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چکیده
به منظور بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپریلیوم لیپوفروم بر گیاه فستوکای
بلند پژوهشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سطوح مختلف شوری  8 ،2 ،2و  16دسیزیمنس
بر متر و آب مقطر بهعنوان شاهد اجرا شد .نتایج نشان داد ،بیشترین و کمترین میزان رویش گیاهچه بهترتیب در تیمارهای
آزوسپیریلوم و شاهد (بدون تنش شوری و تلقیح) مشاهده شد .در هفته دهم بیشترین مقادیر وزن تر و خشک چمنزنی

به ترتیب در شوری شش و هشت دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح آزوسپیریلوم ،بیشترین تعداد برگ در تیمار ازتوباکتر
بدون تنش شوری و بیشترین کلروفیل کل در تیمار شوری  16دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر حاصل شد.
در هفته پانزدهم ،بیشترین وزن تر چمنزنی در شوری  2و  0دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح آزوسپیریلوم و بیشترین
وزن خشک چمنزنی در شوری  2دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح و  16دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر بدست
آمد .همچنین بیشترین تعداد برگ در تیمار آزوسپیریلوم بدون تنش شوری حاصل گردید .بیشترین میزان فسفر و پتاسیم
بهترتیب در تیمار آزوسپیریلوم بدون تنش شوری و تیمار شاهد مشاهده گردید .همچنین بیشترین میزان نیتروژن و سدیم
بهترتیب در شوری  8دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر و شوری  16دسیزیمنس بر متر همراه با تلقیح
آزوسپیریلوم مشاهده شد .در شوری  16دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح باکتری ،بیشترین میزان پرولین مشاهده گردید.
با توجه به نتایج باال ،تلقیح بذر فستوکای بلند با باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم توانست آثار سوء تنش شوری را
بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاه کاهش دهد و هر یک از باکتریها بر بهبود برخی از خصوصیات مورد بررسی
در شرایط تنش تأثیرگذار بودند.
واژه های کلیدی :ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم ،پرولین ،چمنزنی ،کلروفیل
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Abstract
The effect of Azotobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum on tall fescue was studied by
factorial experiment in a randomized complete block design with 4, 6, 8 and 12 dS.m-1 salinity and distilled
water as control. Results showed that the highest and the lowest seedling emergence were observed in
Azospirillum and control (without any salinity or inoculation) treatments. At tenth week, the highest values of
fresh and dry clipping weights were obtained by Azospirillum plus 6 and 8 dS.m-1, respectively. The highest
number of leaves was observed in Azotobacter treatment without salinity and the highest chlorophyll by
Azotobacter plus salinity 12 dS.m-1. At fifteenth week, the highest amount of fresh clipping weight was
obtained from 4 and 0 dS/m plus Azospirillum. The highest dry clipping weight was produced by 4 dS.m-1
salinity without inoculation and 12 dS.m-1 plus Azotobacter. The highest number of leaves was obtained from
Zzospirillum without salinity. The highest amount of phosphorus was observed in Azospirillum treatment with
0 dS.m-1 salinity. Control treatment showed the highest potassium amount. Azotobacter plus 8 dS.m-1 had the
highest nitrogen amount whereas Azospirillum plus 12 dS.m-1 showed the highest sodium amount. The highest
proline amount was observed in 12 dS.m-1 salinity without inoculation. According to the above results,
inoculation of tall fescue seeds with Azotobacter and Azospirillum could reduce the effects of salinity stress
on growth and biochemical properties of the plant, and each bacteria affected the improvement of some
characteristics under stress conditions.
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پروتئینها موجب اختالل در وظایف غشای کلروپالست

مقدمه

 در مواجه با تنش.)6006 میشود (ملکوتی و همکاران

تنش شوری و خشکی در مناطق خشک و نیمه

 با افزایش سطح هورمون اتیلن در گیاه و آثار،شوری

خشک جهان از مشکالت پیش روی صنعت کشاورزی

سمی برخی یونها بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و

 تنش شوری.)6008 میباشد (صالحورزی و همکاران

 جذب عناصر غذایی توسط ریشه مختل،بیوشیمیایی

،از طریق کاهش سطح برگ و وزن تر و خشک گیاه

،گردیده و به دلیل کاهش آب قابل دسترس برای گیاه

 آنزیمها و سنتز،محدود نمودن فعالیت کلروفیلها
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پتانسیل آب محیط اطراف ریشه نیز کاهش یافته ،در

خاک از نظر جنبههای اقتصادی و زیست محیطی نیز مفید

نتیجه خصوصیات رشدی گیاه نیز کاهش مییابد (شیاب

بوده و میتواند به عنوان جایگزین مناسب کودهای

و همکاران  6013و گاریدو و همکاران .)6012

شیمیایی در نظر گرفته شود (حمیدی و همکاران .)6002

فستوکای بلند با نام علمی Festaca arundinacea

باکتریهای زیستی از جمله آزوسپیریلوم 6و

 schreb.از تیره  ،Poaceaeچمنی دارای ریشه عمیق و

ازتوباکتر 3به دلیل توانایی در برقراری ارتباط با گیاهان،

قوی ،با بافت خشن و عادت رشد دستهای است که از

بسیار حائز اهمیت میباشند و از طریق تثبیت نیتروژن،

سرعت جوانهزنی نسبتاً باال برخوردار بوده و سازگار به

تولید سیدروفورهای کمپلکسکننده آهن ،تولید هورمون-

دامنه گستردهای از شرایط محیطی از جمله خشکی ،گرما،

های گیاهی ،سنتز آنتیبیوتیکها و ترکیبات قارچکش بر

سایه و پاخوری 1است (آلدوز و چیورس  , 6006کمین و

رشد و عملکرد گیاهان تأثیر میگذارند (گاگنی بورگیو و

همکاران (6002

همکاران  .)6013اگرچه کارایی تثبیت بیولوژیک نیتروژن

جوانهزنی بذر چمن یکی از مراحل زیستی و

در سویههای ازتوباکتر عالوه بر فیزیولوژی باکتری ،به

تعیینکننده در چرخه رشدی گونههای گیاهی و تضمین

نوع گونه گیاهی و شرایط محیطی نیز وابسته است

کننده استقرار موفق گیاه و عملکرد نهایی آن است (زارع

(بولگاریلی و همکاران  .)6013آزوسپیریلوم نیز غیر از

و همکاران  .)6002در سالهای اخیر ضرورت مطالعه

تثبیت نیتروژن مولکولی قادر به تولید اکسینهایی نظیر

بیولوژی ریزوسفر و استفاده از میکروارگانیسمهای مهم

ایندول استیک اسید میباشد (باشان و دیباشان .)6010

خاکزی بهخصوص باکتریهای محرک رشد گیاه به

نتایج مطالعات حاکی از آن است که اثرگذاری باکتری بر

منظور بهبود تغذیه ،رشد و کنترل عوامل تنشزا در محیط

تعدیل اثرات مضر ناشی از تنش میتواند متأثر از سایر

زیست ریشه بسیار مورد توجه قرار گرفته است (وسی

ویژگیهای باکتری از جمله تولید انواع متابولیتهای

 .)6003یکی از استراتژیهای مقابله با تنش شوری ،تلقیح

میکروبی مانند اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین باشد که

گیاهان با انواع مختلفی از باکتریها و قارچهای مفید

ریختشناسی و فیزیولوژی ریشه و در نتیجه جذب آب

خاکزی میباشد که با استفاده از یک یا چند مکانیسم

و مواد غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد (زهیر و همکاران

خاص به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب بهبود

 6002و بابالوا  .)6010گزارش شده است باکتریهای

شاخصهای رشد و نمو گیاه میگردند (فهاد و همکاران

محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر ارتفاع گیاه و

 6012و باشان و همکاران  .)6012کاربرد باکتریهای

وزن خشک چمن ( Lolium perenneاستامینو و همکاران

محرک رشد عالوه بر فراهمی عناصر غذایی ،از تشدید

 )6016و خصوصیات رشدی ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی و

تنش اسمزی که بر اثر افزودن کودهای شیمیایی به

عناصر ریزمغذی گیاه کلزا )( (Brassica napusبانیاگیل

زمینهای شور اتفاق میافتد ،جلوگیری مینماید .در حالی

و همکاران  )6013تأثیرگذار میباشند.

که ،استفاده از کودهای شیمیایی نه تنها باعث تخریب

در پژوهشی دیگر مشاهده گردید تلقیح بذر گیاه

ساختار فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک خاک میشود،

ناترک ( )Dodonaea viscosa L.با باکتریهای زیستی

بلکه کیفیت محصول تولید شده را نیز تحت تأثیر قرار

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم توانست تحمل گیاه به شوری

میدهد (کوچکی و همکاران  .)6008بنابراین کاربرد کود-

را تا سطح  20دسیزیمنس بر متر افزایش دهد و جوانه-

های زیستی عالوه بر اثرات مثبت بر کلیه خصوصیات

زنی مطلوبی صورت گیرد .عالوه بر آن ،خصوصیات

1

2- Azesprillum
3- Azotobacter

Wearability
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مساحی ،نادری و ..

رشدی شامل طول ریشه و ساقه ،وزن تر و خشک ریشه

) (Azotobacter chroococcumو آزوسپیریلوم لیپوفروم

و ساقه ،نسبت طول و وزن ریشه به ساقه تحت تأثیر

)( (Azospirillum lipoferumجمعیت باکتری برابر 108

تلقیح بذر با ازتوباکتر در شرایط شوری  12و  60دسی-

کلونی بر میلیلیتر) که در محیط کشت Tryptic ( TSB

زیمنس بر متر افزایش یافت (یوسفی و همکاران.)6012 ،

 )soybrothدرون انکوباتور کشت داده شده بودند،

تلقیح ذرت با ازتوباکتر سویه ( C5تولیدکننده اکسین) و

صورت گرفت (خالقنژاد و جباری  .)6012بعد از آن،

 C9تحت شرایط تنش شوری باعث بهبود جذب پتاسیم و

تعداد  620عدد بذر در هر یک از گلدانهای شش لیتری

خروج یون سدیم گردید .همچنین میزان کلروفیل ،پرولین

حاوی بستر کشت خاکی کشت گردید .بدین ترتیب ،اولین

و محتوای پلیفنل در برگها را افزایش داد (ایالنگوماران

زمان تلقیح به هنگام کشت بذر و دو زمان دیگر با فواصل

و اسمیت  .)6012در پژوهشی دیگر ،بذر گیاه شبدر سفید

یک و چهار ماه به صورت تزریق یک سیسی از

( )Trifolium repensدر سطوح مختلف شوری 80 ،20 ،0

سوسپانسیون باکتریها در بستر کشت صورت گرفت و

و  160میکروموالر کلرید سدیم در خاک با باکتری

بالفاصله بعد از تلقیح ،آبیاری انجام شد (کندیل و

زیستی آزوسپریلیوم تلقیح داده شد و مشاهده گردید

همکاران  .)6002تیمارهای شوری نیز در پنج سطح صفر

ارتفاع ساقه ،طول ریشه ،وزن تر و خشک گیاه ،سطح

(آب مقطر) 8 ،2 ،2 ،و  16دسیزیمنس بر متر بالفاصله

برگ و محتوای کلروفیل به طور معنیداری در گیاهان

پس از سرزنی اول و بعد از آن سه مرتبه در هفته تا

تلقیح داده شده در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافت

پایان آزمایش همراه با آب آبیاری اعمال شد .کنترل

(خلید و همکاران  .)6012برنامهریزی دقیق و ارائه

شوری با اعمال برخه آبشویی  12درصد صورت گرفت

راهکارهای مناسب جهت حل مشکل شوری بسیار حائز

که بر طبق آن EC ،خروجی باید کمتر یا در حد یک و نیم

اهمیت است (حیدری شریف آباد  .)6001با توجه به

برابر  ECورودی باشد .لذا بمنظور کنترل شوری خاک،

گستردگی قابل تأمل خاکهای شور در ایران و نظر به

آب زهکش گلدانها بررسی شده و حجم آب الزم برای

جایگاه و اهمیت چمن به عنوان مهمترین گیاه پوششی و

آبیاری با توجه به میزان رشد گیاه و شوری آب زهکش

همچنین بهبود پارامترهای مربوط به رشد و عملکرد

افزایش یافت به طوریکه  ECخاک در طول مراحل

گیاهان ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع

آزمایش ثابت ماند .گیاهان فستوکای بلند در محیط

باکتری محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر

گلخانه با دمای  62-68درجه در روز و  12درجه سانتی-

خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند تحت

گراد در شب نگهداری شدند .در طول دوره رشد پس از

شرایط تنش شوری انجام شد.

پایان پنج هفته اول ،قارچکشهای بنومیل و کاربندازیم با
غلظت یک در هزار به صورت یک هفته در میان در خاک
چمن بکار برده شد .همچنین عمل سرزنی گیاهان زمانی

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1362در مرکز تحقیقات

که ارتفاع آنها حدود نُه سانتیمتر رسید ،صورت گرفت

گلخانهای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تا ارتفاع آنها در حدود شش سانتیمتر حفظ شود،

اصفهان (خوراسگان) اجرا گردید .به منظور جلوگیری از

نمونههای سرزده شده خشک و نگهداری شد .دوره رشد

آلودگی احتمالی قارچی ،ابتدا بذرها به مدت دو دقیقه در

گیاهان از زمان کشت بذر تا خارج کردن گیاهان از گلدان-

محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد ضدعفونی و بعد از

ها 2 ،ماه به طول انجامید .پس از دوره رشد ،گیاهان

آن با آب مقطر شستشو داده شدند .سپس تلقیح بذرها با

برداشت و ریشه و اندام هوایی جدا گردید.

سوسپانسیونهای

باکتری

ازتوباکتر

کروکوکوم
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هوایی گیاه پس از برداشت ،خشک کردن و عصارهگیری

ارزیابی صفات
پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل ( 2سطح

به وسیله دستگاه فلیم فتومتر(کادسون و پیترسون

شوری ×  6نوع باکتری محرک رشد و نمونه شاهد بدون

 ،)1686میزان نیتروژن با استفاده از کجلدال (برمنر و

باکتری) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار

مولوانی  )1686و میزان فسفر به روش اولسن و بهوسیله

اجرا گردید .درون  12گلدان (تیمارهای ازتوباکتر،

اسپکتروفتومتر در طول موج  880نانومتر اندازهگیری

آزوسپیریلوم و شاهد (بدون تلقیح) هر کدام پنج گلدان)

شد (اولسن و سومرز  .)1686میزان پرولین نیز با

خاک باغچه ریخته شد .سپس  62عدد بذر در هر گلدان

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر از طریق جذب نور در

کشت و  62سیسی سوسپانسیون کودهای زیستی به

طول موج  260نانومتر اندازهگیری و بر حسب میلیگرم

هر گلدان اضافه و در نهایت تعداد بذرهای سبز شده در

بر میلیلیتر وزن تر گزارش شد (بیتس و همکاران .)1623

هر گلدان شمارش گردید .جهت ارزیابی وزن تر و خشک

همچنین ارزیابی میزان کلروفیل کل با استفاده از

چمنزنی با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن تر گیاه

اسپکتروفتومتر (مدل  )D 6320و از طریق جذب نوری

اندازهگیری شد .وزن خشک نیز با قرار دادن نمونهها به

محلول به دست آمده در طول موجهای  223و 222

مدت  28ساعت در آون با دمای  22درجه سانتیگراد به

نانومتر صورت گرفت .همچنین از روابط زیر برای

دست آمد .در پایان کشت تعداد برگها در هر گیاه نیز

محاسبه میزان کلروفیل کل (برحسب میلیگرم در گرم

شمارش گردید .همچنین میزان پتاسیم و سدیم اندام

بافت تازه برگ) استفاده شد (لی و همکاران .)6006

رابطه ()1

Chl.a (mg.g-1) = [(12.7*Abs 663) - (2.6*Abs 645)] * V/W × 1000
Chl.b (mg.g-1) = [(22.9*Abs 645) - (4.68*Abs 663)] * V/W × 1000
Chl.total (mg.g-1) = Chl.a + Chl.b

 Abs 645و  =Abs 663جذب خوانده شده در طول موجهای  222و  223نانومتر =V ،حجم استون بر حسب میلیلیتر و
 =Wوزن تازه برگ بر حسب گرم) میباشد.
وسیله فلیم فتومتر (اولسن و سومرز  ،)1686منیزیم به

ارزیابی خصوصیات شیمیایی بستر کشت مورد

روش تیتراسیون و ازت با استفاده از کجلدال مدل 3600

استفاده

اندازهگیری شد (بولتز و هوول  .)1628برای اندازهگیری

بدین منظور ،میزان  pHبا استفاده از دستگاه pH

میزان آهک نیز از روش تیتراسیون با سود (پیج و

متر مدل  626در گل اشباع و قابلیت هدایت الکتریکی

همکاران  )1686و جهت تعیین بافت خاک از روش

عصاره اشباع توسط هدایتسنج متر -اهم مدل 222

هیدرومتری بایکوس (دی  )1622استفاده گردید .نتایج

ارزیابی شد .میزان فسفر بسترهای کشت نیز طبق روش

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر کشت مورد

اولسن با استفاده از اسپکتروفتومتر ،پتاسیم و سدیم به

استفاده در جدول ( )1بیان شده است.
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مساحی ،نادری و ..

جدول  -1خصوصیات فیزیکی -شیمیایی بستر کشت مورد استفاده
بستر

بافت خاک

ترکیب خاکی

شنی -لومی

ظرفیت نگهداری

آهک

رطوبت ()%

()%

EC
)(dS/m

23

16

6/3

pH

Na
)(%

N
)(%

P
)(mg/kg

K
)(mg/kg

Mg
)(%

2/3

0/1

0/32

10

60

0/6

تحت شرایط تنش شوری ،تأثیر مثبت و معنیداری را بر

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار آماری ،SAS

برخی از پارامترهای گیاه از جمله سرعت جوانهزنی بذر،

مقایسه میانگینها توسط آزمون  LSDانجام و جهت رسم

تحمل به خشکی ناشی از شوری و همچنین رشد و

نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

عملکرد گیاه نشان دادند .تحمل گیاهان به تنش شوری در
مراحل پس از جوانهزنی بذر به توانایی آنها در تجمع و

نتایج و بحث

ذخیره مقادیر زیاد یونهای سدیم و کلر در واکوئل

رویش گیاهچه

وابسته است .همچنین افزایش طول و سطح ریشه بر اثر

اثر باکتری بر رویش گیاهچهها در سطح احتمال

کاربرد این باکتریها با توجه به تأثیر این ویژگیها بر

 1درصد معنیدار شد (جدول  )6بهطوریکه بیشترین و

توان نفوذ و جستجوی ریشه در حجم زیادتری از خاک،

در تیمارهای

یکی از مهمترین اثرات و سازوکارهای این باکتریها

آزوسپیریلوم و بدون تلقیح با میزان  22/20و 26/20

محسوب میشود (داس و همکاران  6013و چادهاری و

درصد حاصل شد (جدول  .)3باکتریهای محرک رشد

همکاران .)6013

کمترین

رویش گیاهچه بهترتیب

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر باکتری بر رویش گیاهچه فستوکای بلند
درجه

منابع تغییر

میانگین مربعات

آزادی

رویش گیاهچه

باکتری

6

**1062/02

خطا

16

16/20
2/22

ضریب تغییرات ()%
** بیاگر معنیدار شدن در سطح احتمال  1درصد می باشد.

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین اثر باکتری بر رویش گیاهچه فستوکای بلند
باکتری

رویش گیاهچه ()%

بدون تلقیح

26/20

آزوسپیریلوم

22/20

ازتوباکتر

28/80

LSD

2/10

وزن تر و خشک چمنزنی

درصد و اثر تنش شوری در سطح پنج درصد بر وزن تر

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر باکتری

چمنزنی فستوکای بلند در هفته دهم و تعداد برگ در

و اثر متقابل باکتری و تنش شوری در سطح احتمال یک

هفته پانزدهم معنیدار شد .همچنین اثر باکتری ،تنش

اثر کودهای زیستی بر خصوصی ات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند.....
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شوری و اثر متقابل باکتری و تنش شوری بر وزن تر

دسیزیمنس بر متر به همراه آزوسپیریلوم به ترتیب با

چمنزنی در هفته پانزدهم ،کلروفیل کل در هفته دهم و

 1/06و  1/03گرم مشاهده شد .بر اساس نتایج آزمون

پانزدهم و تعداد برگ در هفته دهم در سطح احتمال یک

تی با نمونههای جفتی اثر گذشت زمان بر وزن خشک

درصد معنیدار شد .در حالی که ،اثر تنش شوری و اثر

چمنزنی در برخی از تیمارها معنیدار گردید بهطوری

متقابل باکتری و تنش شوری در سطح احتمال  1درصد

که با گذشت زمان ،وزن خشک چمنزنی در این تیمارها

و اثر باکتری در سطح پنج درصد بر وزن خشک چمن-

به جز تیمار بدون شوری به همراه آزوسپیریلوم کاهش

زنی فستوکای بلند در هفته دهم و پانزدهم معنیدار

یافت (جدول .)2

گردید (جدول .)2

تنش شوری با تأثیر بر پتانسیل اسمزی خاک و

در هفته دهم بیشترین وزن تر چمنزنی در سطح

گیاه ،میزان تعرق و محتوای نسبی آب برگ را تحت تأثیر

شوری شش دسیزیمنس بر متر به همراه آزوسپیریلوم

قرار داده و در نهایت موجب کاهش فتوسنتز و وزن تر

با میزان  10/26گرم و کمترین میزان در سطوح بدون

و خشک گیاه میشود (زائو و همکاران  .)6002با افزایش

شوری و آزوسپیریلوم و چهار دسیزیمنس بر متر بدون

غلظت امالح در محلول خاک ،فشار اسمزی منفیتر شده،

تلقیح بهترتیب با  2/26و  2/26گرم مشاهده شد .در هفته

بدین ترتیب جذب آب توسط ریشهها کاهش و تولید

پانزدهم نیز بیشترین وزن تر چمنزنی فستوکای بلند در

آبسزیک اسید در آنها افزایش مییابد که از طریق آوند-

سطوح شوری چهار دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح و

های چوبی به بخشهای هوایی گیاه منتقل شده و در

 16دسیزیمنس بر متر به همراه ازتوباکتر بهترتیب با

نهایت بسته شدن روزنهها و کاهش خصوصیات رشدی

 2/68و  2/21گرم حاصل شد .کمترین میزان نیز در

گیاه را باعث میشود (تاالت و همکاران  6012و هومائی

سطوح شوری  8و  16دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح به

 .)6006در شرایط تنش شوری انتقال مواد فتوسنتزی

ترتیب با  3/28و  3/62گرم مشاهده شد .بر اساس نتایج

تحت تأثیر قرار گرفته که موجب اشباع شدن برگها از

آزمون تی با نمونههای جفتی اثر گذشت زمان بر وزن تر

این مواد و در نتیجه محدود شدن فرآیند فتوسنتز و

چمنزنی در اکثر تیمارها معنیدار گردید به طوری که با

کاهش وزن تر و خشک گیاه میشود (نادم و همکاران

گذشت زمان وزن تر چمنزنی در اکثر تیمارها به جز

 .)6012نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،تیمار بذر

شوری صفر به همراه آزوسپیریلوم و شوری  2دسی-

با باکتریهای محرک رشد سبب خنثی نمودن شرایط

زیمنس بر متر بدون تلقیح کاهش یافت (جدول .)2

نامساعد تنش و تقویت خصوصیات رشدی گیاه گردید.

همچنین در هفته دهم بیشترین وزن خشک چمنزنی در

عالوه بر موارد ذکر شده ،باکتریهای محرک

سطوح شوری هشت و شش دسیزیمنس بر متر به

رشد با تولید سیدروفورها و مواد کالتکننده میزان

همراه آزوسپیریلوم به ترتیب با میزان  6/82و  6/26گرم

فراهمی عناصر کم مصرف در شرایط تنش شوری را

و کمترین میزان در تیمار شاهد به همراه آزوسپیریلوم و

افزایش میدهند بنابراین گیاهان میتوانند دامنه وسیعی

شوری چهار دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح به ترتیب با

از تنشهای محیطی را تحمل نمایند (هیات و همکاران

 1/13و  1/66گرم مشاهده گردید .در هفته پانزدهم نیز

 .)6010یکی از مهمترین مکانیسمهای رشد تحت تأثیر

بیشترین وزن خشک چمنزنی در سطوح شوری چهار

باکتریهای محرک رشد ،تغییر در ریختشناسی و

دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح و  16دسیزیمنس بر متر

فیزیولوژی سیستم ریشهای گیاه است .باکتریهای

به همراه ازتوباکتر به ترتیب با  1/86و  1/82گرم حاصل

محرک رشد از طریق گسترش ریشهها ،افزایش تعداد

شد .کمترین میزان نیز در سطوح شوری شش و هشت

ریشههای جانبی ،ریشههای موئین و همچنین حجم و

مساحی ،نادری و ..
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وزن ریشهها ،موجب افزایش سطح ریشه ،افزایش

خصوصیات رشدی اندام هوایی چمن فستوکای بلند تحت

دسترسی به آب و عناصر غذایی و در نتیجه بهبود

تأثیر تنش شوری به علت اثر بازدارندگی آن روی تقسیم

وضعیت آبی گیاه میشود (عسکری و همکاران .)6006

سلولی و توسعه نقطه رویش ،جوانهها و مریستمهای

همچنین باکتریهای محرک رشد عالوه بر توانایی تثبیت

انتهایی باشد (همایون و همکاران .)6010

نیتروژن سبب تولید ایندول استیک اسید ،جیبرلینها و

کلروفیل کل

ویتامینها میشوند که این ترکیبات موجب افزایش تولید

نتایج حاکی از آن است ،در هفته دهم بیشترین و

تارهای کشنده ریشه و بهبود جوانهزنی و رشد گیاه می-

کمترین کلروفیل کل به ترتیب در شوری  16دسیزیمنس

شوند (اشرفالزمان و همکاران  .)6006آزوسپیریلوم نیز

بر متر به همراه ازتوباکتر و شاهد (شوری صفر و

در همان مراحل اولیه رشد گیاه ،اثر برگشتناپذیر خود

باکتری) به ترتیب با میزان  0/223و  0/183میلیگرم در

را بر مورفولوژی و متابولیسم ریشه میگذارد .برخی

گرم مشاهده گردید .در هفته پانزدهم نیز بیشترین و

پژوهشگران معتقدند تأثیر هورمونی القا شده در گیاه به

کمترین میزان به ترتیب در شوری  16دسیزیمنس بر

وسیله آزوسپیریلوم ،مستقیماً باعث تغییرات مشخص در

متر به همراه آزوسپیریلوم و  2دسیزیمنس بر متر به

مورفولوژی ساقه ،نظیر افزایش قطر ساقه و افزایش

همراه ازتوباکتر با میزان  0/261و  0/223میلیگرم در

پنجهزنی میگردد (جاکود و همکاران  .)1666تأثیر

گرم مشاهده شد .بر اساس نتایج آزمون تی با نمونههای

باکتریهای محرک رشد بر افزایش جوانهزنی و پارامتر-

جفتی اثر گذشت زمان بر میزان کلروفیل کل در تمامی

های رویشی نظیر طول اندام هوایی و سطح و تراکم

تیمارها به جز سطح شوری  2دسیزیمنس بر متر به

ریشه توسط محققان دیگر روی گیاهان برنج (باست میا

همراه ازتوباکتر معنیدار گردید .به طوری که در تمامی

و همکاران  )6016و گندم (یوپادهایا و همکاران )6006

تیمارهای معنیدار شده به جز تیمار شوری  16دسی-

نیز گزارش شده است.

زیمنس بر متر به همراه ازتوباکتر با گذشت زمان
کلروفیل کل افزایش یافت (جدول .)2

تعداد برگ

از دالیل افزایش غلظت کلروفیل در گیاه فستوکای

نتایج نشان داد در هفته دهم بیشترین تعداد برگ

بلند در برخی از تیمارها و در دامنههای بیشتر تنش

( 122عدد) در حالت بدون شوری و بههمراه ازتوباکتر

شوری میتوان به مکانیسمهای تحمل به تنش در گیاه از

مشاهده شد و کمترین ( 60عدد) میزان هم در شوری

قبیل کاهش سطح برگ و افزایش ضخامت برگها اشاره

چهار دسیزیمنس بر متر بههمراه آزوسپیریلوم حاصل

کرد (شیاب  .)6011عامل مؤثر دیگر بر غلظت کلروفیل،

شد .در هفته پانزدهم نیز بیشترین تعداد برگ در شوری

سطح برگ میباشد که خود تابع میزان شوری محیط

صفر به همراه آزوسپیریلوم با میزان  610/33عدد و

است .ممکن است تحت شرایط شوری سطح برگ کاهش

کمترین میزان در تیمار شاهد (بدون شوری وبدون تلقیح

یافته و علیرغم تخریب مولکولهای کلروفیل توسط

با باکتری) با  132/22عدد مشاهده شد .بر اساس نتایج

یونهای سدیم ،غلظت مولکولهای باقیمانده در واحد

آزمون تی با نمونههای جفتی اثر گذشت زمان بر تعداد

سطح برگ افزایش یابد (سانی  .)6013در پژوهش حاضر

برگ فستوکای بلند در تمامی تیمارها بهجز بدون شوری

افزایش میزان کلروفیل میتواند یکی از مکانیسمهای

و  8دسیزیمنس بر متر به همراه ازتوباکتر و شوری 2

افزایش مقاومت گیاه به تنش شوری باشد که توسط

دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح افزایش معنیداری را

باکتریهای محرک رشد اعمال میشود .همچنین افزایش

نشان داد (جدول  .)2همچنین به نظر میرسد کاهش

محتوای کلروفیل در گیاهان تلقیح شده با باکتری میتواند

اثر کودهای زیستی بر خصوصی ات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند.....
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به دلیل بهبود وضعیت آبی گیاه ،جذب بیشتر عناصر

و جنسچک و همکاران  .)6000در پژوهشی با افزایش

معدنی ،تولید انواع آنتیبیوتیکها و هورمونهای گیاهی

تنش شوری تا سطح  10دسیزیمنس بر متر ،میزان

مانند اکسینها و جیبرلینها باشد که باعث ایجاد مقاومت

کلروفیل برگ گیاه سویا افزایش یافت که این افزایش

سیستمیک در گیاهان تحت شرایط تنش میشوند و بر

کلروفیل با تیره شدن برگها همراه بود (وانگ و همکاران

میزان تولید رنگیزهها تأثیرگذارند (باریا و همکاران 6002

.)6001

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر برخی از خصوصیات رویشی فستوکای بلند (هفته دهم و
پانزدهم)
میانگین مربعات
منابع تغییر

هفته دهم

درجه

هفته پانزدهم

آزادی

وزن تر
چمنزنی

وزن خشک
چمنزنی

تعداد برگ

تنش شوری
باکتری
شوری × باکتری

2
6
8

*6/62
**2/30
**8/81

**0/23
*0/62
**0/60

**682/08
**308/02
**1266/06

**0/032
**0/026
**0/060

خطا

30

0/68

0/02

36/22

0/006

0/33

16/26

13/06

2/22

10/22

10/06

ضریب تغییرات ()%

کلروفیل کل

وزن تر
چمنزنی

وزن خشک
چمنزنی

تعداد برگ

کلروفیل کل

**8/26
**3/26
**2/88

**0/62
*0/16
**0/33

*613/21
**1303/86
**682/22

**0/062
**0/116
**0/012

0/06

22/31

0/001

11/31

2/10

2/82

* و ** به ترتیب بیانگر معنیدار شدن در سطوح آماری  2و  1درصد می باشد.

جدول  -5مقایسه میانگین ترکیبات تیماری شوری و باکتری برای وزن تر و خشک چمنزنی (گرم) فستوکای
بلند در زمانهای مختلف
وزن تر چمنزنی
شوری ()dS/m

باکتری
بدون تلقیح

0

آزوسپیریلوم
ازتوباکتر
بدون تلقیح

2

آزوسپیریلوم
ازتوباکتر
بدون تلقیح

2

6/23
2/26 e B

2/66
2/60 bc A

ab A

bc B

cd A

6/02
1/13 f B

ef B

وزن تر چمنزنی

وزن خشک چمنزنی

1/12
1/26 bc A

0/063
0/026

6/60
2/26 e B
6/62 ab A

2/26
2/68 a A
2/38 de B

6/02
1/66 f A
1/21 ef A

bc A

1/20
1/86 a A
1/62 def A

0/020
0/022
0/012

0/021
0/062
0/120

2/63 de A
2/81 de A

2/63 cd A
2/66 bc A

6/02 cd A
1/22 ef A

1/02 f B
1/22 ab A

0/622
0/812

0/016
0/261

aA

cd A

آزوسپیریلوم
ازتوباکتر

10/26
8/26 bc A
2/21 de A

fg B

2/32
2/62 cd B
3/28 g B

ab A

6/26
6/02 cd A
1/26 ef A

bc A

gB

aA

fB

1/06
1/26 bcd A
1/02 f A

0/003
0/602
0/002

0/011
0/036

0/063
0/082
0/123

آزوسپیریلوم
ازتوباکتر

8/26
8/22 bc A
2/21 de A

2/62
2/32 fg B
3/62 g B

6/82
6/02 cd A
6/22 bc A

1/03
1/02 f B
1/61 ef A

0/006
0/032
0/006

0/012
0/036
0/020

آزوسپیریلوم
ازتوباکتر

2/20 cd A
8/26 bc A

2/32 de B
2/21 ab B

1/62 d A
1/22 de A

1/32 cde B
1/82 a A

0/020
0/066

0/012
0/806

1/22

0/62

0/26

0/62

بدون تلقیح
16

ab A

ef B

هفته دهم

هفته پانزدهم

fB

بدون تلقیح
8

هفته دهم

هفته پانزدهم

وزن خشک چمنزنی

سطوح معنیداری اثر گذشت زمان

LSD
مقادیر در هر ستون با حروف کوچک یکسان ،در سطح احتمال  2درصد آزمون  LSDتفاوت معنیدار ندارند (اثر متقابل تنش شوری و باکتری).
مقادیر در هر ردیف با حروف بزرگ یکسان ،بر اساس آزمون  T-testتفاوت معنیداری ندارند (اثر گذشت زمان).
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جدول  -6مقایسه میانگین ترکیبات تیماری شوری و باکتری برای تعداد برگ و کلروفیل کل ( )mg/gفستوکای
بلند در زمانهای مختلف
تعداد برگ
شوری
)(dS/m
0

2

2

8

باکتری

هفته دهم

هفته دهم

هفته پانزدهم

تعداد برگ

کلروفیل کل

بدون تلقیح

103/33 h B

132/22 g A

0/183 f B

0/223 de A

0/002

0/008

آزوسپیریلوم

110/00 gh B

610/33 a A

0/660 e B

0/212 ef A

0/006

0/002

cB

0/380

hij A

0/260

0/106

eB

0/662

gh A

ازتوباکتر

aA

بدون تلقیح

bcd B

122/00
138/00

cde A

123/00

cde A

126/22

0/080

0/236

0/068

0/001

آزوسپیریلوم

60/00 i B

122/00 bc A

0/262 bc B

0/262 ef A

0/006

0/006

ازتوباکتر

111/33 fgh B

122/00 c-f A

0/223 b A

0/223 j A

0/012

0/218

بدون تلقیح

cd A

132/22

def A

121/22

cd B

0/323

ij A

0/226

0/121

آزوسپیریلوم

de B

168/22

bcd A

122/00

cB

0/360

bc A

0/206

ازتوباکتر

fg B

113/33

c -f A

122/22

cB

0/360

fg A

0/226

بدون تلقیح

fgh B

111/33

bc B

0/213

ab A

0/228

آزوسپیریلوم

ef B

160/00

de B

0/302

cd A

fA

122/00

ef A

120/22

0/011
0/008

0/002

0/026

0/002

0/003

0/062

0/262

0/002

0/003

122/33 b A

128/33 c-f A

0/380 c B

0/223 gh A

0/112

0/126

بدون تلقیح

cd B

133/22

c -f A

de B

0/310

eA

0/233

0/002

آزوسپیریلوم

bc B

120/00

cB

0/360

aA

0/261

ازتوباکتر

gh B

102/33

aA

0/223

ازتوباکتر
16

کلروفیل کل

هفته پانزدهم

سطح معنیداری اثر گذشت زمان

LSD

6/20

122/00

fA

122/00

bA

186/22

12/38

ghi B

0/022

0/006

0/012

0/263

0/001
0/012

0/003

0/026

مقادیر در هر ستون با حروف کوچک یکسان ،در سطح احتمال  2درصد آزمون  LSDتفاوت معنیدار ندارند (اثر متقابل تنش شوری و باکتری).
مقادیر در هر ردیف با حروف بزرگ یکسان ،بر اساس آزمون  T-testتفاوت معنیداری ندارند (اثر گذشت زمان).

جدول  -7نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر میزان عناصر غذایی و پرولین فستوکای بلند
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات
نیتروژن

فسفر

تنش شوری

2

**0/33

**

باکتری

6

**

**

**

0/82

0/21
0/68

**

پتاسیم
**

0/08

ns

0/01

**

سدیم
**

0/12

**

0/08

**

پرولین
**

1122/06

**

662/30

**

شوری × باکتری

8

0/03

0/13

0/06

0/06

خطا

30

0/002

0/006

0/002

0/0002

0/23

6/82

6/20

2/82

2/02

6/66

ضریب تغییرات ()%

82/36

 :nsو ** ،بیانگر غیر معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  1درصد می باشد.

میزان عناصر غذایی و پرولین

(جدول  .)2نتایج نشان داد ،بیشترین و کمترین میزان

اثر تیمارهای شوری ،باکتری و اثر متقابل تنش

نیتروژن به ترتیب در شوری  8دسیزیمنس بر متر به

شوری و باکتری بر میزان نیتروژن ،فسفر ،سدیم ،پرولین

همراه ازتوباکتر و شاهد (شوری صفر و تلقیح) با میزان

و همچنین اثر شوری و اثر متقابل شوری و باکتری بر

 3/18و  6/02درصد حاصل شد (شکل .)1

میزان پتاسیم در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

اثر کودهای زیستی بر خصوصی ات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند.....
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همچنین بیشترین و کمترین میزان فسفر به ترتیب

بیشترین میزان پتاسیم نیز در تیمار شاهد

در تیمارهای آزوسپیریلوم بدون تنش شوری و شوری

(شوری صفر و تلقیح) با میزان  1/22درصد و کمترین

 16دسیزیمنس بر متر بدون تلقیح با میزان  6/21و 1/30

میزان در شوری  16دسیزیمنس بر متر به همراه

درصد حاصل شد (شکل  .)6آزوسپیریلوم از طریق سنتز

ازتوباکتر و شوری  2و  8دسیزیمنس بر متر به همراه

و آزادسازی اسیدهای آلی مانند فرمیک اسید و هورمون-

آزوسپیریلوم به ترتیب با میزان  1/02 ،1/02و 1/02

های گیاهی در خاک باعث انحالل فسفر نامحلول شده و

درصد مشاهده شد (شکل  .)3بیشترین میزان سدیم نیز

از این طریق سبب تحریک منشعب شدن ریشه ،افزایش

در شوری  16دسیزیمنس بر متر و آزوسپیریلوم با

زیست توده ساقه و ریشه ،تحریک چرخه تولید مثلی،

میزان  0/26درصد و کمترین میزان در تیمار شوری

افزایش نفوذپذیری ریشه و در نتیجه جذب عناصر معدنی

صفر به همراه تیمارهای بدون تلقیح ،ازتوباکتر و

از قبیل فسفر در گیاه میشود (افتخاری و همکاران 6016

آزوسپیریلوم به ترتیب با میزان  0/60 ،0/60و 0/66

و باشان و دیباشان  .)6010ازتوباکتر نیز با ساخت

درصد حاصل شد (شکل  .)2افزایش سدیم در اندامهای

ویتامینهای  ،B12 ،B6 ،B2 ،B1پانتوتنیک اسید،

هوایی گیاه تحت تنش شوری احتماالً به علت افزایش یون

نیکوتینیک اسید ،اسید مالیک ،اسید سیتریک و سنتز

محلول سدیم در خاک است .قابلیت دسترسی پتاسیم با

اسیدهای آمینه آرژینین ،لیزین ،تریپتوفان ،هیستیدین،

کاهش محتوای آب خاک در گیاه کاهش مییابد .همچنین

سیستئین ،پالمتیک اسید و گلوتامیک اسید ،ضمن تحریک

به دلیل اثرات آنتاگونیستی سدیم و پتاسیم و انتقال آنها

رشد ریشه سبب هدایت یونهای ضروری به بخشهای

توسط یک پروتئین مشترک ،جذب پتاسیم توسط یون

هوایی گیاه میشود (تاالت و همکاران  .)6012بر طبق

سدیم کاهش یافت (زوکارینی  6008و پرویز و ساتیاواتی

نتایج ،ازتوباکتر در مقایسه با نیتروژن بر میزان فسفر

.)6008

گیاه تأثیر ،کمی دارد .این باکتری ،یک باکتری آزاد تثبیت

از طرفی ،با افزایش سطح شوری در شرایط بدون

کننده نیتروژن در محیط است .البته ممکن است برخی از

تلقیح باکتری میزان پرولین گیاه افزایش یافت .در حالی

سویهها دارای توان حلکنندگی فسفات و فعالیت

که با تلقیح باکتری آثار سوء تنش شوری کاهش و در

فسفاتازی باال و برخی دارای فعالیت فسفاتازی ضعیفی

نتیجه میزان پرولین نیز کاهش یافت .نتایج نشان داد،

باشند (کانگ و همکاران .)6012

بیشترین میزان پرولین گیاه در شوری  16دسیزیمنس

ناروال و همکاران ( ،)6000در یک آزمایش گلخانه-

بر متر و بدون تلقیح با میزان ( 28/32میلیگرم در

ای تلقیح ژنوتیپهای گندم را با ازتوباکتر حلکننده

کیلوگرم) و کمترین میزان در تیمارهای شوری صفر به

فسفات در سطوح مختلف کود نیتروژنی و فسفری

همراه ازتوباکتر و بدون تلقیح به ترتیب با میزان 16/22

بررسی و گزارش نمودند که میزان جذب عناصر

و ( 16/82میلیگرم در کیلوگرم) حاصل شد (شکل  .)2در

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در گیاهان مذکور به طور

شرایط تنش شوری به دلیل افزایش تجمع یون سدیم در

معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافته است.

سیتوزول ،میزان پرولین افزایش یافت .تجمع پرولین

در پژوهشی دیگر مشاهده شد ،تیمار حاوی ترکیب

جهت حفظ تعادل پتانسیل آب صورت میگیرد و با

ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر میزان جذب فسفر توسط

مقاومت در برابر هیدرولیز اسیدی اکسیداتیو به

ساقه گیاه نخود تأثیرگذار بود (رخزادی و توآشیح،

توکسینها ،کمترین اثر بازدارندگی را در رشد سلولها

.)6011

در بین تمام اسیدهای آمینه به همراه دارد و با کاهش
پتانسیل اسمزی سلولهای ریشه شرایط الزم برای جذب
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آب و عناصر غذایی را فراهم مینماید (کاوی کیشور و

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شوند و در نتیجه آثار

سرین واسولو  6012و نصیرخان و همکاران .)6002

سوء تنش شوری را کاهش دهند (تاالت و شاوکی 6013

باکتریهای مورد بررسی از طریق تأثیر بر فعالیت

و بایوئلو جیمنز و همکاران  .)6016با توجه به نتایج این

آنزیمهای آنتیاکسیدانی و محلولهای سازگار مانند

پژوهش ،ازتوباکتر و آزوسپیریلوم توانستند آثار سوء

پرولین موجب کاهش اثرات سوء تنش شوری و افزایش

تنش شوری را کاهش و در نتیجه موجب بهبود

رشد گیاه در شرایط تنش شدهاند (نادونا و همکاران

خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژی گیاهان

 .)6011ممکن است باکتریها از طریق مکانیسمهای

فستوکای بلند شوند.

دفاعی دیگری باعث کاهش حجم مالون دی آلدئید و

12 dS/m
a
b
b

8 dS/m
de c

6 dS/m
b

c

4 dS/m

cd c

fg

0

LSD=0.12

de ef
g ef

3.2
3.0

h

6.2
1.2
1.0

نیتروژن ()%

6.0

0.2
ازتوباکتر

بدون تلقیح

آزسپریلیوم

0.0

باکتری

شکل  -1میزان نیتروژن فستوکای بلند در ترکیب تیماری شوری و باکتری محرک رشد
میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون
 LSDمیباشند.
8 dS/m

12 dS/m

6 dS/m

0

4 dS/m

LSD=0.08

a
d

b

cd

h

g

6.2

c
g

de ef f

i

6.0
1.2
1.0
0.2

ازتوباکتر

آزسپریلیوم

بدون تلقیح

0.0

باکتری

شکل  -2میزان فسفر فستوکای بلند در ترکیب تیماری شوری و باکتری محرک رشد
میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد براساس
آزمون  LSDمیباشند.
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اثر کودهای زیستی بر خصوصی ات رشدی و بیوشیمیایی فستوکای بلند.....
8 dS/m

12 dS/m

6 dS/m

11
0

4 dS/m

LSD=0.11
a

b
cd
f

c-f

c

c

c

آزسپریلیوم

بدون تلقیح

ef ef

ازتوباکتر

پتاسیم ()%

cde

c-f c cd def

1.2
1.2
1.6
1.0
0.8
0.2
0.2
0.6
0.0

باکتری

شکل  -3میزان پتاسیم فستوکای بلند در ترکیب تیماری شوری و باکتری محرک رشد
میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون  LSDمیباشند.
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شکل  -4میزان سدیم فستوکای بلند در ترکیب تیماری شوری و باکتری محرک رشد
میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون  LSDمیباشند.
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شکل  -5میزان پرولین فستوکای بلند در ترکیب تیماری شوری و باکتری محرک رشد
میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون  LSDمیباشند.
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