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  چکیده

 خشکمه نی و خشک در مناطق کشاورزي محصوالت تولید محدودکننده غیرزیستی هايتنش ترینمهم از یکی شوري
هاي ریزوسفري مقاوم به شوري یک راهبرد ياستفاده از باکتر. کندوري گیاهان جلوگیري میاز رشد و بهره که باشدمی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دو جدایه باکتري . باشدهاي شور میمؤثر براي تسهیل رشد گیاهان در خاك
آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور  باشدهاي شور میریزوسفري مقاوم به شوري بر ارتقاء رشد جو در خاك

باسیلوس بدون تلقیح، تلقیح شده با (و باکتري در سه سطح  )برمترزیمنسدسی12و  8 ،4 ،2(سطح  4شوري در 
هفته برخی  8پس از .                 ً                         در قالب طرح کامال  تصادفی در گلخانه اجرا شد) باکتریوم گلوتامیکومکورینهو  سابتیلیس

تعداد پنجه، تعداد برگ و   ،ارتفاع بوته  وزن خشک ریشه،  هاي رشد جو از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی،شاخص
تلقیح . دار شدنتایج نشان داد که تأثیر سطوح شوري بر تمام پارامترها معنی .گیري شدمیزان کلروفیل برگ اندازه

میزان ، )>05/0P(وزن تر و خشک اندام هوایی داري باعث افزایش باکتري در سطوح مختلف شوري به طور معنی
 هايي باکترينتایج این تحقیق تأثیرات بهبودبخشنده. گردید )>001/0P(ع بوته و ارتفا) >05/0P(کلروفیل برگ 

  .ریزوسفري مقاوم به شوري را بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوري در جو نشان داد
 

  باکتریوم گلوتامیکومکورینه هاي رشد،شاخص تنش، ،باسیلوس سابتیلیس :هاي کلیديواژه
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  قدمهم
 و خشک مناطق در کشاورزي جدي عضالتم از یکی

 سطحی الیه در امالح ع   تجم  و شوري مسئله خشکنیمه
 زیرکشت سطح و عملکرد کاهش باعث که باشدمی خاك

در حال حاضر ). 1386، جلیلی و همکاران(گردد می
درصد از اراضی سطح زمین را اشغال  7هاي شور خاك
 20 حدود اندر ایر). 2009، اولین و همکاران(اند کرده

تحت تأثیر ) میلیون هکتار 34(درصد از کل اراضی کشور 
ترین مهم ).1389، سادات و همکاران(شوري قرار دارد 

اثرات تنش شوري بر رشد گیاه عبارتند از اثر تنش 
گیاه و اثر سمیت اسمزي، برهم خوردن تعادل یونی در 

اثرات . )2009، اولین و همکاران؛ 1381، همایی(یونی 
            هاي سم ی مثل ی شوري روي رشد گیاه به وسیله یونمنف

کلر و سدیم، تولید اتیلن، پالسمولیز، عدم تولید مواد 
- ممانعت از فتوسنتز و در نهایت ممانعت از جوانه غذایی،

  زنی بذرها و رشد آنها، گلدهی و تشکیل میوه اعمال 
  ).2005، بارتلز و سانکار(شود می

: تنش شوري عبارتند ازهاي اساسی براي کاهش راهبرد
هاي محلول اضافی از سطح خاك به اعماق آبشویی نمک

- هاي داراي پوستهپایین خاك، مسطح و تراز کردن خاك
هاي کاهش نمک به وسیله برداشت بخشنمکی در سطح، 

و ایجاد گیاهان مقاوم به  کننده نمکهوایی گیاهان تجمع
 ان،باسیلیو و همکار(مهندسی ژنتیک  شوري از طریق

 است چندي که شوري با مقابله راهکارهاي از یکی). 2004
 انواع با زراعی گیاهان بذر تلقیح قرار گرفته، توجه مورد

باشد می خاکزي هاي مفیدقارچ و هاباکتري از مختلفی
به شوري  1هاي مقاومباکتري). 1995، گلیک و همکاران(

رابر دهند که در بها را تشکیل میطیف وسیعی از باکتري
نمک مقاوم هستند، بدین معنی که در حضور نمک و یا 

توانند رشد کنند و شامل بعضی از انواع غیاب آن می
و  4باکتریوم، کورینه3، میکروکوکوس2سباسیلو

 ).1389کفیل زاده و همکاران، (هستند  5استرپتوکوکوس
هاي باکتري 6گیاه رشد محرك ریزوسفري هايباکتري
ریزوسفر گیاهان حضور داشته و  اي هستند که درریشه

ان براي افزایش قابلیت استقرار یک رابطه مداوم با گیاه
توانند از طریق میو را دارند و رشد ریشه  تودهزیست

، هایی مانند افزایش قابلیت جذب عناصرغذاییمکانیسم

                                                        
1. Halo tolerant 
2. Bacillus 
3. Micrococcus 
4. Corynebacterium 
5. Streptococcus 
6. PGPR 

و  هاورمونمانند ه تولید مواد زیستی محرك رشد گیاه
پاالیی به طور مستقیم یا تهاي زیستی و زیسکنندهحفاظت

یائو و (غیرمستقیم موجب افزایش رشد گیاه شوند 
در که باکتري هایی یکی از مکانیسم ).2010همکاران، 

کند کاهش از طریق آن به رشد گیاه کمک میشرایط تنش 
 -ACC )1  گیاه از طریق تولید آنزیم تنشی سطح اتیلن

ناز است دآمی -  )7کربوکسیالت -1آمینوسیکلوپروپان 
 ACCمیزان در شرایط تنش  ).2004، گلیک و همکاران(

  ماده تولید اتیلن است در داخل گیاه افزایش پیش که
و گلیک  هولگوین ).1386جلیلی و همکاران، ( یابدمی

از  8هاي آزوسپریلیومنشان دادند که برخی گونه) 2001(
دآمیناز براي -ACC تولیدهاي دیگري غیر از مکانیسم

ممکن  .کنندش مقاومت گیاه در برابر تنش استفاده میافزای
تولید کرده  )IAA( 9ایندول استیک اسید هاگونهاین است 

 یائو و .شوندو باعث ارتقاء رشد در شرایط شوري 
نشان دادند که تلقیح پنبه با باکتري ) 2010(همکاران 

- در خاك شور، منجر RS198سویه  10سودوموناس پوتیدا
هاي پنبه و بهبود سرعت اسمزي در گیاهچهبه تنظیم فشار 

 .شودمیزنی و رشد این گیاه جوانه
و بهبود افزایش وزن تر گیاه ) 2010(شیلو و همکاران 

با شده تلقیح اي را در گیاه آفتابگردان توسعه ریشه
اسید  استیک ننده ایندولتولیدک 11سسودوموناس فلورسن

 نیب در وج .مشاهده کردنددر شرایط تنش و سیدروفور 
 يبعد مرحله در چه و زنی جوانه مرحله در چه غالت
 تحمل آستانه( است يشور به مقاوم Qانسبت یاهیگ رشد

 يشور حال این با اما ،)برمتر زیمنس دسی 8 شوري به
- اهچهیگ رشد از مانع و کند یم کند نیز را اهیگ این رشد
 شیافزا). 1386 همکاران، و داداشی( گردد می آن هاي
 میپتاس جذب کاهش و میسد جذب شیافزا باعث يشور

. شودمی جو در سدیم به پتاسیم نسبت کاهش و میکلس و
- سنبلچه تعداد و یاصل ساقه يرو هايبرگ تعداد همچنین

 محدود داريیمعن طور بهتحت تاثیر شوري  سنبله در ها
، راشو و اپستین( یابدمی کاهش   ًدا یشد هاپنجه تعداد و

ام این پژوهش بررسی اثرات تلقیح هدف از انج ).1980
بر برخی خصوصیات رشدي  هاي مقاوم به شوريباکتري

  .باشدگیاه جو در شرایط تنش شوري می
 
 
 

                                                        
7. 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate 
8. Azospirillum  
9. indole acetic acid 
10. Pseudomonas putida 
11. Pseudomonas  fluorescence 
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  هامواد و روش
به منظور بررسی تأثیر دو باکتري ریزوسفري مقاوم به 
شوري بر رشد گیاه جو در شرایط تنش شوري آزمایش 

       ً رح کامال  اي به صورت فاکتوریل در قالب طگلخانه
سی تیمارهاي مورد برر. تصادفی در سه تکرار انجام شد

- زیمنسدسی12و 8 ،4، 2( خاك شامل چهار سطح شوري
 با بدون تلقیحشامل (و سه سطح تلقیح باکتري ) برمتر

- کورینهتلقیح با و  باسیلوس سابتیلیس تلقیح با باکتري،
 نمونهتعدادي در این تحقیق . بود) باکتریوم گلوتامیکوم

از مزارع  متربرزیمنسدسی 10 از بیش شوري با خاك
 تهیه ازوري گردیده و پس آجمع اطراف شهر اهواز

 هايباکتري رقت، هايسري ایجاد و خاك سوسپانسیون
 غلظت با مغذي آگار کشت محیط در شوري به مقاوم
شامل ) برمترزیمنس دسی 2 ( موالر میلی20 نمک

 م،منیزی و سدیم م،کلسی کلرید هاي نمک از مخلوطی
 اشکال با رشدیافته هاي جدایه .شدند جداسازيکشت و 

 محیط در بودند مناسب نیز فراوانی لحاظ از که متفاوت
 میلی 600و  400، 200، 100غلظت هاي  نمک با حاوي
زیمنس دسی 64، و 46، 24، 12به ترتیب معادل ( موالر
ا در جدایه که بیشترین رشد ر 2. شدند کشت نمک )برمتر

هاي بر اساس آزمون وتمام سطوح شوري داشتند انتخاب 
 باسیلوس سابتیلیسهاي بیوشیمیایی و شکل ظاهري به نام

جعفري و ( شناسایی شدند کورینه باکتریوم گلوتامیکومو 
  .)1391همکاران، 

 تحقیقاتی از مزارعکه  اك مورد استفاده در آزمایشخ
ه بود، پس از آوري شددانشگاه شهید چمران جمعاطراف 

ر متمیلی 2شدن، کوبیده و از الک  چند روز هواخشک
در آن برخی خصوصیات شیمیایی و  عبور داده شد

جهت اعمال تیمارهاي شوري . گردیدآزمایشگاه تعیین 
سدیم، کلرید هاينمک هاي حاويمورد نظر، از محلول

استفاده  1:  2:  3 نیزیم با نسبتم کلسیم و کلریدکلرید
- در هر یک از سطل. )1388ذبیحی و همکاران، (گردید 

- هاي بزرگ آبشویی که داراي مجراي زهکشی در کف آن
 20متر بودند، به میزان سانتی 5ها و بستر شنی به قطر 

ها تا رسیدن به سطوح کیلوگرم خاك ریخته و خاك
ها آبشویی شوري مورد نظر به طور جداگانه با این محلول

ایش و پس از هر مرحله آبشویی قبل از شروع آزم. شدند
در  .گیري شدها اندازهآب خروجی سطلشوري خاك و زه

کیلوگرمی منتقل  3 گلدان 40ها به درون خاكبعد مرحله 
گلدان در نظر گرفته شد  10براي هر سطح شوري . شدند

هر گیري عنوان گلدان تخریبی براي اندازهیک گلدان به (
م کارون قذر جو رب 10در هر گلدان . )شوريسطح 

 قارچ با سطحی، کردن عفونیضد جهت بذرها .کاشته شد
 هیپوکلریت محلول در دقیقه 5 مدت به و گندزدایی کش

 مقطر آب با مرتبه 10تا 8 و شده ور غوطه درصد 5 سدیم
   ).1384 همکاران، و کریمی( شدند شستشو استریل

زمان با کاشت بذرها تیمارهاي باکتري اعمال گشتند؛ هم
به این منظور براي هر بذر یک حفره ایجاد شد و پس از 

 108لیتر سوسپانسیون باکتري که حاوي میلی 1کاشت بذر 

لیتر از آن بود به هر بذر و خاك اطراف سلول در هر میلی
فضائلی و  ؛2005ربیعی و المدینی، ( آن تلقیح شد

در طول دوره رشد جو آبیاري با آبی که ). 1389، همکاران
بود، صورت برمتر زیمنسدسی 1آن کمتر از شوري 

 ها آبیاريجهت جلوگیري از شسته شدن نمک. گرفت
ها در رطوبت خاك گلدانآب انجام شد و بدون ایجاد زه

درصد رطوبت  70      ً       تقریبا  در حد  وزنیاز طریق  این دوره
، جلیلی و همکاران(. داشته شدنگه ) FC(ظرفیت مزرعه 

طوح شوري مورد نظر در همچنین براي حفظ س ).1386
طول دوره رشد گیاه در چند مرحله میزان شوري خاك در 

  .هاي تخریبی اندازه گیري شدگلدان
 نیاز مورد فسفر و پتاسیم نیتروژن، عناصر تأمین براي

 کودي هايتوصیه و خاك آزمون اساس بر کوددهی گیاه،
 کیلوگرم 100 میزان به اوره کود. شد انجام جو گیاه براي

 تغلیظ سوپرفسفات و پتاسیم سولفات کودهاي و هکتار در
 خاك به هکتار در کیلوگرم 50 میزان به کدام هر شده

 به بقیه و پایه صورت به آنها از مقداري که شدند اضافه
 8پس از گذشت  .گرفت قرار گیاه اختیار در سرك شکل

 ستگاهد با هابرگ کلروفیل میزانهفته از زمان رشد جو 
جلیلی و ( گردیدتعیین  SPAD 502 مدل جسنکلروفیل
 و همچنین ارتفاع بوته، تعداد پنجه ).1386، همکاران

 پس از آن .شد گیريتعداد برگ در هر بوته نیز اندازه
 .ها خارج شدندها همراه با ریشه به آرامی از گلدانبوته
 آب وسیله به ریشه اطراف از خاك کردن جدا از پس

. شدند داده شستشو مقطر آب و ضعیف اسید معمولی،
 اندام و شده داده برش طوقه محل از هاریشه آن، از پس

 48و به مدت  شده توزین جداگانه طور به ریشه و هوایی
گراد در آون قرارگرفتند و درجه سانتی 70ساعت در دماي 

 .شدند                       ً       گیري وزن خشک آنها مجددا  توزین اندازه  جهت
 SPSS 16 افزارهاينرم از هاستفاد با هاداده تجزیه و تحلیل

 چند آزمون روش به هامیانگین بنديگروهو  MSTATCو 
   .شد انجام درصد پنج سطح در انکند ايدامنه

  بحثنتایج و 
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك ویژگیبرخی از  1جدول 

  .دهدرا نشان میمورد مطالعه 
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  رد مطالعههاي فیزیکی و شیمیایی خاك موبرخی از ویژگی -1 جدول

شن   ت خاكفبا
  )درصد(

سیلت 
  )درصد(

رس 
  )درصد(

اسیدیته گل 
 اشباع

 ظرفیت تبادل کاتیونی 
  )گرم 100واالن در اکیمیلی (

کربن آلی 
 )درصد(

  6/1  6/7 81/7  20  32  48  لومی

  
 2جدول اصل از تجزیه واریانس ارائه شده در تایج حن

وزن  هايدهد که اثر تیمارهاي شوري بر شاخصنشان می
 تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع بوته،

در گیاه جو  و میزان کلروفیل برگ تعداد پنجه، تعداد برگ
داري تأثیر معنی. استدار معنی 001/0در سطح احتمال 

ام هوایی باکتري بر وزن تر و خشک اند هايجدایه تلقیح 
ل ، میزان کلروفی 001/0احتمال  در سطح ارتفاع بوته و

نیز و وزن خشک ریشه و تعداد پنجه  01/0برگ در سطح 
تأثیري  این فاکتور ولیکن مشاهده گردید 05/0در سطح 

فاکتورهاي یر متقابل ثتأ. بر تعداد برگ در گیاه نداشت
خشک اندام ر وزن تر و بنیز شوري و تلقیح باکتري 

و بر  05/0و میزان کلروفیل برگ در سطح احتمال  هوایی

داري معنی. دار گردیدمعنی 001/0ه در سطح ارتفاع بوت
پنجه و  عدادت وزن خشک ریشه، تأثیر متقابل فاکتورها بر 

  .تعداد برگ مشاهده نگردید
با افزایش شوري، ها نشان داد که مقایسه میانگین

وزن تر و خشک اندام هوایی جو به خصوص در 
) >001/0P(داري سطوح باالتر شوري به طور معنی

این کاهش ممکن ). 2و  1هاي شکل(ت کاهش یاف
است به دلیل کاهش فتوسنتز در اثر کاهش سطح برگ، 

ها اي، تجمع کلر و سدیم در اندامکاهش هدایت روزنه
و یا تخریب ساختمان کلروپالست باشد و یا از طریق 
به هم زدن تعادل یونی بر وزن خشک و تر گیاه اثر 

  ).1385، برین و همکاران(بگذارد 
 

  هاي رشد جوشاخصنتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر  - 2ل وجد

منبع 
 تغییرات

درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات
  اندام وزن تر

 هوایی
  اندام وزن خشک
 هوایی

وزن خشک 
 ریشه

  ارتفاع
 بوته 

  تعداد
 پنجه

  تعداد
 برگ

 کلروفیل برگ

38/222 3 شوري *** *** 85/90  ***  76/0 *** 33/751  
*** 
40/8 

*** 
54/20 

***  68/319 

62/37 2 باکتري *** *** 61/7 * 04/0 *** 31/67  *08/1 ns44/0 **  7/39 
× شوري 
 باکتري

6 37/3 * * 45/1 ns004/0 *** 68/9 ns15/0 ns29/0 * 59/13 

33/1 24 خطا  58/0 01/0 45/1 27/0 5/0 41/5 
  05/0و  01/0، 001/0دار در سطح احتمال به ترتیب معنی *و**،  ***

 
زایش افنشان دادند که با ) 1389(فضائلی و همکاران 

وزن خشک برمتر زیمنسدسی 12 تا سطح خاك شوري
 یونها تبه دلیل اثرات اسمزي و سمی اندام هوایی یونجه

محققین مختلفی از جمله  .یابدمی کاهش بر رشد گیاه،
 )2010(ممون و همکاران و  )2005(آندریولو و همکاران 

در تمام سطوح شوري در  .نتایج مشابهی رسیدند نیز به
خشک اندام وزن تیمارهاي حاوي باکتري وزن تر و 

نسبت به تیمار بدون  )>05/0P(داري به طور معنی هوایی
باکتري بیشتر بود اما در بیشتر سطوح هر دو نوع باکتري 

- شکل( تأثیر مشابهی بر وزن خشک اندام هوایی داشتند
نشان دادند که در ) 2011(مکاران یو و ه .)2و  1هاي 

به طور وزن تر گیاه  سابتیلیسباسیلوس فلفل تیمار شده با

 دلیلبهداري باالتر از گیاهان تیمار نشده بود که این معنی
توانایی تولید سیدروفور و افزایش آهن قابل جذب براي 

در گیاهان تلقیح شده با باکتري جذب آب بیشتر  .بودگیاه 
شار تورژسانس به دلیل پتانسیل کم آب باالتر و درنتیجه ف

رشد بیشتر اندام هوایی و و  تغذیه بهبود بهرفته و منجر
مطابق ). 1388ذبیحی و همکاران، (شود ریشه می
وزن خشک ) 2011(یتراشري و همکاران چ مشاهدات

- باسیلوس اندام هوایی برنج در گیاهان تیمار شده با
داري باالتر از معنیبه طور  سابتیلیسو  1پومیلوس

- باسیلوس هاآنتیمارهاي بدون باکتري بود و از بین 
برنج ایجاد  را دربیشترین میزان وزن خشک  سابتیلیس

                                                        
1. Bacillus pumilus 
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گیاه به یر شوري بر کاهش وزن خشک ریشه ثتأ .نمود
- زیمنسدسی 12و  8( خصوص در سطوح شوري باال

تحت شرایط تنش . )>001/0P( دار بودمعنی )برمتر
هاي هوایی بسته شده و میزان فتوسنتز نهشوري روز
. شودیابد و در نهایت رشد ریشه متوقف میکاهش می

با افزایش شوري وزن ) 1385(طبق نتایج برین و همکاران 
کاهش یافت که این کاهش فرنگی خشک ریشه گوجه

      ً                                              احتماال  در اثر پتانسیل پایین آب در محیط اطراف ریشه و 
کوهلر . باشدمیهاي سمی شی از تجمع یونمسمومیت نا
را با  نیز کاهش وزن توده ریشه گیاه) 2009(و همکاران 

 کاهشتلقیح باکتري باعث  .افزایش شوري گزارش کردند
بر وزن خشک اثرات تنش شوري  )>05/0P(دار معنی

اما تفاوت بین تیمارها در سطوح  )3 شکل( ریشه گیاه شد

یزوسفري هاي رباکتري .دار نبودمختلف شوري معنی
دآمیناز، -ACC وهاي رشد    ّ                     محر ك رشد با تولید هورمون

اي از طریق افزایش وزن توده باعث افزایش سطوح ریشه
و تولید تارهاي کشنده شده و در رشد طولی ها، ریشه

شوند نتیجه باعث افزایش جذب آب و مواد غذایی می
، قایی و همکارانآعمو؛ 1388 پور و همکاران،سرچشمه(

 مشاهده کردند که) 2004(اگامبردیوا و هافلیچ  ).2002
،            ّ                  یزوسفري محر ك رشد شامل باسیلوسهاي رباکتري

باعث افزایش وزن خشک  سودوموناس و آزوسپریلیوم
ه ریشه نخود نسبت به گیاهان بدون باکتري شدند ک

شده با سودوموناس  در گیاه تیماربیشترین افزایش 
 . مشاهده گردید

  
  
  

  
  تأثیر تلقیح باکتري بر وزن تر اندام هوایی جو در سطوح مختلف شوري - 1 شکل

  
  
 

  
  تأثیر تلقیح باکتري بر وزن خشک اندام هوایی جو در سطوح مختلف شوري - 2 شکل
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  جوتأثیر تلقیح باکتري بر وزن خشک ریشه  - 3 شکل

 
داري بر ارتفاع گیاه عنیسطوح شوري اثر متفاوت و م

ایش سطوح شوري میزان ارتفاع گیاه به طور افزا بداشتند، 
 اي از محققینعده .کاهش یافت) >001/0P(داري معنی
 به غذایی عناصر و بآجذب  کاهش را کاهش این علت
 و اندعنوان نموده عناصرغذایی تعادل خوردن برهم دلیل
 را شوري تنش شرایط در اتیلن تولید افزایش دیگري عده

ذبیحی و ( دانندمی گیاه ارتفاع کاهش علل دیگر از
هاي مقاوم کاربرد باکتري 4 شکلمطابق  ).1388همکاران، 

معنی دار  به شوري در تمام سطوح شوري باعث افزایش
)001/0P<(  ارتفاع گیاه نسبت به تیمار بدون تلقیح باکتري

این افزایش تنها در سطوح سوم و چهارم شوري  البته ،شد
- دسی 12ش در سطح شوري و بیشترین افزای وددار بمعنی

 سطح در جزه ب نیهمچن. مشاهده گردید برمترزیمنس
 يباکترتیمار داراي  دو نیب چشمگیري تفاوت ،8 يشور

یتراشري و همکاران چمطابق مشاهدات  .نشد مشاهده
ارتفاع بوته برنج در گیاهان تیمار شده با ) 2011(

- معنی به طورباسیلوس پومیلوس و  باسیلوس سابتیلیس
مایاك و  .تر از تیمارهاي بدون باکتري بودري باالدا

نیز گزارش کردند که در گیاهان گوجه ) 2004(همکاران 
رشد طولی  1اکروموباکتر پیچاوديتلقیح شده با باکتري 

موالر نسبت به میلی 120هاي گوجه در شوري جوانه
در سطح شوري گیاهان تلقیح نشده افزایش یافت ولی 

  .طولی هر دو متوقف گردیدالر رشد مومیلی7/2
تعداد پنجه در گیاه به طور  خاك با افزایش شوري 

و  2طبق جدول  .کاهش یافت )>001/0P( داريمعنی
 دارمعنی باکتري به خاك باعث افزایشتلقیح  5 شکل

)05/0P <(  تعداد پنجه در گیاه جو نسبت به تیمار بدون
اما این افزایش در سطوح شوري مختلف  باکتري شد

هاي دو تیمار داراي باکتري. )P<05/0( دار نبودمعنی
تأثیر مشابهی بر تعداد پنجه  نیز باکتریومکورینهو  باسیلوس

                                                        
1. Achromobacter piechaudii 

 بررسی ضمن )2004( و همکاران واگار. گیاه داشتند
 و رشد دآمیناز بر- ACC حاوي  هايباکتري تلقیح اثر

پنجه را  تعداد هااین باکتري که دریافتند گندم عملکرد
ها آن. دادند فزایشا داريمعنی به طور شاهد به تنسب
توسط  گیاه در اتیلن سطح کاهش دلیلبه را اثر این

   .دانستندهاي مذکور باکتري
افزایش سطوح شوري تعداد برگ در جو نیز کاهش  با

- دسی 4و 2( یافت ولی اختالف بین دو سطح اول شوري
- سید 12سطح شوري  در و دار نشدمعنی )برمترزیمنس
تأثیرات . مشاهده گردیدکمترین تعداد برگ  برمترزیمنس

مضر شوري بر تعداد برگ توسط محققان زیادي از جمله 
) 2007(جمیل و همکاران  و )2007(گاما و همکاران 
 .تایج مشابه با تحقیق حاضر رسیدندبررسی شد و به ن
نیز مشدهده کرد که افزایش ) 2011(عبدالقدوس 

م، باعث کاهش تدریجی تعداد سدیغلظت نمک کلرید
ها در گیاه شد ولی این تأثیر فقط در سطوح باالي برگ

ها به دلیل تجمع کاهش تعداد برگ .دارشدشوري معنی
  ها سدیم در دیواره سلولی و سیتوپالسم برگکلرید

تواند کلرید سدیم در این شرایط واکوئل نمی. باشدمی
لظت نمک در بیشتري در خود ذخیره کند و درنتیجه غ

ها افزایش یافته و باعث خرد شدن درون سیتوپالسم سلول
در این بررسی تأثیر تلقیح . شودها میو از بین رفتن برگ

باکتري و اثر متقابل شوري و تلقیح باکتري بر تعداد برگ 
  . )P<05/0(دار نشد در بوته معنی

داري سطوح مختلف شوري تأثیر متفاوت و معنی
)001/0P< (یزان کلروفیل برگ داشتند بر م)در ). 6شکل

شرایط شوري باال غلظت کلروفیل در گیاه به دلیل تخریب 
ها و فعالیت بیشتر آنزیم کلروفیالز ساختار کلروپالست

کاهش یافته و به دنبال آن دریافت نوري و فتوسنتز نیز 
تافو و همکاران ). 2003گیري و همکاران، (یابد کاهش می

د که با افزایش غلظت نمک در گیاه کل بیان کردن) 2010(
اضافه کردن باکتري . یابدمحتواي کلروفیل گیاه کاهش می
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میزان کلروفیل ) >01/0p(دار به خاك باعث افزایش معنی
برگ در دو تیمار داراي باکتري نسبت به تیمار بدون 

تأثیر متقابل دو فاکتور شوري و تلقیح باکتري . باکتري شد
در . )>05/0p(دار شد وفیل برگ معنینیز بر میزان کلر

تفاوت ) برمترزیمنسدسی 4و  2(تر سطوح شوري پایین
 12و  8بین تیمارها کمتر بوده ولی در سطوح شوري 

برمتر میزان کلروفیل در تیمارهاي داراي زیمنسدسی

باالتر از تیمار بدون  )>p 05/0(داري باکتري به طور معنی
زان این شاخص در سطح باکتري شد، به طوري که می

برمتر با اضافه کردن باکتري مقاوم زیمنسدسی 12شوري 
از  SPADبه افزایش شاخص به شوري به خاك منجر

در تیمار داراي  97/30در تیمار بدون باکتري به  63/23
- لیکن دو تیمار داراي باسیلوس و کورینه. باسیلوس شد

 .باکتریوم تفاوت چندانی از این نظر نداشتند
  

  

  
  تأثیر تلقیح باکتري بر ارتفاع جو در سطوح مختلف شوري  - 4 شکل

  

  
  تأثیر تلقیح باکتري بر میانگین تعداد پنجه گیاه- 5شکل 

  گیريجهنتی
که با دهد نشان می نتایج به دست آمده از این تحقیق

خشک اندام هوایی، وزن وزن تر و افزایش شوري خاك، 
و میزان د پنجه، تعداد برگ یاه، تعداخشک ریشه، ارتفاع گ

. داري کاهش یافتکلروفیل در گیاه جو به طور معنی
هاي مقاوم به شوري شامل دو جنس تلقیح باکتري

اثرات  کاهشبه خاك باعث  باکتریومکورینهو  باسیلوس
به دلیل که این تأثیر  دشوري بر این فاکتورها شنامطلوب 

ثیراتی است و تأمقاوم بودن این دو جنس به تنش شوري 
و افزایش قابلیت جذب هاي رشد هورمون تولیدبر که 

 .دارنداتیلن تنشی تولید کاهش  وبراي گیاه  عناصر غذایی

 و شوري مشکالت دچار اراضی گستردگی به توجه با
 شور، شرایط در یمیاییش کودهاي مصرف اهمیت مدیریت

 راهکار مقاوم به شوري ریزوسفري هايباکترياز  استفاده
در  ویژه جو به گیاهان عملکرد جهت افزایش در اسبیمن

بر اساس نتایج این . شودمی محسوب شور هايخاك
باکتریوم کورینهو  باسیلوس سابتیلیسهاي باکتريتحقیق 

مناسب جهت کاربرد در  هايونه گبه عنوان  گلوتامیکوم
حفظ گیاه در مقابل تنش شوري  منظوربههاي شور خاك

ها يباکتراین در ترویج الزم است  یکنل ،شوندتوصیه می
احتیاط نمود زیرا در سطح وسیع  ه از آنهااستفادو 

لکولی انجام نشده واز طریق م ي مذکورهاشناسایی باکتري
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و فقط با استفاده از تست هاي بیوشیمیایی مورد بررسی و 
  . اندشناسایی قرار گرفته

  
  
  

  سپاسگزاري
 وريناف و یپژوهش محترم معاونت از سندگانینو

 اعتبار نمودن فراهم لحاظ به اهواز چمران دیشه دانشگاه
 ارشد یکارشناس نامه انیپا قالب در قیتحق نیا یپژوهش

  .ندینما یم تشکر و ریتقد
  

  
  تأثیر تلقیح باکتري بر میزان کلروفیل برگ جو در سطوح مختلف شوري - 6شکل 

  :منابعفهرست 
عملکرد و جذب عناصر غذایی در  هاي میکوریز آربسکوالر بر، اثر قارچ1385صمدي،  ،.اصغرزاده و ععلی ،.، ن.برین، م .1

  .94- 105 ص ،1 ش ،20ج ،و مخلوط امالح، مجله علوم آب و خاك NaClفرنگی تحت تنش شوري حاصل از گوجه
باکتریوم  کورینهو  سابتیلیس باسیلوسثیرات أ، بررسی ت1391معتمدي،  ،.ضمیر و حعنایتی ،.چرم، ن ،.، م.جعفري، ص .2

خاکشناسی و ماشین ( هاي میکروبی خاك در سطوح مختلف شوري، مجله مهندسی زراعیبر برخی شاخص گلوتامیکوم
 .55-70ص ،2 ش ،35 ج، )هاي کشاورزي

داراي فعالیت  هاي فلورسنتسودوموناس، بررسی تأثیر 1386اسدي رحمانی،  ،.پذیرا و ه ،.خاوازي، ا، .، ك.جلیلی، ف .3
بر جوانه زنی و رشد دو رقم کلزا در شرایط شور، مجموعه مقاالت دهمین کنگره علوم خاك  ACC deaminaseآنزیم 
  .82-83 ،ایران

 تنش به جو مختلف هاينیال واکنش یابیارز ،1386نیا،  نوري ،.ع.ع و سلطانی ،.الف هروان، مجیدي ،.الف ،.ر.م داداشی، .4
  .181-191 ،ص1 ،ش13 ج، کشاورزي علوم پژوهشی علمی مجله ،يشور

هاي هایی از سودوموناس، بررسی تأثیر کاربرد سویه1388گنجعلی،  ،.خاوازي و ع ،.ثواقبی، ك ،.ر.، غ.ر.ذبیحی، ح .5
علوم و صنایع (مجله آب و خاك  ،فلورسنت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در سطوح مختلف شوري خاك

  .199-208ص  ،1 ش ،23 ج، )کشاورزي
نوع قارچ میکوریز  ، تأثیر چند1389شیرمردي،  ،.خاوازي و م ،.فرحبخش، ك ،.رجالی، م ،.ثواقبی، ف ،.ر.غ ،.ا.سادات، ع .6
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