ریشهچه به طول دو میلیمتر باه-
عنوان معیار بذر جوانه زده در نظر گرفته شد ( .)20ساسس
صفات مورد مطالعه جوانهزنای از جملاه طاول ریشاهچاه و
طول ساقهچه باا اساتفاده از خاطکاش ،وزن تار و خشاک
ریشهچه ،ساقهچه و برگ جنینی با استفاده از ترازو با دقات
 0/001گرم و وزن خشک پس از خشاک شادن در آون باا
دمای  12درجهسانتیگراد به مدت  48ساعت انادازهگیاری
شدند .در پایانشاخصهای درصد جوانه زنی ،میانگین مادت
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر به ترتیاب از
روابط  3 ،2 ،1و  4محاسبه شد.
() 1

100= (S/T)× GP

در این رابطه  :GP3درصد جوانهزنی بذور :S ،تعداد
بذور جوانه زده :T ،تعداد کل بذور است (.)12

1
2

Germination percentage

3
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طرح آزمايشی و تجزيه دادهها
)MGT = Σ(Dn/N

()2

در این رابطه  :MGT1میانگین مادت جواناهزنای:D ،
تعداد روزها از شروع جوانهزنی :n ،تعداد بذر جواناهزده در
روز dام :N ،تعداد کل بذور جوانهزده است (.)30
)GR = Σ(Gt/Dt

( )3

در این رابطه  :GR2سرعت جوانهزنی :Gt ،تعداد بذر جواناه-
زده در  tروز :Dt ،تعداد روزها پس از جوانهزنی است (.)22
VI = GP×MSH

()4

در این رابطاه : VI3شااخص بنیاه باذر : GP ،درصاد
جوانهزنی و  : MSHمیانگین طولی گیاهچه (ریشاهچاه
ساقهچه) به میلیمتر است (.)32 ،1
اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی

برای اندازهگیری محتوی کلروفیال  b ،aو کاروتنوئیاد
رنگدانه هاای فتوسانتزی  0/22گارم از بافات تاازه بارگ
جنینی در مرحلاه دو برگای و  21روز بعاد از جواناهزنای
بذور هر تیمار آزمایشگاهی انتخاب شد .نموناههاا پاس از
توزین با  0/1گرم کربنات کلسی در یک هاون چینای باه
طور همگن ساییده شاد و باا مقادار  10 ccاساتون 80
مخلوط شد .مخلوط حاصل در فالکون قرار داده شاد و باه
مدت  20دقیقه با بهرهگیری از لرزشگر (شیکر) به شدت
به ه زده شد .سسس به مدت  2دقیقاه باا  1000دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد و از کاغذ صاافی واتمان عباور داده
شااد و بااا اسااتفاده از دسااتگاه اسااسکتروفتومتر ماادل
 DR0000کمسانی  Hachشدت جذب محلاول در طاول
موجهای  042 ،480و  003نانومتر قرائت شد ،ساسس باا
اسااتفاده از دسااتگاه مقاادار کلروفیاال  b ،aو کاروتنوئیااد
محاسبه شد (.)34 ،20 ،1
Mean germination time
Germination rate
3 Vigor index

در آمااار ،تحلیاال واریااانس ،مجموعااهای از ماادلهااای
آماری و روندهای وابسته به آن میباشد .بااهطااور کلاای
تحلیال واریاانس ،میانگینها را با استفاده از تخمینهاای
واریانس با ه مقایاسه میکند که در واقاع مربااوط بااه
تغییرپاذیری باین گروههااا و درون گاروههااا اساات .در
تقاسی بنادی کلی میتوان چندین ناوع (طارح) تحلیال
واریاااانس را بسااته بااه تعااداد متغیرهااای مسااتقل و
شایوهایای کاه آنهاا بارای آزمودنیها (گروهها) باه کاار
برده میشاوند ،و تعاداد متغیرهای وابسته ماورد اساتفاده
در مدل در نظر گرفت .مدلسازی خطی عماومی چنادین
متغیار واباسته ،از مدلهای پیشرفتهتار تحلیال واریاانس
محاسوب ماایگااردد کاه شاامل مادل خطای عماومی
( )GLM4چند متغیره و مادل خطی عمومی با اندازههای
تکراری 2است (.)8
در پژوهش حاضر ،در مجموع با بهرهگیاری از رابطااه
دو عامل (باکتری و تنش خشکی) با هجده متغیر وابساته
(تحلیل واریانس چند متغیره) ارزیابی شد و این عامالهاا
بین آزمودنیها (گروهها) و یا درون آزمودنیها باود .بارای
تجزیه و تحلیال داده هاا از آزماون مادل خطای عماومی
چناادین متغیاار وابسااته اسااتفاده شااد .میااانگین داده بااا
اسااتفاده از روش آزمااون چنااد دامنااه دانکاان در سااطح
احتمال  2درصد مورد مقایسه قرار گرفت (.)31
 نتايج
اثر باکتریها بر برخی از ويژگی های رشد و جوانهزنی
گونه Astragalus ovinus

از میان تیمارهای بااکتریهاای تلقایح ،بااکتریهاای
 Azospirillum lipoferm (Beijerinck) Tarrandو
 Azotobacter chroococcum Beijerinckبه دلیل عادم
جوانهزنی از بین تیمارها حذف شدند .بناابراین تیمارهاای
باااکتریهااای تلقاایح از پاانج تیمااار بااه سااه تیمااار
(،Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula
 Bacillus cereus Franklandو تیمار شاهد) کاهش یافت.

1
2

General Linear model
5 Repeated measured
4
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بررسی نتایج نشان داد که اثر اناواع بااکتری بار کلیاه
صفات اندازه گیری شده به جز وزن تار بارگ جنینای بار
بقیه صفتهای اندازهگیاری شاده باه طاور معنااداری در
سطوح  1و  2درصد تفاوت داشت (جدول .)1
تیمارهای بااکتریهاای  P. aeruginosaو B. cereus
بااه تنهااایی نساابت بااه تیمااار شاااهد ،میااانگین وزن تاار
ریشهچه ،ساقه چه و گیاهچه ،وزن خشک ساقهچاه ،بارگ
جنینی و گیاهچه ،طول ساقه چه ،درصد جوانه زنای ،بنیاه
بذر و سرعت جوانه زنی را به طور معناداری افزایش یافتند
در صورتی که اختالف معنیداری باین دو تیماار بااکتری
مشاهده نشاد .میاانگین مادت جواناه زنای در تیمارهاای
باااکتریهااای  P. aeruginosaو  B. cereusبااه طااور
معناداری کمتر از تیمار شاهد بود .میانگین وزن تار بارگ
جنیناای بااین تیمااار باااکتریهااای B. ،P. aeruginosa
 cereusو تیمار شاهد اختالف معنای داری را نشاان ناداد
(جدول .)2
باکتری  P. aeruginosaدارای بیشترین میانگین طول
ریشه چه ،گیاهچه ،کلروفیل  aو کلروفیل  bبود که نسبت
به تیمار باکتری  B. cereusو تیمار شااهد در ایان چهاار
صفت تفااوت معناا داری را نشاان داد .همچناین بااکتری
 P. aeruginosaدارای بیشترین میانگین کاروتنویید باود
که نسبت به تیماار شااهد دارای اخاتالف معنایدار باود.
باکتری  B. cereusدارای بااالترین میاانگین وزن خشاک
ریشهچه بود که نسبت به باکتری  P. aeruginosaو تیمار
شاهد اختالف معناداری را نشان داد (جدول .)2
اثر تننش خشنکی بنر برخنی از ويژگنیهنای رشند و
جوانهزنی گونه A. ovinus

بررسی نتایج نشان داد که اثر سطوح تنش خشاکی باه
استثناهای وزن تر (ریشاهچاه ،سااقهچاه ،بارگ جنینای و
گیاهچه) ،وزن خشک ریشهچه و ساقهچه ،درصد جوانهزنی،
میانگین مدت جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بر بقیه صافات
اندازهگیری شده به طور معناداری در سطوح  1و  2درصاد
تفاوت داشتند (جدول .)1
سااطح شاااهد خشااکی باااالترین میااانگین وزن خشااک
گیاهچه و کاروتنویید را به طور معناادار نشاان داد و دیگار
سطحهای تنش خشکی باه اخاتالف معنایدار نداشاتند.

میانگین طول گیاهچه و بنیه باذر در تانش خشاکی -0/2
مگاپاسکال تفاوت معنی دار با شاهد نداشته اماا باا افازایش
تنش خشکی به  -0/4و  -0/8مگاپاسکال ایان دو شااخص
کاهش معنیداری یافتهاند .با اعمال تنش خشکی میاانگین
کلروفیل  aو  bنسابت باه ساطح شااهد خشاکی کااهش
معناایداری یافتااهانااد .کمتاارین میااانگین آنهااا در تاانش
خشکی  -0/2مگاپاسکال مشاهده شد و در ساطوح  -0/4و
 -0/8مگاپاسکال در میانگین دو صفت اختالف معنایداری
مشاهده نشد .میاانگین طاول سااقهچاه باا افازایش تانش
خشکی به طور معنیداری کاهش یافته است در صورتی که
در سطوح  -0/4و  -0/8مگاپاسکال اختالف معنایداری در
میانگین این صفت مشاهده نشد .میانگین طول ریشهچاه و
وزن خشک بارگ جنینای در ساطح تانش خشاکی -0/4
مگاپاسکال کمترین میانگین را دارا بودند که با سطح شاهد
خشکی دارای اختالف معنیدار بودند (جدول .)2
اثرمتقابل باکتری و سطوح تنش خشنکی بنر برخنی از
ويژگیهای رشد و جوانهزنی گونه A. ovinus

نتیجههای تأثیر متقابل تلقیح انواع بااکتری و ساطوح
مختلف خشکی نشان داد که اثر متقابال اناواع بااکتری و
سطوح تنش خشکی به طور معناداری صفات وزن خشاک
گیاهچه ،طول ریشه چه و گیاهچاه را در ساطح  2درصاد
مورد تأثیر قرار داد (جدول .)1
میانگین عددی وزن خشک گیاهچه و طول ریشهچه و
گیاهچه در تیمارهای تلقیح باکتریها باا ساطوح مختلاف
تنش خشکی روی بذور ،بیشاتر از باذوری اسات کاه باه
تنهایی فقط تحت اعمال تنش خشکی قرار گرفته اناد .باه
عبارتی دیگر زمانی که از باکتری های محرک رشاد بارای
تیمارهای تنش خشکی روی بذور استفاده نشد ،میاانگین
وزن خشک گیاهچه و طول ریشه چه و گیاهچه با ساطوح
مختلف تنش خشکی دارای کمترین میزان بود (شکل -1
الف ،ب و ج).
تیمارهای تلقیح باکتری در شرایط تنش خشاکی -0/2
و  -0/8مگاپاسکال بیشترین افازایش را بار طاول گیاهچاه
نسبت به شاهد باکتری در همان سطوح تنش خشاکی دارا
بود و باکتری  P. aeruginosaبیشترین افازایش بار طاول

00
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خشک گیاهچه نسبت به تیمار شااهد بااکتری در هماان
سطوح تنش خشکی را نشان دادند (شکل  -1ج).

گیاهچه را در شرایط شاهد خشکی نسبت به شاهد باکتری
در همان سطح شاهد خشکی نشان داد (شکل  -1الف).
تلقیح باکتری محرک رشد  B. cereusدر شرایط تنش
خشکی  -0/2مگاپاسکال موجب بیشاترین افازایش طاول
ریشهچه بهمقدار  2/100میلیمتر شد که به طور معناادار
نسبت به شاهد بااکتری در هماان ساطح تانش خشاکی
دارای اختالف معنیدار باود .بااکتری  P. aeruginosaدر
شرایط تنش خشکی صفر و  -0/8مگاپاساکال نسابت باه
تیمار شاهد باکتری در همان سطوح تنش خشاکی باعاث
افزایش طول ریشهچه شد (شکل  -1ب).
تلقیح باکتری  B. cereusو  P. aeruginosaدر شرایط
تنش خشکی  -0/8مگاپاسکال نسبت به تیماار شااهد در
همااان سااطح تاانش خشااکی دارای بیشااترین افاازایش
میانگین وزن خشک گیاهچه بود در صاورتی کاه ایان دو
تیمااار باااکتری در ایاان سااطح تاانش خشااکی اخااتالف
معناایداری را بااا هاا نشااان ندادنااد .تلقاایح باااکتری
 P. aeruginosaدر شرایط تنش خشکی  -0/2مگاپاسکال
و  B. cereusدر شرایط سطح شاهد خشکی بیشترین وزن

همبستگی بین صفات مورد ارزيابی

بررسی نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که میانگین
مدت جوانهزنی دارای همبستگی باال ،منفای و معناادار باا
درصد جوانهزنی بود .سرعت جوانهزنی با درصد جوانهزنای
و بنیه بذر همبستگی باال ،مثبت و معناادار و باا میاانگین
مدت جوانه زنی همبستگی باال ،منفی و معنایدار داشات.
بنیه بذر همبستگی زیاد ،مثبت و معنادار با طول گیاهچاه
و درصد جواناهزنای را نشاان داد .وزن تار گیاهچاه دارای
همبستگی بااال ،مثبات و معناادار باا وزن تار ریشاهچاه،
ساااقهچااه و باارگ جنیناای بااود .وزن تاار باارگ جنیناای
همبستگی مثبات ،بااال و معنایدار باا وزن تار سااقهچاه
داشاات .وزن خشااک گیاهچااه بااا وزن خشااک ساااقهچااه
همبستگی باال ،مثبات و معناادار داشات .طاول گیاهچاه
دارای همبستگی زیاد ،مثبت و معنادار با طول ریشاه چاه
نشانداد .کلروفیال  bباا کلروفیال  aو کاروتنوئیاد دارای
همبستگی باال ،مثبت و معنادار بود (جدول .)3

جدول  .3تجزيه واريانس صفتهای مورد بررسی در گونة  Astragalus ovinusدر شرايط سطوح خشکی (اعداد داخل جدول آمار  Fهستند)
منبع تغییرات
درجه آزادی

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)

طول (میلیمتر)
درصد جوانهزنی
میانگین مدت جوانهزنی
بنیه بذر
کاروتنوئید
کلروفیل a
کلروفیل b
سرعت جوانهزنی

df

ریشهچه
ساقهچه
برگ جنینی
گیاهچه
ریشهچه
ساقهچه
برگ جنینی
گیاهچه
ریشهچه
ساقهچه
گیاهچه

شماره صفت

نوع باکتری ()A

تنش خشکی ()B

A×B

1
2
3
4
2
0
1
8
2
10
11
12
13
14
12
10
11
18

2
*2/341
*2/101
1/431ns
*3/000
**23/208
*4/301
**0/388
**0/240
**18/228
**20/222
**22/141
**12/132
**18/048
**32/224
**2/221
**13/001
**11/828
**20/000

3
2/321ns
1/281ns
1/102ns
1/223ns
2/133ns
2/324ns
**2/012
*3/203
**0/302
**20/282
**2/011
0/814ns
1/842ns
**2/232
**8/008
**1/320
**8/043
0/200ns

0
0/210ns
1/222ns
1/128ns
1/424ns
1/212ns
1/222ns
2/102ns
*1/144
*2/822
1/403ns
*3/111
1/012ns
1/128ns
1/142ns
2/014ns
2/400ns
2/421ns
1/000ns

* :** ،به ترتیب معنادار در سطح احتمال  2و  1درصد و  :nsعدم معناداری
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 بحث و نتیجهگیری
تأثیر باکتریهنا بنر برخنی از ويژگنیهنای رشند و
جوانهزنی گونه Astragalus ovinus

در پاژوهش حاضار ،بااکتریهاای Azospirillum
 lipoferm (Beijerinck) Tarrandو Azotobacter

 chroococcum Beijerinckبه عنوان عامل بیمااریزا
باارای گونااه  Astragalus ovinusمعرفاای شاادند .در
مطالعهای گزارش شده است که تلقیح بذور Triticum
 aestivum L.یااا گناادم بااا  Azospirillum sp.و
 Azotobacter sp.به تنهاایی موجاب افازایش درصاد
جوانه زنی بذر نسبت به تیمار شاهد شاده اسات (.)31
در صورتی که این دو باکتری در پاژوهش حاضار باه-
عنوان عامل بیماریزا برای گوناه  A. ovinusشاناخته
شدند ،که نتایج این مطالعه باا نتاایج پاژوهش حاضار
ه خوانی ندارد.
افزایش درصاد جواناه زنای ،سارعت جواناه زنای و
عملکرد گیاه با استفاده از تیمارهای بااکتری در دیگار

بررسیها نیز ذکر شده است .افزایش درصد جوانهزنای
و سرعت جوانه زنی بذر پایاه مناسابی بارای موفقیات
مراحل بعد از جوانه زدن باه شامار مایرود .بناابراین
ماایتوانااد شاارایط مناساابی باارای اسااتقرار سااریعتر
گیاهچه ،به خصاوص در شارایط رخاداد تانش ایجااد
نمایااااد ( .)31همچنااااین ،Azospirillum spp.
 Pseudomonas spp.و  Azotobacter spp.باار روی
جوانهزنی و رشد گیاهچه  Zea mays L.از تأثیر مثبت
و معناااااداری برخااااوردار اساااات ( .)10تیمااااار
تلقایح  Pseudomonas sp.و  ،Bacillus sp.سارعت
جوانهزنای باذور  Hordeum vulgare cv. Tokakیاا
جااو را نیااز افاازایش داد ( .)21همچنااین در گیاهااانی
مانند  Saccharum officinarum L.یاا نیشاکر (،)30
 )21( Zea mays L.و  Cynara scolymus L.یااا
کنگرفرنگی ( )21افزایش سرعت جوانهزنی و عملکارد
توسط این باکتریها گزارش شده است کاه باا یافتاه-
های پژوهش حاضر همخوانی دارد.

جدول  .2مقايسة میانگین تأثیر باکتریهای محرک رشد و تنش خشکی بر صفتهای مورد بررسی در گونة Astragalus ovinus
سطوح تلقیح باکتری
تیمارها

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)

طول (میلیمتر)
درصد جوانهزنی
میانگین مدت جوانهزنی
بنیه بذر
کاروتنوئید
کلروفیل a
کلروفیل b
سرعت جوانهزنی

صفات

ریشهچه
ساقهچه
برگ جنینی
گیاهچه
ریشهچه
ساقهچه
برگ جنینی
گیاهچه
ریشهچه
ساقهچه
گیاهچه

سطوح تنش خشکی(مگاپاسکال)
تیمار

Pseudomonas
aeruginosa

Bacillus
cereus

شاهد

0/183a
0/480a
0/222a
1/218a
0/032b
0/010a
0/014a
0/180a
2/213a
1/821a
4/431a
34/101a
4/243b
14/833a
0/420a
0/242a
0/234a
0/213a

0/183a
0/422a
0/241a
1/222a
0/041a
0/008a
0/080a
0/120a
1/801b
2/000a
3/812b
30/220a
4/100b
13/802a
0/388ab
0/218b
0/410b
0/220a

0/112b
0/321b
0/443a
0/820b
0/020c
0/020b
0/004b
0/134b
1/210c
1/440b
2/020c
12/830b
13/082a
4/420b
0/330b
0/188c
0/400c
0/022b

سطح

-7/2

شاهد
a

0/201
0/211a
0/014a
1/332a
0/031a
0/014a
0/083a
0/124a
2/182a
2/224a
4/401a
31/111a
2/234a
13/881a
0/402a
0/240a
0/222a
0/124a

میانگینها با حروف مشترک نشان دهنده عدم معنیداری است (آزمون چند دامنهای دانکن با )P>0/02

a

0/101
0/414a
0/218a
1/023a
0/033a
0/002a
0/012ab
0/110b
2/188a
1/820b
4/013a
30/220a
0/043a
12/034a
0/328b
0/402c
0/181c
0/121a

-7/4
a

0/134
0/312a
0/423a
0/231a
0/021a
0/000a
0/002b
0/142b
1/380b
1/212c
2/828b
28/333a
1/103a
8/414b
0/328b
0/408b
0/220b
0/111a

-7/8
a

0/120
0/423a
0/204a
1/012a
0/031a
0/022a
0/014a
0/121b
1/118ab
1/202c
3/281b
22/000a
2/208a
2/231b
0/314b
0/401b
0/212b
0/120a
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جدول  .1ضريب همبستگی بین صفتهای مورد بررسی گیاهچه Astragalus ovinus
3

2

1

4

5

6

0

8

9

37

33

32

31

34

35

36

30

1

1/000

2

**0/140

1/000

3

*0/131

**0/808

1/000

4

**0/828

**0/222

**0/203

1/000

2

**0/002

**0/243

*0/312

**0/202

1/000

0

**0/282

*0/302

0/212ns

*0/380

**0/410

1/000

1

*0/330

*0/422

*0/322

*0/421

*0/418

**0/428

1/000

8

**0/032

**0/233

*0/422

**0/230

**0/133

**0/803

**0/112

1/000

2

**0/441

0/282ns

0/221ns

0/300ns

*0/412

*0/348

*0/331

**0/421

1/000

10

**0/220

**0/223

**0/441

**0/220

**0/221

**0/483

**0/222

**0/004

*0/408

1/000

11

**0/241

*0/414

*0/343

**0/428

**0/242

**0/422

**0/402

**0/000

**0/243

**0/088

1/000

12

**0/043

**0/422

**0/428

**0/218

**0/012

*0/382

0/100ns

**0/402

0/244

**0/410

*0/302

1/000

13

**-0/222

**-0/408

-0/324ns

**-0/444

**-0/212

**0/208

-0/310ns

**-0/211

*0/338

**-0/202

**0/410

**-0/818

1/000

14

**0/110

**0/213

**0/210

**0/014

**0/013

**0/422

*0/302

**0/020

**0/101

**0/012

**0/801

**0/820

**-0/132

1/000

12

*0/408

**0/433

0/233ns

*0/301

**0/400

**0/482

**0/418

**0/228

**0/432

**0/441

**0/202

0/224 ns

-0/303ns

*0/414

1/000

10

**0/423

0/228ns

0/183ns

0/210ns

**0/430

**0/482

**0/422

**0/202

**0/302

**0/422

**0/428

*0/323

**-0/443

**0/203

**0/082

1/000

11

*0/404

*0/330

0/202ns

0/303ns

*0/388

**0/203

*0/321

**0/233

*0/324

*0/318

**0/421

0/302

**-0/332

**0/442

**0/810

**0/818

1/000

18

**0/043

**0/422

**0/428

**0/218

**0/012

*0/382

0/100ns

**0/402

0/244ns

**0/410

*0/302

**0/280

**-0/810

**0/812

0/224ns

*0/323

0/302ns

همبستگی  r<±0/8در نظر گرفته شده و * ** ،به ترتیب معنادار در سطح احتمال  2و  1درصد را نشان داده است ،اعداد  1-18مربوط به شماره صفات در جدول  1است.
.
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شکل  .3اثرمتقابل انواع باکتری و سطوح مختلف خشکی برصفات مورد بررسی گیاهچه  .Astragalus ovinusالف -طول ريشهچه،
ب -طول گیاهچه ،ج -وزن خشک گیاهچه ،میانگینها با حروف مشترک نشان دهنده عدم معنیداری است (آزمون چند دامنهای
دانکن با )P>7/75

در تیمارهای بااکتریهاای پاژوهش حاضار ،میاانگین
مدت جوانهزنی نسبت به شاهد کمتر بود ،بناابراین باذرها
در تیمااار بایوپرایمینااگ در زمااان کوتاااهتری جوانااه زده
بودند که موجب موفقیات بیشاتر در رسایدن باه مراحال
بعدی رشد گیاهچه شد (جدول .)2
در پژوهشاای دیگاار بیااان شااده اساات کااه باااکتری
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula

موجب افزایش طول ریشه ،ساقه ،ارتفاع بوته و حج ساقه
گیاه  Sorghum bicolor (L.) Moenchیا سورگوم شده
است ( .)4همچنین در بررسیهاای دیگار ،افازایش طاول

ساااقهچااه و ریشااهچااه در تلقاایح باااکتری Bacillus sp.

گزارش شده است ( )33 ،2که باا نتاایج پاژوهش حاضار
ه خوانی دارد.
در پژوهشی افزایش وزن تر و خشک اندامهای هاوایی
 Zea mays L.در اثااار تلقااایح باااذر باااا بااااکتری-
های  Pseudomonas spp.بیان شده است .بااکتریهاای
جااانس  Bacillus sp.و  Pseudomonas sp.و sp.
 Rhodococcusتوانایی تولیاد اکساین را دارا مایباشاند،
بنااابراین ماایتااوان احتمااال داد کااه تیمارهااای تلقاایح
باکتریهای  Pseudomonas sp.و  Bacillus sp.با تولیاد

تأثير بايوپرايمينگ بذر بر برخي از ويژگيهای جوانهزني و...

مقدار زیااد اکساین مایتواناد تولیاد بیشاتر جیبارلین را
تحریک کنند ،لذا افزایش تولید برگ و انادامهاای هاوایی
تحت تأثیر دوگانهی اکسین و جیبرلین قارار گیارد (.)18
همچنین تلقیح باذور  Glycin max (L.) Merrیاا ساویا
باااااا  Bacillus sp. ،Pseudomonas sp.و
 ،Bradyrhizobium sp.جوانهزنی بذور و استقرار گیاهچه
را بهبود بخشیده است و باعث افزایش طول و تجمع مااده
خشک در اندام هوایی و ریشه و جذب عناصر غذایی نسبت
به شرایط بدون تلقیح شده است (.)32
در پژوهشی نیز با بررسی بااکتریهاای Azospirillum
 sp.و  Pseudomonas sp.جاادا شااده از ریزوساافر کلاازا،
گزارش شده است که اثار تلقایح ایان بااکتریهاا بار وزن
خشک اندام هوایی کلزا در سطح  1درصد معنادار است ()0
که این نتیجه با نتایج تحقیق حاضر مبنی بار افازایش وزن
خشک سااقهچاه ،بارگ جنینای و گیاهچاه باا اساتفاده از
باکتری  P. aeruginosaنسبت باه تیماار شااهد مطابقات
دارد.
در بررسااای دیگااار کااااربرد  Pseudomonas sp.و
 Bacillus sp.باار برخاای صاافات رویشاای Crocus
 sativus L.یا زعفران از جمله کلروفیل  ،bکلروفیل کل و
کاروتنوئید معناداری است ( .)20همچنین مطالعاه نقاش
بااااکتری  Pseudomonas sp.در گیااااه Phaseolus
 vulgaris L.یا لوبیا نشان داد که در شارایط تلقایح ایان
باااکتری نساابت بااه عاادم تلقاایح ،غلظاات کلروفیاال  aو
کلروفیل  bبه ترتیاب  34و  48درصاد افازایش داد ()34
که با نتایج پژوهش حاضر ه خوانی دارد.
اثر تننش خشنکی بنر برخنی از ويژگنیهنای رشند و
جوانهزنی گونه A. ovinus

در پژوهش حاضر وزن خشک گیاهچه ،میانگین طاول
ساقه چه ،کاروتنویید ،کلروفیال  aو  bتحات تاأثیر تانش
خشکی قرار گرفت علت کااهش صافات فاوا باا افازایش
تنش خشکی را می توان باه حضاور فاراوان کااتیون هاا و
آنیون ها نسبت داد که عالوه بر ایجاد مسمومیت ،پتانسیل
آب را کاهش میدهد ( )28که موجب کااهش جاذب آب
توسط بذرها و همچنین مانع از ادامه فعالیت های گیاهچه
می گردد .همچنین در تحقیقای گازارش شاده اسات کاه

03

افزایش تنش خشکی باعث کااهش کلروفیال  ،aکلروفیال
 ،bکاروتنوئیدها و سطح برگ شده است ( )3که باا نتاایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد .تانش خشاکی باعاث از ها
گسیختگی ساختار سلول و اختالل در آنازی هاای سالول
میشود و موجب کاهش کلروفیل از طریق اثر کلاروفیالز،
پراکسیداز و ترکیبات فنلی و در نتیجاه تجزیاه کلروفیال
میشود که عامال اصالی در فرایناد فتوسانتز اسات و در
نتیجه کاهش عملکرد را باه دنباال خواهاد داشات .نتاایج
پژوهش حاضر نشان داد که وزن تر ،وزن خشک ریشهچاه
و ساقه چه ،درصد جوانهزنی ،میانگین مادت جواناهزنای و
سرعت جوانهزنی تحت تأثیر ساطوح تانش خشاکی قارار
نگرفتهاند بنابراین میتوان بیان نمود که گونه A. ovinus
تا حدودی دارای مکانیس مقاومت به خشکی بود (.)40
اثرمتقابل باکتری و سطوح تنش خشنکی بنر برخنی از
ويژگی های رشد و جوانهزنی گونه A. ovinus

وزن خشک گیاهچه و طاول ریشاهچاه و گیاهچاه در
تلقیح دو باکتری نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلاف
تنش خشکی از رشد بیشتری برخوردار بودناد (شاکل -1
الااف ،ب و ج) و تلقاایح ایاان دو باااکتری در ایاان سااطوح
مختلف تنش خشکی تأثیر منفی از خودشاان نسابت باه
تیمار شاهد در همان سطوح تنش خشکی نشان ندادند.
تلقایح بااکتریهاای  P. aeruginosaو  B. cereusدر
برخی از سطوح تنش خشکی باعث افزایش معنیدار طول
ریشه چه نسبت به تیماار شااهد در هماان ساطوح تانش
خشکی بودند .این دو تیمار باکتری موجب جذب بهتر آب
و مواد غذایی از طریق توسعه ریشه برای گونه A. ovinus
بود .بهبود وزن برخی از گیاهاان از جملاه Onobrychis
 )11( sativa L.و  )12( Avena sativa L.بااا کاااربرد
باکتریهای محرک رشد تحت تنش خشکی در یافتههاای
پژوهشهای دیگر نیاز بیاان شاده اسات .نتاایج پاژوهش
حاضار باا یافتاههاای مطالعاة دیگار در گیااه Triticum
 aestivum L.یا گندم تلقیح شده با باکتریهاای محارک
رشااد تحاات تاانش ( )31مطابقاات دارد .همچنااین در
پژوهشی دیگر گزارش شده است که تلقیح بذور Festuca
 arundinaceae Schrebیا فستوکای پابلند با باکتریهای
 Azotobacter sp.و  Azospirillum sp.موجااب بهبااود
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عملکرد نسبت به تیمار شااهد و افازایش مقاومات تانش
خشکی شده اسات .ایان نتیجاه مایتواناد بیاانگر رابطاه
تقویتکنندگی باکتریها برای افزایش رشاد گیاهچاه A.
 ovinusباشد .همچنین به این نکته باید توجاه نماود کاه
عاادم اسااتفاده از تلقاایح باااکتری موجااب کاااهش طااول
ریشه چه و گیاهچاه و وزن خشاک گیاهچاه همزماان باا
اعمال تنشهای خشکی بود (شکل  -1الف ،ب و ج).
همبستگی بین صفات مورد ارزيابی

نتایج جدول ضرایب همبستگی (جادول  )3نشاان داد
که تغییرات درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی با حضاور
باکتری های محرک رشد افازایش و تحات شارایط تانش
خشکی کاهش یافته است ،از این رو شاخص بنیه بذر کاه
نشان دهنده قدرت رشد گیاهچاه (وزن و طاول گیاهچاه)
می باشد ،تحت تأثیر قرار داده اسات .همچناین باا بهاره-
گیری از باکتری های محرک رشد شاخص میانگین مادت
جوانه زنی کاهش یافته است در حقیقات ایان بااکتریهاا
موجب افزایش درصد و سارعت جواناهزنای شادهاناد کاه
نشاندهنده ارتباط مستقی درصد و سرعت جوانهزنای باا
کارایی گیاهچه برای استقرار و رهاور یکنواخات گیاهچاه
بود .به عبارت دیگر باکتریهای محارک رشاد در منااطق
خشک مایتواناد تاأثیر مثبات داشاته باشاند کاه نتاایج
پژوهش حاضر با نتایج یافتاه هاای تحقیاق دیگاری ()31
مطابقت دارد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفات کاه بهارهگیاری از
باکتری های محرک رشد ،کل ویژگیهای رشد (وزن تار و
خشک ،طول ،رنگدانههای فتوسنتز) و جوانهزنای (درصاد،
سرعت ،میانگین مدت جوانهزنای و بنیاه باذر) گوناه A.

 ovinusرا افزایش داد .همچنین طبق یافتاههاا مایتاوان
بیان کرد که این باکتریهاا در مقادارهای مختلاف تانش
(صفر -0/2 ،و  -0/8مگاپاسکال) در افزایش رشد گیاه A.
( ovinusوزن خشک گیاهچه ،طول ریشهچاه و گیاهچاه)
مااوثر واقااع بااود .ایاان دو باااکتری نقااش کاهشاای روی
تأثیره اای منفاای تاانش خشااکی روی گیاااه A. ovinus
داشااتند .باااکتریهااای محاارک رشااد گیاااه از روشهااای
مختلفی از جمله تثبیت غیرهمزیسات نیتاروژن ،افازایش
حاللیت فسفر ،تولید فیتوهورمونها و یاا تولیاد ترکیباات
گوناگون با خواص پاتوژنی موجاب رشاد گیااه مایشاوند
( .)28بدین معنا که باکتری های محرک رشد روی کاهش
اثرات منفی تنش خشکی موثر بودند .تیمارهای باکتریایی
به دلیلداشتن صفتهای محرک رشدی مختلاف از جملاه
تولید تنظی کنندههاای رشادی مختلاف مانناد اینادول
اسااتیک اسااید ،ساایتوکنین و جیبرلیااک اسااید ،تولیااد
سیدروفور ،تولید -ACCدآمیناز قادر بودند ،شااخصهاای
رشد و جوانهزنی این گونه گون را در شرایط تنش خشکی
را بهتر کنند.
جنبة دیگر که از اهمیت زیادی برخودار است استفاده
از نوع میکروارگانیس ها برای انتخاب باکتریهای مناساب
هر اقلی  ،نوع گیاه و شارایط محیطای اسات و باهعناوان
باکتری هایی که می تواناد بیشاترینتأثیر را بار روی رشاد
گونه گیاهی داشته باشند مد نظر قرار گیرد ( .)11بهطاور
کلی می توان بیان کرد که تأثیر باکتری های محرک رشاد
روی گونه  A. ovinusمثبت بود و به عبارت دیگر میتوان
در اصالح و احیای مناطق از آنها استفاده کرد که نیاز باه
بررسیهای بیشتر در گلخانه و عرصه دارد.
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Abstract
This study was aimed to investigate the effects of seed biopriming with plant-growthpromoting bacteria (PGPB) on some characteristics of germination and growth of
Astragalus ovinus Boiss under drought stress. This study was conducted as a factorial
experiment in a completely randomized design, with three replications. Percentage, rate of
germination, mean germination time, vigor, chlorophyll a, b, carotenoids, fresh and dry
weight of radicle, shoot, embryonic leave, seedling and radicle length, shoot and seedling
were determined. Plant-growth-promoting rizobacteria at five levels including
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula, Azospirillum lipoferm (Beijerinck) Tarrand,
Bacillus cereus Frankland, Azotobacter chroococcum Beijerinck and the control treatment
were considered as the first factor. The second factor was applying drought stress at four
levels of 0.0, -0.2, -0.4 and -0.8 MPa. Among the four biopriming treatments tested, A.
lipoferm and A. chroococcum were eliminated, because the seeds were failed to germinate
and identified as agent pathogenic. Results indicate that the use of these two PGPB
increase the characteristics of germination (percentage, rate of germination, mean
germination time and vigor) and growth (fresh and dry weight, length and photosynthetic
pigments) of A. ovinus. It can be concluded that these two bacteria increase effectively the
growth of A. ovinus under different levels of drought stress. In general, these two bacteria
play a role in reduction of the negative effects of drought stress on A. ovinus.
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