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 رشد و فیزیولوژیک کدوی تخم کاغذی،ارزیابی اثر ریزجانداران بر شاخصهای جوانهزنی
) تحت تنش شوریCucurbita pepo var.styriaca(
3
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چکیده
 رشد و فیزیولوژیک گیاه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری آزمایشی بهصورت عاملیل در قالب،های جوانهزنی

بهمنظور بررسیی تثییر پیشتیمار زیسیتی بر شیا

 میلیموالر کلرید سدیم) و هشت سطح تیمار پیشتیمار129  و19 ،09 ، تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح شوری (صفر.طرح کامالً تصیادفی با سه تکرار اجرا گردید
 تلقیح با قارچ و کود زیستی،2 تلقیح با کود زیسیتی فسیفاته بارور،1 تلقیح با کود زیسیتی ازتوبارور،Trichoderma harzianum  تلقیح با قارچ،زیسیتی (عدم تلقیح
. تلقیح با تلفیقی از قارچ و هر دو کود زیستی) بودند،2 و کود زیستی فسفاته بارور1 تلقیح با کود زیستی ازتوبارور،2 تلقیح با قارچ و کود زیستی فسفاته بارور،1ازتوبارور
وزنی بنیه بذر و وزن شییک گیاه ه

های رشییدی و جوانهزنی به غیر از شییا

ایر متقابل پیشتیمار زیسییتی و شییوری بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیییدانت و شییا

 در تیمار کودزیستی ازتوباکتر حاصل گردید و با تیمار شاهد در همی سطح شوری تفاوت معنیداری، بیشیتری درصید جوانهزنی در باالتری سطح شوری.معنیدار بود
 وزن شک با افزایش سطح شوری کاهش یافت و در تیمار.ها گردید

های رشدی تثییر مثبت داشت و باعث افزایش ای شا

 سیطوح پایی شوری بر شا.داشیت

 با افزایش شیوری میزان آنتیاکسییدانتها افزایش یافت و استفاده از تیمارهای پیشتیمارهای زیستی میزان ای آنزیمها را نسبت به تیمار.قارچ بیشیتری مقدار را دارا بود
 اسییتفاده از ریزجانداران با افزایش بیش یتر آنزیمهای.شییاهد بیشییتر افزایش داد که نشییان از مریر بودن ای تیمارها در تعدیل ایر شییوری به وسیییله افزایش آنزیم میباشیید
.آنتی اکسیدانت نسبت به شاهد سبب کاهش ایرات منفی تنش شوری شد
 سودوموناس، تریکودرما،  پیشتیمار زیستی، باسیلوس، آنتیاکسیدانت:واژگان کلیدی
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Abstract
To study the effect of bio-priming on germination, growth and physiological indices of pumpkin under salinity a factorial
experiment in a completely randomized design was conducted in three replications. Experimental treatments were salinity
at four levels (zero, 40, 80 and 120 mM) and biological pre-treated at eight levels (control, inoculation with Trichoderma
harzianum fungi, Azoto bio-fertilizer, phosphate bio-fertilizer, both bio-fertilizer, combination of fungi and azoto biofertilizer, combination of fungi and phosphate bio-fertilizer, fungi and both bio-fertilizer). The highest germination
percentage at the highest salinity level were obtained in Azotobacter biofertilizer treatment and shows significantly
difference with control treatment at the same salinity level. Low levels of salinity had positive effect on growth indices and
caused an increase that these indices. The maximum seedling length in different levels of salinity obtained in the
combination of both biofertilizer treatment. Maximum amount of vigor weighted index obtained in fungi treatment and
increasing of salinity level caused that reduced this trait. With increasing salinity level reduced dry weight of seedling and
was the maximum amount in fungi treatment. The use of microorganisms caused reduced the negative effect of salinity.
With salinity increasing increased the number of antioxidant enzymes and the use of biopriming treatments more increased
the amount of these enzymes in comparison to control which shows these treatments were effective in the reduction of
salinity effect by means of increasing the enzymes. Using of microorganisms with more increasing antioxidant enzymes
compared to control caused the reduction of the negative effect of salinity stress.
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واکنشهای تطبیقی سییلووها بازی میکند .گزارش شییده

مقدمه

است در گوجهفرنگی در شرایب شوری فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیییدانت مانند سییوپراکسییید دیسییموتاز ،کاتاالز،

شیییوری یکی از مهمتری عیاملهای زیسیییت محیطی

آسیییکوربیات پراکسیییییداز و گلوتاتیون ردوکتاز افزایش

است که باعث کاهش رشد گیاه ،توسعه و تولید در سراسر

میییابید.گییاهان در مراحل مختل

گیاه میشیییود .تنش شیییوری واکنشهای مورفولوژیکی،

چر هی زندگی ود

مقاومت متفاوتی را نشییان میدهند و معموالً در اغلب آنها

فیییزییولیوژیکی و بیوشییییمیییایی گیییاه را تغییر میدهیید

مرحلیهی ابتیدایی رشییید به عنوان حسیییاستری مرحلهی

( .)Siringam et al., 2001شوری هنگامی که نمکها در

رشییدی تلقی میشییود ( .)Eslami et al., 2009از آنجایی

منطقه ریشه تجمع مییابند ،به طور منفی رشد گیاه را تحت

کیه شیییوری ییک محیدود کننیدهی مهمی برای تولیدات

تاییر قرار میدهد .سییطوح باالی شییوری ،جوانهزنی بذر و

گیاهی در جهان میباشد ،محققان در حاو تالش برای پیدا

رشید گیاه را با سیازوکارهای کاهش آب (تنش اسمزی)،

کردن گیاهان مقاوم به شوری برای پاسخگویی به نیاز بشر

سیییمیت یونی ،عدم تعادو یونی و یا ترکیبی از ای عوامل

هسیییتنیید .یکی از مویرتری روش برای غلبییه مشیییکالت

محدود میسیییازد ( .)Lauchli and Grattan, 2007عدم

شیوری ،ایجاد تحمل به شیوری در گیاه اسیت .بسیییاری از

تعادو یونی و تنش اسمزی منجر به تولید گونههای اکسیژن

ییافتیهها نشیییان میدهند که محصیییوالت گیاهی در طوو

فعاو میشییود که ای ها نیز باعث تخریب  ،DNAلیپیدها و

گییاه های و مراحل اولیه رشییید رویشیییی در مقایسیییه با

پیروتینی هییا میشیییود ( .)Yasar et al., 2006همزمییان

جوانهزنی معموالً نسیییبت به شیییوری حسیییاستر هسیییتند

گونییههییای اکسییییژن فعییاو بییاعییث تجزیییه کلروفیییل و

(.)Rana et al., 2013کییدوی تخم کییاغییذی از اهمیییت

پراکسییداسیون چربی غشا ،کاهش سیالیت غشا و اصیت

فراوانی در صینایع دارویی بر وردار است و در طب سنتی

انتخابی آن میشیییود ( .)Zhu et al., 2004گیاهان دارای

بسییاری از کشیورها از جمله چی  ،یوگسالوی ،آرژانتی ،

سیییسییتمهای مریری برای از بی بردن گونههای اکسیییژن

هند ،مکزیک ،برزیل و آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد.

فعاو هسییتند که آنها را از واکنشهای مخرب اکسیییداتیو

از دانه های ای گیاه در گذشیته به طور سنتی به منظور دفع

محافظت میکند .در قسیمتی از ای سیییستم ،یک سری از

کرم روده اسیییتفاده میشیییده اسیییت (.)Fu et al., 2006

آنزیمهای ضید اکسییداتیو ،عناصیر کلیدی برای سازوکار

مهمتری اسیییید چرب موجود در روغ ای گیاه لینولنیک

دفیاعی میبیاشییینید .از جملیه آنزیمهای آنتیاکسییییدانت

اسیییید ( 04تا 49درصییید) اسیییت .از مواد مریره ای گیاه،

میتوان به سییوپراکسیییددیسییموتاز ،کاتاالز ،اسییکوربات

داروهایی مانند پپون  ،پپوستری و گرونفینگ برای معالجه

پراکسییداز ،پراکسییداز ،گلوتاتیون پراکسییداز اشاره کرد

تورم پروسییتات و سییوزش مجاری اداری سییا ته میشییود

( .)Baby and Jini, 2011برای مثاو سوپراکسید دیسموتاز،

(.)Aroiee and Omidbaigi, 2004

رادیکاو های اکسییییژن را به هیدروژن پراکسیییید متابولیزه

در ساوهای ا یر تالشهای گستردهای به منظور یافت

میکند ،بنابرای سلووها را از تخریب محافظت میکند .به

راهکیار مناسیییب برای بهبود کیفیت اح ،محصیییوالت

طور کلی آنزیمهای آنتیاکسییداتیو بیشتری اهمیت را در

کشاورزی و حذف آالیندهها آغاز شده است .امروزه برای

سمیت زدایی اکسیژن فعاو دارند .آنزیم کاتاالز از سلووها

حفظ کیفیت اح به صییو

در برابر پراکسید هیدروژن محافظت میکند .کاتاالز برای

احهای فقیر از عناصییر

غذایی ،نیاز به اسیییتفاده از انواع کودهای زیسیییتی بیشیییتر

بر ی انواع سیییلووها تحت شیییرایب طبیعی الزامی بوده و

احسییاس میشییود .کودهای زیسیتی ،منحصییراً به مواد آلی

نقش مهمی در کسیب مقاومت در برابر تنش اکسایشی در
22
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های جوانهزنی ،رشد و...

های رشیییدی و فعالیت بیوشییییمیای گیاه ههای

حاصیل از کودهای دامی ،بقایای گیاهی ،کود سبز و غیره

شیییا

گفته نمیشییود ،بلکه ریز جانداران باکتریایی ،قارچی مفید

کدوی تخم کاغذی در شرایب تنش شوری است.

و مواد بدسییت آمده از فعالیت آنها را نیز شییامل میشییود

مواد و روشها

( .)Manaffee and Kloepper, 1994در بی ریزجانداران
موجود در ریزوسیفر ،باکتریها مهمتری و بیشییتری بخش

به منظور بررسی تثییر تیمارهای زیستی بر شا

را تشکیل میدهند ( .)Kaymak, 2010جنسهای مختلفی

های

جوانهزنی و رشیید گیاه ه تحت تنش شییوری آزمایشییی

از باکتریها مانند باسییلوس ،سودوموناس ،آزوسپریلیوم و

بهصیییورت عاملیل در سیییاو  1300در آزمایشیییگاه بیماری

آزوتوبیاکتر ،رشییید گییاه را تحت تثییر قرار میدهند و به

گیاهی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شاهد در قالب طرح

عینوان بییاکتریهییای محرح رشیییید نییامیییده میشیییود

پایهی کامالً تصیادفی در سه تکرار اجرا گردید .تیمارهای

( .)Glick et al., 2007افزایش رشییید و توسیییعیه گیاه با

آزمایشیی شیامل چهار سیطح شوری صفر به عنوان شاهد،

اسیییتفییاده از ای جمعیییتهییای میکروبی مشیییهود اسیییت

 19 ،09و  129میلیموالر کلرید سدیم و هشت سطح تیمار

( .)Bhattacharyya and Jha, 2012مکییانیسیییمهییای ای

پیشتیمار زیستی شامل عدم تلقیح به عنوان شاهد ،تلقیح با

باکتریها شامل تثبیت نیتروژن ،حل فسفر ،تولید سیدروفورها،

قارچ  ، Trichoderma harzianumتلقیح با کود زیسیییتی

تنظیم کنندههای گیاهی و اسییییدهای آلی و هم نی حفاظت

ازتوبارور ،1تلقیح با کود زیسییتی فسییفاته بارور ،2تلقیح با

از گییاه از طری آنزیمهیایی مانند -ACCدی آمیناز ،کیتینازو

قیارچ و کود زیسیییتی ازتوبییارور ،1تلقیح بیا قییارچ و کود

گلوکاناز میباشد ( .)Hayat et al., 2010گزارشهای ا یر

زیسیتی فسیفاته بارور ،2تلقیح با کود زیسیتی ازتوبارور 1و

نشیییان دادهاند که قارچ ،تحمل به تنشهای غیرزنده را در

کود زیستی فسفاته بارور ،2تلقیح با تلفیقی از قارچ و کود

گیاه در حاو رشییید افزایش میدهد (.)Bae et al., 2009

زیسیییتی ازتوبارور 1و کود زیسیییتی فسیییفاتهبارور 2بودند.

یکی از ای قییارچهییا ،جنس  Trichodermaمیبییاشیییید.

انتخاب غلظتهای شوری (صفر 19 ،09 ،و  129میلیموالر

گونههای ای قارچ آزادزی هسییتند که عموماً به صییورت

کلرید سیییدیم) بر اسیییاس بررسیییی منابع انتخاب گردیدند

سیییاپروفیت روی بقایای موجود در اح به سیییر میبرند.

( .)Sorkhi Lalelou et al., 2013برای تهییه میاییه قارچ

جدایههای تریکودرما به وسییییلهی مکانیسیییمهای مختل

 ،T.harzianumقطعییهای از کلنی قییارچ موردنظر (موجود

مانند مایکوپارازیتیسیم ،آنتیبیوز ،رقابت بر سر غذاو فضا،

در کلکسیون آزمایشگاه بیماری شناسی دانشگاه شاهد) در

تحرییک مکیانیسیییمهای مقاومت گیاه ،تحریک رشییید و

پتری دیشهای حاوی محیب کشیییت  PDAتکثیر شییید.

توسییعه گیاه ،تغییر شییرایب محیطی صییوص یاً ریزوس یفر و

تحت شیرایب استریل به هر پتری حاوی پرگنه  14میلیلیتر

افزایش حاللیت عناصیییر معدنی جهت جذب آنها توسیییب

آب مقطر سترون اضافه گردید .توسب یک میلهی شیشهای

گییییاه ،فیعییالییییت بیییوکینترلی ود را اعمییاو میکننیید

سرکج سترون و حرکت آرام آن رو سطح پرگنه ،اسپورها

( .)Benitez et al., 2004جدایههای ای قارچ ،عاملهای

از پرگنه جداشییده و سییوسییپانسیییونی از آن شییکل گرفت.

رشیدی مانند اکسی  ،سیتوکینی  ،اتیل و مولکووهای شبه

برای تعیی غلظت سییوسییپانسیییون مورد اسییتفاده از قارچ،

سیییتوکینی مانند زآتی و جیبرلی یا وابسییته به جیبرلی را

سیوسیپانسییون اصلی به دست آمده از پرگنه قارچ در چند

تولید میکنند که باعث افزایش رشید ریشییه و توسعه گیاه

نوبییت رقی سییییازی گردییید .در انتهییا یییک میلی لیتر از

میشیییونیید ( .)Osiewacx, 2002هییدف از ای آزمییایش

رقی تری سیوسیپانسیون در محیب  PDAکشت شد و پس

بررسیییی ایر تلفی بیاکتریهیای محرح رشییید و قارچ بر

از طی دوره انکوباسییییون (دمای  24درجه سیییلسییییوس به
23
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(رابطه )1

مدت  3روز) تعداد کلنیهای شکل گرفته در پتری حاوی
محیب شیییمارش گردید .بر اسیییاس تعداد کلنی ها و رقت

PG=(G/N)×100

در ای رابطییه  PGدرصییید جوانییهزنی G ،تعییداد بییذر

سوسپانسیون بکار رفته ،میزان غلظت سوسپانسیون اصلی به

جوانهزده N ،تعداد کل بذر کشتشده میباشد.

دسیییت آمیید ( 1×191پروپییاگوو در میلیلیتر آب مقطر).

محیاسیییبیه مییانگی میدت زمیان جوانهزنی از رابطه 2

کودهای زیستی ازتوبارور 1و فسفاته بارور 2نیز از شرکت

محاسبه گردید (.)Ellis and Roberts, 1981

زیسیییت فناور سیییبز با غلظت  191 cfu/mlتهیه و اسیییتفاده

(رابطه )2

گردید .الزم به ذکر است کود زیستی ازتوبارور 1-حاوی
بییاکتریهییای تثبیییت کننییده نیتروژن از جنس ازتوبییاکتر و

MGT=  (ni ×di)/ ni

 MGTمیانگی مدت زمان جوانهزنی ni ،تعداد بذرهای

فسیفات بارور 2-حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات

جوانهزده در هر شمارش di ،تعداد روز تا شمارش.

از گونیههیای بیاسییییلوس لنتوس و سیییودومونیاس پوتیییدا

ضیییریب جوانهزنی براسیییاس رابطه  3محاسیییبه شییید

میباشیید .بذور قبل از تیمار توسییب هیپوکلریتسییدیم 9/4

()Scott et al., 1984

درصد به مدت چهار دقیقه ضدعفونی شدند .پس از انجام

× 100

(رابطه )3

ای فرآیند بذرها برای اعماو پیشتیمار زیسیییتی ،به مدت

1
𝑇𝐺𝑀

 GCضیییرییب جوانیهزنی MGT ،مییانگی مدت زمان

 11سیییاعیت و در دمای  24درجه سیییانتیگراد در محلوو

جوانهزنی

کودهای زیسیتی و قارچ بر حسب تیمارها قرار داده شدند.

محاسییبه واریانس جوانهزنی طب رابطه  0محاسییبه شیید

پس از اتمام زمان پیشتیمار زیسییتی ،در هر پتریدیش 14

(.)Hoogenboom and Peterson, 1987

عدد بذر بر روی کاغذ واتم قرار داده شییید و بر اسیییاس
تیمارهای مورد نظر آب مقطر یا شیییوری به دا ل پتریها

𝑖𝑛)𝑑∑(𝑑𝑖−

(رابطه)0

اضییییافییه گردییید و بییه منظور کییاهش میزان تبخیر آب و

𝑁∑

=𝛿=𝑉

 Vواریانس جوانهزنی di ،تعداد روز بعد از کاشتN ،

جلوگیری از آلودگی درون پتریها ،درب آنها بسته شد و

تعداد بذر جوانهزده و  dمیانگی روزهای جوانهزنی

سیپس به ژرمیناتور با دمای  24درجه سلسیوس انتقاو داده

برای محاسیییبه همگنی جوانهزنی از رابطه  4اسیییتفاده

شیدند .شیمارش بذرهای جوانهزده از روز دوم به صییورت

گردید (.)Hoogenboom and Peterson, 1987

روزانه در سیییاعتی معی انجام گردید .به هنگام شیییمارش،

× 10

1

بذرهایی جوانهزده تلقی میشدند که طوو ریشهچه آنها از

(رابطه )4

دو میلیمتر بیشتر بود (.)ISTA, 2010

 UGهمگنی جوانهزنی V ،واریانس جوانهزنی

در پیاییان آزمیایش پس از شیییمیارش تعیداد بذرهای

برای محیاسیییبیه شیییا

جوانهزده ،از هر پتری پنج عدد گیاه ه نرماو به صیییورت

𝑉

= 𝐺𝑈

وزنی بنیه بذر از رابطه زیر

استفاده شد (.)ISTA, 2010

تصیییادفی انتخاب و طوو گیاه ه با اسیییتفاده از ب کش

= شا

وزنی بنیه گیاه ه

مدرج و وزن شییک ریشییهچه و سییاقهچه با اسییتفاده از

درصد جوانهزنی × وزن شک گیاه ه

جوانهزنی بر اساس روابب  1-4محاسبه گردید.

سنجشهای آنزیمی

ترازوی حسییاس  9/9991اندازهگیری شیید .شییا

=GC

های

برای اندازهگیری میزان غلظت کمی آنزیم پراکسیییداز

درصید جوانهزنی با اسیتفاده از رابطه  1محاسبه گردید

از روش چانس و ماهلی ()Chance and Maehly, 1995

(.)ISTA, 2010
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اسییتفاده شیید .اندازهگیری بر اسییاس میزان اکسییید شییدن

فسفاته بارور روی درصد جوانهزنی در همه سطوح شوری

گوایکوو توسب ای آنزیم انجام میگیرد.

داشیت به گونهای که در ای تیمار مقدار درصد جوانهزنی

بیرای انییدازه گیییری میییزان غیلیظییت کیمیی آنییزیم

در همه سیطوح شیوری در یک سطح قرار داشتند (جدوو

آسیییکوربیییکپراکسییییییداز از روش نییاکییانو و آسییییادا

 .)3شیییوری به وسییییله کاهش پتانسییییل آب اح و تثییر

( )Nakano and Asada, 1981استفاده شد.

یونهیای جیذب شیییده روی آنزیمها و هورمونهای فعاو

انیدازهگیری میزان غلظت آنزیم کاتاالز با اسیییتفاده از

دا ییل بییذر بییاعییث کییاهییش جییوانییهزنییی میییشییییود

روش دهیندزا و همکاران ( )Dhindsa et al., 1981انجام

( .)Mujeeb et al., 2008ریزجانداران میتوانند یک نقش

شد.

مهمی را در راهکیارهای سیییازگاری ایفا کنند و تحمل به
تنشهییای غیرزنییده را در گیییاهییان زراعی افزایش دهنیید

اندازهگیری میزان غلظت آنزیم سوپراکسیدازدیسموتاز
بییا اسیییییتییفییاده از روش بییییی ییامییو و فییریییدووییی

( .)Grover et al., 2010باکتریهای محرح رشد با تولید

( )Beauchamp and Fridovic, 1971محاسییبه شیید .ای

ایندوو اسیتیک در محیب رشید ریشیه درصد جوانهزنی را

انییدازهگیری بر اسیییاس توانییایی آنزیم سیییوپراکسییییییداز

افزایش میدهند ( .)Ashrafuzzaman et al., 2009بر ی

کردن احیییای فتوشییییمیییایی

بییاکتریهییای محرح رشییید از طری تولییید موادی مییاننیید

نیتروبلوتترازولیوم ( )NBTتوسب رادیکاوهای سوپراکسید

سییییتوکینی و آنتیاکسییییدانت از تجمع اسییییدآبسییییزیک

در حضیور ریبوفالوی در نور صورت میگیرد .در نهایت

ممانعت و موجب تخریب گونههای اکسییژن فعاو میشوند.

تجزیهی دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1و مقایسهی

یونهای موجود در اح یا آب آبیاری در مرحله جوانهزنی

میانگی صفات مورد ارزیابی با استفاده از آزمون  LSDدر

میتواننید بیه صیییورت تحریک کننده ،بازدارنده و یا نثی

سطح احتماو  4درصد انجام شد.

کننیده جوانهزنی عمل کنند ( .)Mujeeb et al., 2008در

دیسیییمیوتییاز در میتیوقی

مطیالعهای روی گوجهفرنگی محققان افزایش جوانهزنی و

نتایج و بحث

رشیییید گیییاه ییههییای ای گیییاه را در ایر تلقیح بییا قییارچ
تریکودرمیا تحیت تنشهای شیییوری و شیییکی گزارش

درصد جوانهزنی

نمودنید ( .)Mastouri et al., 2010تلقیح بیا باکتریهای

نتییایج تجزیییه واریییانس نشیییان داد کییه ایر پیشتیمیار

محرح رشیییید گیییاهی و قییارچ میکوریز بییاعییث افزایش

زیسیییتی ،شیییوری و ایر متقیابیل ای دو عیامل بر درصییید

جوانییهزنی در غالت و سییییایر گیییاهییان گردیییده اسییییت

جوانهزنی معنیدار شد (جدوو  .)1با افزایش سطح شوری

(.)Zahir et al., 2004

از درصید جوانهزنی کاسیته شد .بیشتری درصد جوانهزنی
( 03/33درصییید) در تیمییارهییای قییارچ ،تلفی هر دو کود

میانگین مدت زمان جوانهزنی

زیسیتی و تلفی قارچ با هردو کود زیستی در سطح شوری

نتییایج تجزیییه واریییانس نشیییان داد کییه ایر پیشتیمیار

صییفر حاصییل گردید و نسییبت به شییاهد در همی سییطح

زیستی ،شوری و ایر متقابل ای دو عامل بر میانگی مدت

شیییوری  1/10درصییید افزایش یییافییت .کمتری درصییید

زمان جوانهزنی معنیدار شد (جدوو  .)1طب نتایج مقایسه

جوانهزنی در تیمار کود زیستی ازتوباکتر در باالتری سطح

میانگی (جدوو  ،)3بیشییتری میانگی ای صییفت در تیمار

شوری حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد در همی سطح

تلفی کودهای زیسییتی در باالتری سییطح شییوری (1/90

شییوری  11/11درصیید کاهش نشییان داد .در بی تیمارهای

روز) به دست آمد و کمتری میزان نیز در تیمار تلفی قارچ

پیشتیمار زیستی ،بیشتری تثییر مثبت را تیمار کود زیستی

با کود زیسیتی فسفاته در سطح صفر شوری حاصل گردید
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(جیدوو  .)3کمتر بودن مقیدار ای صیییفیت یعنی ای کییه

( .)De and Kar, 1995گزارش شیده اسیت که استفاده از

بذرها در مدت زمان کمتری جوانه زدهاند .در شرایب تنش

کودهیای زیسیییتی آزوسیییپریلیوم ،باکتریهای حل کننده

جذب آب توسیییب بذر دچار ا تالو شیییده و یا جذب به

فسفات ،ازتوباکتر و ترکیب آنها در گیاهان دارویی پنیرباد

کنییدی صیییورت میگیرد .در چنی حییالتی فعییالیییتهییای

و ریحان باعث بهبود شا

های جوانهزنی مانند درصد و

متابولیکی جوانهزنی در دا ل بذر به آرامی انجام میش یود

میانگی مدت زمان جوانهزنی شد (.)Krishna, 2008

و در نتیجه مدت زمان الزم برای جوانهزنی افزایش مییابد
جدوو  -1تجزیه واریانس شا

های جوانهزنی بذر کدوی تخم کاغذی در سطوح مختل

پیشتیمار زیستی و شوری

Table 1- Analysis of variance for germination indices of pumpkin seeds under
bio-priming and salinity levels.
میانگی مربعات ()Mean Squares
میانگی مدت زمان جوانهزنی

ضریب جوانهزنی

درصد جوانهزنی

درجه

Seed Vigor Weight
Index

Mean germination
time

Germination
coefficient

Germination
percent

آزادی
df

S.O.V

**9098.63

**4.03

**97.28

*126.99

7

پیشتیمار زیستی

**19608.07

**3.98

*94.84

**865.48

3

3581.64ns

**3.54

**98.80

**116.19

21

3082.89

0.81

23.90

51.38

64

17.73

16.98

24.01

8.71

-

شا

وزنی بنیه بذر

منابع تغییرات

Bio-priming
شوری
Salinity
پیشتیمار زیستی× شوری
Salinity×Bio-priming
اشتباه آزمایشی
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتماو  4و 1درصد.
ns, * and ** non-significant, Significant at 5% and 1% respectively

ضریب جوانهزنی

در باالتری سطح شوری به دست آمد (جدوو .)3

ایر پیشتیمار زیسییتی ،شییوری و پیشتیمار زیسییتی در

وزن خشک گیاهچه

شییوری بر ضییریب جوانهزنی معنیدار بود (جدوو  .)1طب

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ایر پیشتیمار زیستی

نتایج مقایسیه میانگی  ،ضیریب جوانهزنی در سطوح مختل

و شییوری بر وزن شییک گیاه ه در سییطح احتماو یک

پیشتیمیار زیسیییتی ،تغییرات متفییاوتی را بییا افزایش سیییطح

درصد معنیدار بود (جدوو  .)2در بی تیمارهای پیشتیمار

شییوری نشییان داد .در تیمار تلفی قارچ با کودهای زیسییتی

زیسیتی بیشتری مقدار وزن شک گیاه ه در تیمار قارچ

کاهش ضییریب جوانهزنی با افزایش سییطح شییوری معنیدار

به دست آمد ( 1/22گرم) و با سایر تیمارها به غیر از تلفی

نبود و مقادیر مربوط به ای صفت در همه سطوح شوری در

قارچ با کود زیستی فسفاتهبارور تفاوت معنیداری را نشان

یک سیطح قرار داشتند (جدوو  .)3بیشتری میانگی ضریب

نداد .تثییر شیوری بر وزن شک گیاه ه با افزایش سطح

جوانهزنی ( )32/02در تیمار شییاهد در سییطح صییفر شییوری

شیوری به صیورت کاهشی بود به طوری که بیشتری وزن

حاصیل شید و با همی سیطح شییوری در تیمار تلفی قارچ با

شیک گیاه ه در سیطح شیوری صفر حاصل شد (1/20

کود زیسییتی فسییفاته در یک سییطح قرار داشییت .هم نی

گرم) و بییا سیییطوح شیییوری  09و  19میلیموالر تفییاوت

کمتری میزان ( )12/31نیز در تیمار تلفی کودهای زیسیییتی
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معنیدار نداشیییت و کمتری وزن شیییک گیاه ه (9/21

قرار داشیییت و کمتری میییانگی آن ( )20/12نیز در تیمییار

گرم) نیز در باالتری سییطح شییوری به دسییت آمد (جدوو

تلفی قارچ با کود زیسیییتی فسیییفاتهبارور به دسیییت آمد و با

 .)1محققیان با بررسیییی ایر تنش شیییوری بر روی دو گیاه

تیمار کود زیسیییتی ازتوباکتر تفاوت معنیداری نداشیییت و

آرتیشییو و سییر ارگل بیان کردند با افزایش شییدت تنش،

نسبت به بیشتری مقدار 22/21 ،درصد کاهش یافت (جدوو

وزن شیییک گییاه ه گیاهان مورد مطالعه کاهش یافت.

 .)4در تیمار شیوری با افزایش سطوح شوری مقدار شا

برای تولیید بیافتهای گیاه های در مرحله جوانهزنی بذر

وزنی بنیه بذر کاهش یافت .به طوری که بیشییتری مقدار آن

از مواد ذ یرهای دا ل بذر اسیییتفاده میشیییود و ای مواد

در سیییطح شیییوری صیییفر ( )114/12و کمتری مقییدار آن

ذ یرهای حی جوانهزنی با اسییتفاده از آنزیمهای هیدرولیز

( )04/00در شیوری  129میلیموالر حاصیل گردید و نسبت

کننده مانند آمیالز ،پروتنازو فسیییفاتاز هیدرولیز میشی یوند

به بیشتری مقدار  30/20درصد کاهش نشان داد (جدوو .)1

( )Soltani et al., 2006و از آنجیاییکه در شیییرایب تنش

وزنی بنیه بذر حاصییل ضییرب وزن

از آنجایی که شییا

شیییوری ،جیذب آب با مشیییکل مواجه میشیییود .لذا عمل

شییک و درصیید جوانهزنی اسییت هر عاملی که ای دو را

هیدرولیز مواد ذ یرهای ،جهت تولید بافتهای گیاه های با

تحت تثییر قرار دهد شیییا

وزنی بنیه بذر کاهش واهد

مشیییکیل مواجییه شیییده و وزن شیییک کییاهش مییییابیید.

ییافت .از دالیل کاهش درصییید جوانهزنی در محیب شیییور

مکیانیسیییمهای مختلفی از کاهش تنش در گیاهان توسیییب

میتوان گفت که در شییرایب شییور پتانسیییل اسییمزی آب

باکتریهای محرح رشییید در گیاهان ذکر شیییده اسیییت .به

منفیتر میشییود و جذب آب توسییب بذر با مشییکل مواجه

طوری کیه ای بیاکتریهیا بیا تولید ایندوواسیییتیکاسی یید،

میشییود .بررسیییهای متعددی کاهش رشیید ناشییی از تنش

جیبرلی و بر ی مواد دیگر ،باعث افزایش طوو ریشه ،سطح

شیوری را گزارش کردهاند (.)Sharbatkhari et al., 2013

جذب ریشه و تعداد ریشههای مویی  ،افزایش نفوذ و جذب

افزایش نمک در محیب رشیید باعث کاهش پتانسییییل آب

مواد غذایی و در نهایت سییبب بهبود رشیید گیاه در شییرایب

یاح و آن نیز منجر بیه کیاهش پتیانسیییییل آب گیاه ه

تنش میشوند (.)Egamberdieva and Kucharova, 2009

میشیییود و ای امر بر بسیییییاری از فرآینیدهای گیاه مریر

شیییاهیارونیا و همکاران ( )Shaharona et al., 2006بیان

واهد بود در پتانسییییلهای یلی کم آب اح ،قدرت

کردنید تلقیح ذرت با بر ی از سیییویههای سیییودوموناس

جذب آب توسیییب گیاه کم شیییده و حفظ آماس کاهش

بیاعث افزایش معنیداری در طوو گیاه ه ،وزن ریشیییه و

مییابد وهم نی فرآیند تقسییییم و طویل شیییدن سیییلووها

بیوماس کل در مقایسیه با شاهد شد .ای سویهها احتماالً از

کاهش مییابد .در نتیجه طویل شییدن گیاه کاهش مییابد.

طری کاهش میزان اتیل در ریشییهها و به دنباو آن کاهش

در اکثر مناط دنیا یونهای سیییدیم و کلر در مناط شیییور

ایرات بازدارندگی آن موجب افزایش رشد گیاه شدهاند.

غالب هستند و باال بودن آنها نسبت به بقیه یونها و عناصر
مورد نیاز باعث میشیییود در جذب سیییایر عناصیییر ا تالو

شاخص وزنی بنیه بذر

ایجیاد شیییده و کمبود عنیاصیییر غیذایی مشیییاهده شیییود

طب جیدوو تجزیه واریانس ،ایر پیشتیمار زیسیییتی و
شییوری بر شییا

( .)Grattan and Grive, 1999نتیجه آزمایشیییی که روی

وزنی بنیه بذر در سییطح احتماو یک

گوجهفرنگی تحت تنش شییوری انجام شیید نشییان داد که

درصد معنیدار بود (جدوو  .)1در بی تیمارهای پیشتیمار
زیسییتی بیشییتری میانگی شییا

تلقیح با باکتری محرح رشیید باسیییلیوس سییابتیلیس سییبب

وزنی بنیه بذر در تیمار

افزایش معنیدار تجمع عنییاصیییر غییذایی در بر

قارچ به دست آمد ( )190/12و با تیمارهای دیگر به غیر از

شیییید

( .)Markus et al., 2004هم نی در بررسییی دیگر تلقیح

تیمار تلفی قارچ با کود زیسیتی فسفاتهبارور در یک سطح
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طول ساقهچه

بیاکتریهییای محرح رشییید بییه طور معنیداری وزن تر و

بر اسیاس نتایج تجزیه واریانس ،ایر پیشتیمار زیستی،

شییک را در شییرایب تنش نسییبت به شییاهد افزایش داد

شییوری و ایر متقابل پیشتیمار زیسییتی در شییوری بر طوو

(.)Mayak, 2004

سیاقهچه در سطح احتماو یک درصد معنیدار بود (جدوو

طول ریشهچه

 .)2طب نتایج جدوو مقایسیییه میانگی (جدوو  )0در همه

بر اسیاس نتایج تجزیه واریانس ،ایر پیشتیمار زیستی،

پیشتیمیارهیای زیسیییتی ،کمتری میانگی مربوط به طوو

شییوری و ایر متقابل پیشتیمار زیسییتی در شییوری بر طوو

سیاقهچه در باالتری سیطح شیوری حاصل گردید .در بی

ریشهچه در سطح احتماو یک درصد معنیدار بود (جدوو

همه تیمارها بیشتری میانگی مربوط به ای شا

 .)2در تیمیار عیدم تلقیح (شیییاهد) و بعضیییی از تیمارهای

(2/91

سییانتیمتر) در تیمار تلفی قارچ با کود زیسییتی ازتوباکتر با

پیشتیمیار زیسیییتی بیا افزایش سیییطح شیییوری ابتدا طوو

شیوری سطح صفر بهدست آمد و با میانگی بهدست آمده

ریشیییهچیه افزایش و سیییپس کاهش یافت و در تیمارهای

در سیییطح شیییوری بعد از ود و تا سیییطوح شیییوری 19

دیگر نیز که با افزایش شوری شیب کاهشی نشان دادند در

میلیموالر تیمارهای شیییاهد و تلفی کودهای زیسیییتی در

سیییطوح پایی شیییوری تفاوت معنیداری باهم نداشیییتند.

ییک سیییطح قرار داشیییت .کمتری میانگی مربوط به ای

میتوان گفت در ای گیاه شوری در سطوح پایی تحریک

شیا

کننده رشد ریشه بوده است .در بی تیمارها مریرتری تیمار

( 2/24سانتیمتر) نیز در باالتری سطح شوری هر

دو کود زیسییتی حاصییل گردید و با میانگی های بهدسییت

بر طوو ریشییهچه تیمار تلفی کودهای زیسییتی بود به دلیل

آمده در باالتری سییطح شییوری تیمارهای شییاهد ،قارچ،

اینکه طوو ریشییهچه در ای تیمار در شییوری سییطح  19با

تلفی قییارچ و کود زیسیییتی ازتوبییاکتر و تلفی قییارچ و

طوو آن در همی تیمار در شیوری صفر که باالتری طوو

کودزیستی فسفاته تفاوت معنیداری نشان ندادند.

ریشییهچه را داشییت ( 19/24سییانتیمتر) تفاوت معنیداری
نداشت (جدوو .)0
جدوو  -2تجزیه واریانس شا

های رشدی بذر کدوی تخم کاغذی در سطوح مختل

پیش تیمار زیستی و شوری

Table 2- Analysis of variance for growth indices of pumpkin under bio-priming and salinity levels.
میانگی مربعات ()Mean Squares
وزن شک
گیاه ه

نسبت طوو ریشهچه
طوو ساقهچه

طوو ریشهچه

طوو گیاه ه
Plant length

Root length/
Shoot length

Shoot length

Root length

به طوو ساقهچه

درجه

منابع تغییرات

آزادی

S.O.V

**1.13

**64.44

**0.81

**7.29

**32.79

7

پیش تیمار زیستی

**1.90

**234.26

**0.91

**26.59

**132.53

3

0.37ns

**16.59

**0.24

**3.68

**6.44

21

0.36

2.04

0.05

0.63

0.77

64

12.21

12.32

18.30

15.52

13.67

-

Dry weigth

df

Bio-priming
شوری
Salinity
پیش تیمار زیستی× شوری
Salinity×Bio-priming
اشتباه آزمایشی
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتماو  4و 1درصد.
ns, * and ** non-significant, Significant at 5% and 1% respectively
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های جوانهزنی ،رشد و...

جدوو  -3مقایسه میانگی ایر متقابل پیشتیمار زیستی و شوری بر شا

های جوانهزنی بذر کدو تخم کاغذی

Table 3- Mean comparision of effect of bio-priming and salinity on germination indices of pumpkin seeds
میانگی مدت زمان
جوانهزنی (روز)

ضریب جوانهزنی

سطوح شوری

درصد جوانهزنی

(میلیموالر)

پیشتیمار زیستی

Mean germination
)time (day
3.02 hi
5.82 be
5.91 be
4.88 cg

Germination coefficient

Germination
)percent (%

37.42 a
17.26 de
21.45 cde
17.29 de

84.44 ae
84.44 ae
91.11 ab
71.11 efg

5.62 be
4.93 cg
6 bcd
3.62 fi

27.71 bc
20.76 cde
18.34 cde
16.87 de

86.66 ad
84.44 ae
91.11 ab
60 g

0
40
80
120

5.53 be
6.35 bcd
5.49 be
4.66 dh

22.27 be
18.64 cde
19.03 cde
15.74 de

88.89 abc
88.89 abc
91.11 ab
82.22 ae

0
40
80
120

5.20 cf
6.15 bcd
5.57 be
8.09 a

19.48 cde
16.37 de
18.06 cde
12.38 e

93.33 a
80 af
75.55 cf
73.33def

0
40
80
120

5.95 be
5.33 cf
4.57 dh
3.26 ghi

30.67 ab
17.37 de
22.05 be
19.23 cde

93.33 a
82.22 ae
84.44 ae
66.66 fg

0
40
80
120

4.15 ei
4.86 cg
5.06 cf
7.15 ab

24.61 bcd
21.04 cde
19.83 cde
14.01 e

88.89 abc
82.22 ae
84.44 ae
77.77 bf

0
40
80
120

F×B1

2.88 i
5.46 be
5.35 cf
4.99 cf

37.11 a
20.38 cde
18.77 cde
20.13 cde

71.11 efg
80 af
77.77 bf
77.77 bf

0
40
80
120

F×B2

0
40
80
120

F×B1×B2

Salinity levels
)(mM
0
40
80
120

93.33 a
17.05 de
5.86 be
84.44 ae
17.12 de
5.89 be
80 af
17.54 de
5.80 be
80 af
15.33 de
6.53 bc
میانگی های با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتماو  4درصد با روش  LSDتفاوت معنیدار ندارند.

Biopriming

شاهد (عدم تلقیح)
Control
B1
(کودزیستی ازتوباکتر)
Azotobacter bio-fertilizer
B2
(کود زیستی فسفاته بارور)
Phosphate bio-fertilizer

B1×B2

( Fقارچ تریکودرما)
Trichoderma fungi

Means followed by similar letters in the same column not significant difference based on LSD test at 5% level probability.

طول گیاهچه

صیفر به دست آمد ( 12/91سانتیمتر) و با سطوح  09و 19

ایر پیشتیمار زیسیییتی ،شیییوری و ایر متقابل پیشتیمار

بعد از ود تفاوت معنیداری نداشییت و میتوان بیان کرد

زیسییتی در شییوری بر طوو گیاه ه در سییطح احتماو یک

ای تیمییار مریرتری تیمییار بر طوو گیییاه ییه بوده اسیییت.

درصد معنیدار بود (جدوو  .)2با افزایش شوری ابتدا طوو

کمتری طوو گییاه ه ( 3 /12سیییانتیمتر) مربوط به تیمار

گیاه ه افزایش و سییپس با افزایش بیشییتر شییوری کاهش

قارچ در باالتری سییطح شییوری بود (جدوو  .)0احتشییامنیا

یافت .در تیمارهایی هم که به صیییورت کاهشیییی بود ای

( )Ehteshamnia, 2006با مطالعه بر روی  19گیاه دارویی

کاهش در سطوح پایی شوری معنیدار نبود .بیشتری طوو

گزارش کرد تنش شیییوری بر طوو گیاه ه ایر منفی دارد.

گیاه ه در تیمار تلفی کودهای زیسییتی در شییوری سییطح

در پیژوهشیییی روی یرفییه ،بییا افزایش غلظییت نمییک
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کلرییدسیییدیم طوو انیدام هوایی کاهش یافت .گروهی از

آنتیبیوتیک ( )Aneja et al., 2005دفع سییموم و افزایش

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن از جمله آزوسیییپریلیوم و

جذب عناصیر غذایی به دلیل افزایش حاللیت عناصر ،ترشح

ازتو باکتر که به ریزباکتریهای افزاینده رشد گیاه معروف

هورمونهای رشییید و تولید اتیل ()Gravel et al., 2007

هسیییتنید از طری تشیییکیل کلونی با ریشیییه گیاهان باعث

اشییاره نمود .در آزمایشییی که مکیزاده تفیتی و همکاران

افزایش رشد گیاه میشوند ( .)Yadegari et al., 2012ای

( )Makizadeh Tafti et al., 2012بر روی گیییاه ریحییان

بیاکتریهیا با مکانیسیییمهای مختلفی مانند تثبیت زیسیییتی

انجام دادند مشیییاهده کردند که کاربرد کودهای زیسیییتی

نیتروژن ،تولیید هورمونها و تنظیم کنندههای رشییید گیاه،

طوو گیاه ه را نسیبت به شیاهد افزایش داد .گزارش شده

افزایش تحرح و قابلیت جذب عناصر غذایی برای گیاه به

اسیییت کیه در گییاه گوجیهفرنگی تحت تنش شیییوری و

ایبییات رسییییییده اسییییت (.)Mohammadi et al., 2010

شیکی ،در ایر تلقیح با قارچ تریکودرما جوانهزنی و رشد
گیاه هها افزایش یافت (.)Mastouri et al., 2010

گونههای تریکودرما با استفاده از مکانیسمهایی مانند تولید

جدوو  -0مقایسه میانگی ایر متقابل پیشتیمار زیستی و شوری بر شا

های رشدی بذر کدو تخم کاغذی

Table 4- Mean comparision of effect of bio-priming and salinity on growth indices of pumpkin
طوو گیاه ه

نسبت طوو ریشهچه

طوو ساقهچه (سانتی-

طوو ریشهچه

سطوح شوری

(سانتیمتر)

به طوو ساقهچه

متر)

(سانتیمتر)

(میلیموالر)

Salinity levels
Root length
Shoot length
Root length/
Plant length
)(mM
)(cm
)(cm
Shoot length
)(cm
0
9.08 abc
5.54 ah
1.64 ad
14.62 ad
40
8.66 af
6.50 ae
1.34 bh
15.16 ad
80
9.08 abc
6.16 af
1.46 af
15.25 ad
120
5.12 klm
3.38 ijk
1.39 ag
8.81 hi
0
7.77 bg
6.44 ae
1.21 dh
14.22 be
40
8.66 af
5.12 di
1.71 bh
13.78 bf
80
6.87 gj
4.58 gj
1.66 af
11.45 fg
120
3.91 m
2.75 jkl
1.13 eh
7.41 i
0
7.18 di
4.30 hij
1.67 abc
11.48 fg
40
8.50 bg
5.75 ah
1.51 af
14.25 be
80
8.87 ad
6 ag
1.47 af
14.87 ad
120
4.25 lm
2.75 kl
1.55 ae
7 ij
0
10.25 a
6.83 abc
1.51af
17.08 a
40
8.55 ag
6.58 ae
1.30 bh
15.13 ad
80
8.58 af
6.83 abc
1.25 ch
15.41 ad
120
5.08 klm
5.41 ch
0.93 h
10.50 gh
0
5.50 jm
5 ej
1.11 eh
10.50 gh
40
8.50 bg
4.75 fj
1.81 a
13.25 cg
80
5.75 il
6.08 ag
0.94 gh
11.83 efg
120
0.93 n
2.18 l
0.40 i
3.12 k
0
9.41 ab
7.08 a
1.33 bh
12.70 ab
40
7.08 ej
6.62 ad
1.09 fgh
13.70 bf
80
7.54 ch
5.16 di
1.46 af
12.70 dg
120
2.37 n
2.12 l
1.14eh
4.49 jk
0
2.37 n
2.12 n
1.14 eh
4.49 jk
40
8 bg
6.42 ijk
1.30 bh
14.42 be
80
0.9 1n
3.74 klm
0.25 i
4.66 jk
120
0.91 n
3.74 klm
0.25 i
4.66 jk
0
8.72 ae
7 ab
1.26 ch
15.72 abc
40
6.95 fj
6.16 af
1.13 eh
13.12 cg
80
6.08 hk
5.45 bh
1.23 ch
11.08 fgh
120
5.11 klm
5 ei
0.94 gh
10.56 gh
میانگی های با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتماو  4درصد با روش  LSDتفاوت معنیدار ندارند.

پیشتیمار زیستی
Biopriming

شاهد (عدم تلقیح)
Control
( B1کودزیستی ازتوباکتر)
Azotobacter bio-fertilizer
( B2کود زیستی فسفاته بارور)
Phosphate bio-fertilizer

B1×B2

( Fقارچ تریکودرما)
Trichoderma fungi

F×B1

F×B2

F×B1×B2

Means followed by similar letters in the same column not significant difference based on LSD test at 5% level probability.

19

ارزیابی ایر ریزجانداران بر شا

نشریه علوم و فناوری بذر ایران  /جلد  /19شماره  / 1بهار 1099

های جوانهزنی ،رشد و...

وزنی بنیه بذر و وزن شک گیاه ه

جدوو  -4تثییر پیشتیمار زیستی و شوری بر شا

Table 5- Effect of bio-priming and salinity on seed vigor weight index and dry weight indices

F×B1×B2

F×B2

B1×B2

0.94 a

0.32 b

1.14 a

1.26 a

1.03 a

1.13 a

0.72 ab

1.17 a

Control

F×B1

( Fقارچ تریکودرما)

Trichoderma fungi

( B2کود زیستی فسفاته بارور)

Phosphate bio-fertilizer

Azotobacter bio-fertilizer

( B1کودزیستی ازتوباکتر)

شاهد (عدم تلقیح)

79.85 a

24.87 b

97.13 a

109.17 a

84.84 a

100.56 a

60.86 ab

98.52 a

سطوح مختل

پیشتیمار زیستی

Priming levels

شا

وزنی بنیه بذر

Seed Vigor Weight Index
وزن شک گیاه ه (گرم)
)Dry weight (gr

میانگی های با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتماو  4درصد با روش  LSDتفاوت معنیدار ندارند.
Means followed by similar letters in the same column not significant difference based on LSD test at 5% level probability.

نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه

آنها دلیل ای امر را افزایش طوو ریشییهچه در شییرایب تنش

ایر پیشتیمار زیسیییتی ،شیییوری و ایر متقابل پیشتیمار

نسیبت دادند .زیرا در شرایب تنش اسمزی بسیاری از گیاهان

زیسیتی در شیوری بر نسبت طوو ریشهچه به طوو ساقهچه

بخش زمینی را گسیییترش داده و نسیییبت سیییاقه به ریشیییه را

در سطح احتماو یک درصد معنیدار بود (جدوو  .)2نتایج

کیاهش میدهند تا بتوانند آب مورد نیاز گیاه را تثمی کرده

مقایسییه میانگی نشییان داد بیشییتری میانگی مربوط به ای

و تنش کمتری بییه انییدام هوایی وارد کننیید .در صیییو

نسیییبیت ( )1/11در تیمیار قارچ و شیییوری  09میلیموالر

گییییاهییان میقییاوم بییه تنش شیییوری ،ای گیییاهییان دارای

حاصییل گردید و نسییبت به تیمار شییاهد در همی سییطح

مکانیسمهایی مانند جذب کمتر سدیم در ریشه ،انتقاو کمتر

شیوری  34درصید افزایش نشان داد .کمتری میانگی ای

آن بییه بخش هوایی و تجمع آنهییا در بر ی انییدامییکهییای

نسیبت ( )9/24نیز در سیطوح شوری  19و  129میلیموالر

سییلولی میباشیید ( .)Shannon and Grieve, 1999نتایج

تیمار تلفی قارچ و کود زیسییتی فسییفاته حاصییل شیید که

تحقی اسیییتفیانی و همکاران ()Stephanie et al., 2005

نسییبت به تیمار شییاهد در همی سییطح شییوری  12درصیید

روی گیاه مریم گلی بیانگر کاهش طوو ریشهچه و ساقهچه

کاهش را نشان داد (جدوو  .)0گیاهان در شرایب تنشهای

با شیدت تنش اسیمزی بود .در آزمایشی دیگر که بر روی

محیطی مانند شوری ،واکنشهای متفاوتی را از ود نشان

گییاه  Cakile maritimeانجیام شییید گزارش گردیید که

میدهند .بر ی با افزایش طوو ریشیییه و کاهش طوو اندام

شییوری باعث کاهش طوو ریشییهچه و سییاقهچه میشییود.

هوایی و در نتیجیه افزایش نسیییبت طوو اندام زیرزمینی به

نتایج ای آزمایش با تحقیقات انجام شده همخوانی داشت.

انیدام هوایی تنش را تحمیل میکننید در حیالیکیه گییاهان

از اینرو گیاه کدوی تخمکاغذی مقاومت باالیی به شوری

دیگر قادر به انجام ای کار نبوده و از تنش آسیییب بیشتری

از ود نشان نداده و میتوان بیان داشت که از نظر مکانیسم

میبیننیید .فالحی و همکییاران ( )Fallahi et al., 2009در

ذکر شییده ،ضییعی

میباشیید .یکی از دالیل کاهش طوو

بررسی ود بر روی مریم گلی گزارش کردند که با افزایش

ساقهچه گیاه در شرایب تنش اسمزی ،تجزیه آهستهتر مواد

سیطح شیوری از صفر به  -0بار ،طوو گیاه ه افزایش یافت

آندوسییپرم و در نتیجه کاهش یا عدم انتقاو مواد غذایی از
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بییافییتهییای ذ یرهای بییذر بییه جنی ذکر شییییده اسییییت

میزان آنزیم کیاتاالز افزوده شییید .در همه تیمارها بیشیییتری

( .)Soltani et al., 2006باکتریهای موجود در کودهای

مقدار در باالتری سییطح شییوری حاصییل شیید .در بی همه

زیسیییتی عالوه بر تثبییت نیتروژن هوا و متعادو کردن جذب

تیمارها بیشیییتری مقادیر مربوط به کاتاالز با افزایش سیییطح

عناصر اصلی پرمصرف و ریز مغذی مورد نیاز گیاه با سنتز و

شییوری مربوط به تیمار تلفی قارچ با کودهای زیسییتی بود.

ترشییح مواد محرح رشیید گیاه و هم نی ترشییح اسیییدهای

بیشیییتری ( 12/10واحیید بر میلیگرم پروتنی در دقیقییه) و

موجب رشید و توسیعه ریشه و اندام هوایی شده که

کمتری ( /23واحید بر میلیگرم پروتنی در دقیقیه  )1مقدار

ای مسنله سبب آسیمیالت بیشترو انتقاو آنها به سایر اندامها

کاتاالز به ترتیب در باالتری و پایی تری سیییطح شی یوری

میشود ( .)Han and Lee, 2006طب گزارشهای موجود،

تیمار تلفی قارچ با کودهای زیستی به دست آمد (جدوو .)2

مختل

قارچ تریکودرما طرهای ناشی از تنشها را کاهش میدهد

سوپراکسیددیسموتاز

و بیاعیث افزایش تحمیل گییاه در برابر تنشهای زنده و غیر

ایر پیشتیمار زیسییتی ،شییوری و پیشتیمار زیسییتی در

زنده میشود (.)Harman et al., 2004

سیطوح مختل

شیوری بر آنزیم سیوپراکسیددیسموتاز در

آنزیمهای آنتیاکسیدانت

سیییطح احتمیاو ییک درصییید معنیدار بود (جدوو  .)2با

کاتاالز

افزایش سیطح شوری بر میزان آنزیم سوپراکسیددیسموتاز

نتایج تجزیه واریانس نشیییان داد ایر پیشتیمار زیسی یتی،

افزوده گردیید .بیاالتری میانگی های به دسیییت آمده ای

شییوری بر

آنزیم در بی همه تیمارهای پیشتیمار زیسییتی در سییطوح

شییوری و پیشتیمار زیسییتی در سییطوح مختل

میزان آنزیم کاتاالز در سییطح احتماو یک درصیید معنیدار

شوری مربوط به تیمار تلفی کودهای زیستی بود.

مختل

بود (جدوو  .)2در همه تیمارها با افزایش سییطح شییوری بر
جدوو  -2تجزیه واریانس شا

های فیزیولوژیکی (آنزیمها) کدوی تخم کاغذی در سطوح مختل

پیشتیمار زیستی و شوری

Table 6- Analysis of variance for physiological indices (Enzymes) of pumpkin seedling under
bio-priming and salinity levels.
میانگی مربعات ()Mean Squares
سوپراکسیددیسموتاز

آسکوربیکپراکسیداز

Superoxid
dismotase

Ascorbic
peroxidase

Peroxidase

**3.32

**7644.16

**1750.33

** 15.84

**10.26

**42451.51

**1020.84

** 114.62

3

**0.42

**7765.30

**1374.53

** 40.43

21

0.003

6.76

0.29

0.33

64

4.62

4.74

4.06

9.14

-

پراکسیداز

کاتاالز

درجه آزادی

منابع تغییرات

Catalase

df

S.O.V

7

پیشتیمار زیستی
Bio-priming
شوری
Salinity
پیشتیمار زیستی× شوری
Salinity×Bio-priming
اشتباه آزمایشی
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتماو  4و  1درصد
. ns, * and ** non-significant, Significant at 5% and 1% respectively
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جدوو -2مقایسه میانگی ایر متقابل پیشتیمار زیستی و شوری بر شا

های فیزیولوژیکی (آنزیمها) گیاه ه کدو تخم کاغذی

)Table 7- Mean comparision of effect of bio-priming and salinity on physiological indices (Enzymes
of pumpkin seedling
Super oxid dismutase activity
)(Umin-1g-1FW

سوپراکسیددیسموتاز

(واحد بر دقیقه در گرم وزن تر)

Ascorbic peroxidase activity
)( U mg-1 protein min-1

آسکوربیکپراکسیداز

(واحد بر میلیگرم پروتنی در دقیقه)

Peroxidase activity
)(U mg-1 protein min-1

پراکسیداز

(واحد بر میلیگرم پروتنی در دقیقه)

Catalase activity
)(U mg-1 protein min-1

کاتاالز

(واحد بر میلیگرم پروتنی در دقیقه)

)Salinity levels (mM

(میلیموالر)

سطوح شوری

3.05 q
4.120 p

2.72 p
4.77 m
6.83 k
7.68 hij

0
40
80
120
0
40
80
120

پیشتیمار زیستی
Biopriming

0.20 m
0.20 m
1.40 g
1.40 g

15.73 t
25.23 ps
41.52 jk
175.29 a

7.68 m
26.79 e

0.40 l
0.60 k
1i
2d

34.44 lmn
40.66 jk
59.37 h
158.87 b

2.22 s
10.26 j
45.10 d
89.72 a

1.90 d
3.94 no
7.44 ij
10.63 d

1i
1i
1.80 e
3b

11.09 u
22.23 rs
33.73 mn
70.30 f

0.52 wv
3.78 p
9.39 k
89.72 a

2.34 pq
6.01 l
8.95 g
11.71 c

0
40
80
120

1.20 h
1.50 f
2d
3.40 a

24.30 qrs
42.52 j
53.16 i
75.73 e

0.63 wv
2.75 qr
2.95 q
3.03q

3.48 o
3.41 o
10.07 e
14.62 b

0
40
80
120

0.40 l
0.80 j
1i
1.50 f

32.87 no
34.23 mn
65.87 g
96.47 c

1.10 u
4.88 o
13.88 h
16.53 g

3.48 o
7.72 hij
7.87 hi
9.44 fg

0
40
80
120

0.80 j
1i
1.40 d
2.402 c

25.44 ps
27.94 pq
40.02 jk
80.87 d

0.36 w
6.29 n
8.72 l
61.07 c

2.32 pq
6l
7.28 jk
9.94 ef

0
40
80
120

F×B1

0.40 l
0.60 k
1i
1.40 g

29.47 op
37.66 klm
38.59 jkl
60.23 h

0.87 uv
1.51 t
3.03 q
6.13 n

2.14 qr
4.26 mn
6.77 k
8.04 h

0
40
80
120

F×B2

0.40 l
0.60 k
0.80 j
0.80 j

21.73 s
26.23 pqr
38.94 jk
39.73 jk

1.10 u
2.45 rs
23.70 f
64.74 b

1.73 r
7.30 jk
9.69 ef
16.89 a

0
40
80
120

F×B1×B2

شاهد (عدم تلقیح)
Control

( B1کودزیستی ازتوباکتر)
Azotobacter bio-fertilizer

( B2کود زیستی فسفاته بارور)
Phosphate bio-fertilizer

B1×B2

( Fقارچ تریکودرما)
Trichoderma fungi

میانگی های با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتماو  4درصد با روش  LSDتفاوت معنیدار ندارند.
Means followed by similar letters in the same column not significant difference based on LSD test at 5% level probability.

بیشیییتری و کمتری میییانگی ای آنزیم نیز بییه ترتیییب در

دقیقیه در گرم وزن تر) حیاصیییل گردید (جدوو  .)2تنش

تیمارهای تلفی کودهای زیسیییتی در سیییطح شیییوری 129

شییوری سییبب تبدیل رادیکاو سییوپراکسییید به پراکسییید

میلیموالر ( 3/09واحید بر دقیقیه در گرم وزن تر) و تیمار

هیدروژن در درون سیلوو شده ،ای امر مانع فعالیت چر ه

شیییاهد در سیییطوح صیییفر و  09میلیموالر ( 9/29واحد بر

کلوی و در نهایت فرآیند قند سییازی در گیاهان میشییود.
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لیذا بیاال رفت فعیالییت آنزیمهیای آنتیاکسیییییدان همانند

پراکسییید هیدروژن بر فرآیند قند سییازی در کلروپالسییت

کاتاالز و سییوپر اکسییید دیسییموتاز از ایرات سییو تشییکیل

جلوگیری میکنند (.)Shen et al., 1997

جدوو  -1تثییر شوری بر شا

وزنی بنیه بذر و وزن شک گیاه ه

Table 8- Effect of salinity on seed vigor weight index and dry weight indices
120

80

40

0

45.94 c

83.94 ab

82.15 b

115.87 a

0.61 b

0.98 a

0.97 a

1.29 a

سطوح مختل

شوری (میلیموالر)

)Salinity levels (mM
وزنی بنیه بذر
شا
Seed Vigor Weight Index
وزن شک گیاه ه (گرم)
)Dry weight (gr

میانگی های با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتماو  4درصد با روش  LSDتفاوت معنیدار ندارند.
Means followed by similar letters in the same column not significant difference based on LSD test at 5% level probability.

اسکوربیکپراکسیداز

در حذف رادیکاوهای آزاد اکسییژن میدانند .سطح باالتر

ایر پیشتیمار زیستی ،شوری و ایر متقابل ای دو عامل

فعییالیییت آنزیمهییای آنتیاکسییییییدانییت بییه عنوان یکی از

بر آنزیم اسیییکوربیکپراکسییییداز در سیییطح احتماو یک

مکانیسیمهای تحمل شوری در بیشتر گیاهان در نظر گرفته

درصیید معنیدار بود (جدوو  .)2با افزایش سییطح شییوری

شده است ( .)Ashraf, 2009تحقیقات نشان داده است که

میزان آنزیم آسییکوربیکاسییید افزایش یافت به طوری که

در ارقییام مقییاوم بییه شیییوری معموالً فعییالیییت آنزیمهییای

در همه تیمارها بیشتری میزان ای آنزیم در باالتری سطح

آنتیاکسییدانتی نسیبت به ارقام حساس باال بوده است .ای

شییوری به دسییت آمد .به طور کلی میانگی های به دسییت

موضیییوع کونیههیای زییادی از گیاهان مانند گوجهفرنگی

شیییوری تیمییار کود

( ،)Mittova et al., 2004رازیانه آبی (،)Amor et al., 2006

زیستی ازتوباکتر نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود و میتوان

یونجه ( )Mhadhbi et al., 2011و آزوال ( Massood et al.,

بیان کرد ای تیمار با افزایش بیشیتر آسکوربیکپراکسیداز

 )2006به ایبات رسیییده اسییت .آنزیمهای آنتیاکسیییدان از

در تعدیل ایر شوری مریرتر واقع شد (جدوو .)2

غشییاها در مقابل ایرات مخرب رادیکاوهای فعاو اکسیییژن

آمیده ای آنزیم در سیییطوح مختل

سیوپراکسییددیسیموتاز از مریرتری آنتیاکسیدانهای

که در برابر تنش غیر زنده تولید میشود محافظت میکنند

درون سلولی میباشد که می تواند بسیاری از گیاهان را در

و موجب مقاومت و پایداری گیاهان در برابر تنشهایی هم

مقابل حمله رادیکاو های آزاد اکسیژن نگه دارد و بسیاری

چون شیییوری میشیییونیید (.)Mohammadkhani, 2007

از پژوهشیگران از آن به عنوان قویتری آنتیاکسیدان یاد

اومامی ( )Omami, 2005ضم بررسی ایرات تنش شوری

میکننیید .اسیییکوربیییکپراکسییییییداز نیز یکی از مهمتری

بر گیییاه آمییارانتوس بییه بررسیییی برانگیختگی آنزیمه یای

آنتیاکسیییییدانهیا اسیییت که با حذف رادیکاوهای آزاد

آنتیاکسیدانت توسب تنش شوری پردا ته است .بر اساس

اکسییییژن نقش مهمی در محییافظییت از گیییاهییان در برابر

اظهارات ایشیان گزارش شده که تمام تنشهای محیطی یا

تنشهای زیسیییتی و غیر زیسیییتی دارد .ای آنزیم توانایی

انسان سا ت منجر به تولید گونههای فعاو اکسیژن میشود

زییادی در حیذف پراکسیییییدهییدروژن و تبدیل آن به دو

که باعث صیدمات اکسیداتیو میگردند .تنشهای اسمزی

مولکوو آب با کمک آسکوربیکاسید دارد .پژوهشگران

و یونی ایجاد شده در ایر نمکها باعث گسترش تنشهای

آسییکوربیکپراکسیییداز را مریرتر از کاتاالز و پراکسیییداز

اکسییداتیو شیده و گیاهان با افزایش ترکیبات سا تمانی و
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افزایش سطوح آنتیاکسیدانتها منجر به ایجاد مقاومت در

نتیجهگیری کلی

برابر سیییارتها میشیییوند (.)Parida and Das, 2005

نتایج ای آزمایش نشان داد که شوری در ای گیاه تثییر

گیاهانی که دارای سیییطوح باالتری از آنتیاکسییییدانتها

منفی بر شیییا

هسیییتند دارای مقاومت بیشیییتری به صیییدمات اکسییییداتیو

تیمارهای پیشتیمار زیسییتی موجب تعدیل ایر منفی شییوری

میباشند .گزارشهای متعدد نشان دادهاند که باکتریها از

گردید .از آنجایی که تنش شوری با کاهش آب و در نتیجه

طری تحریک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسییییدانت موجب
افزایش مقیاومیت گییاهان به تنشهای مختل

هیای جوانیهزنی داشیییت امیا اسیییتفاده از

ایجاد تنش اسمزی بر فعالیتهای گیاه تثییر گذاشته و باعث

میشیییوند

تنش اکسیییییداتیو میشیییود .گیاه برای مقابله با ای تنش ،از

( .)Turan et al., 2013محققیان گزارش دادنید که قارچ

آنزیمهای آنتیاکسییدانت استفاده میکند .در ای گیاه نیز با

پیریفورموسپورا ایندیکا از طری تثییر بر فعالیت آنزیمهای

افزایش سییطح شییوری بر میزان آنزیمهای آنتیاکسیییدانت

آنتیاکسیییییدانیت و محلووهای سیییازگار موجب کاهش

افزوده گردیید .اسیییتفاده از تیمار پیش تیمار زیسیییتی باعث

ایرات سییو تنش شییوری و افزایش رشیید گیاه جو تحت

گردید مقدار ای آنزیمها با افزایش سییطح شییوری نسبت به

تنش شییوری شییده اسییت (.)Baltruschat et al., 2008

تیمار عدم تلقیح (شییاهد) بیشییتر تولید گردد .از آنجاییکه

بیاکتری سیییودومونیاس آنزیمهیایی مانند سیییوپراکسیییید

جوانهزنی مهمتری مرحله رشییدی گیاه میباشیید و هر چقدر

دیسیییموتیاز و کیاتیاالز را افزایش میدهد ( Bianco and

درصیید جوانهزنی کمتر شییود تراکم گیاهی مدنظر حاصییل

 .)Defez, 2009باال رفت میزان آنزیمهای آنتیاکسیییدانت

نخواهید گردیید و بیذرهیای جوانیهنزده بعد از مدتی از بی

در گیاهان تحت تنش تنها مکانیسم تحمل به شوری نیست،

میرونید و تیمیاری میتوانید مویر عمل کند که در باالتری

بلکه ای مکانیسم میتواند در کنار ترکیبات سازگار کننده

سیطح شیوری ،درصد جوانهزنی باالیی را حاصل کند .برای

همیاننید پرولی و کربوهییدراتهیا بر میزان تحمل گیاهان

رسیییدن به هدف بیان شییده در ای گیاه ،میتوان پیشتیمار

بیفزاید.

کود زیستی ازتوباکتر را توصیه نمود.

Reference

منابع

Amor, N. B., A. Jimenez, W. Megdiche, M. Lundqvist, F. Sevilla, and C. Abdelly. 2006. Response of
antioxidant system to NaCl stress in the halophyte Cakile maritime. Physiol. Plant. 126: 446-157.
Aneja, M., T. J. Gianfagna, and P. K. Hebbar. 2005. Trichoderma harzianum produces nonanoic acid, an
inhibitor of spore germination and mycelial growth of two cacao pathogens. Physiol. Mol. Plant. Pathol. 67:
304-307.
Aroiee, H, and R. Omidbaigi. 2004. Effect of nitrogen fertilizer on productivity medicinal pumpkin. Acta
Hortic. 629: 415-419.
Ashraf, M. 2009. Biotechnological approach of improving plant salt tolerance using antioxidants as markers.
Biotechnol. Adv. 27: 84-93.
Ashrafuzzaman, S. M., F. A. Hossen, I. M. Razi, H. M. Anamul, I. M. Zahurul, S. M. Shahidullah, and
M. Sariah. 2009. Efficiency of plant growth promoting rhizobacteria for the enhancement of rice growth. Afr.
J. Biotechnol. 8: 1247-1252.
Baby, J, and D. Jini. 2011. Development of salt stress tolerance by gene manipulation of antioxidant enzymes.
As. J. Agric. Res. 5: 17-27.

14

1099  بهار/ 1  شماره/19  جلد/ نشریه علوم و فناوری بذر ایران

موسوی و همکاران

Baltruschat, H., J. Fodor, B. D. Harrach, E. Niemczyk, B. Barna, and G. Gullner. 2008. Salt tolerance of
barley induced by the root endophyte Piriformospora indica is associated with a strong increase in antioxidants.
New Phytol. 180: 501-510.
Beauchamp, C, and I. Fridovic. 1971. Superoxide dismutases: improved assay and an assay predictable to
acrylamide gels. Anal. Biochem. 44(1): 276-287.
Benitez, T., A. M. Rincon, M. C. Limon, and A. C. Codon. 2004. Biocontrol mechanism of Tricoderma
strains. Int. Microbiol. 7: 249- 260.
Berg, G. 2009. Plant microbe interaction promoting plant growth and health: perspective for controlled use of
microorganisms in agriculture. Appl. Microbiol. Biotechnol. 84: 11-18.
Bhattacharyya, P.N, and D. K. Jha. 2012. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). Emergence in
agriculture. World. J. Microbiol. Biotechnol. 28: 1327-50.
Bianco, C, and R. Defez. 2009. Medicago truncatula improves salt tolerance when nodulated by an indole-3acetic acid overproducing Sinorhizobium meliloti strain. J. Exp. Bot. 60: 3097-3107.
Chance, B, and A. C. Maehly. 1995. Assay of catalase and peroxidase. PP. 764-765 In: Culuwic, S. P.,
Kapland, N.O (Eds). Method in enzymology. Acad. Press, New York.
Cuevas, C. 2006. Soil inoculation with Trichoderma pseudokoningii rifai enhances yield of rice. Philipp. J.
Sci. 135(1): 31-37.
De, R, and R. K. Kar. 1995. Seed germination and seedling growth of mung been (Vigna radiate) under water
stress induced by PEG-6000. Seed Sci. Technol. 23: 301-308.
Dhindsa, R.S., P. Plumb-Dhindsa, and T. A. Thorpe. 1981. Leaf senescence: correlated with increased levels
of membrane permeability and lipid peroxidation, and decreased levels of superoxide dismutase and catalase.
J. Exp. Bot. 32: 93-101.
Egamberdieva, D, and Z. Kucharova. 2009. Selection for root colonizing bacteria stimulating wheat growth
in saline soils. Biol. Fertil. Soils. 45: 563-571.
Ehteshamnia, A. 2006. Effect of salinity on seedling growth indices of 10 medical plants. 3th Medicinal Plant
Sympsium. Shahid Beheshti University. (In Persian)
Ellis, R.H, and E. H. Roberts. 1981. The quantification of aging and survival in orthodox seeds. Seed Sci.
Technol. 9: 373-409.
Eslami, V., M. A. Behdani, and S. Ali. 2009. Effect of salinity on germination and early seedling growth of
canola cultivars. Environ.Str.Agric. Sci. 1(1): 45-110.
Fallahi, J., M. T. Ebadi, and R. Ghorbani. 2009. The effect of salinity and drought stresses on germination
and seedling growth of clary. Environ. Str. Agric. Sci. 1(1): 57-67. (In Persian)
Fu, C.L., H. SHI, and Q. H. LI. 2006. A review on farmacological activities and utilization technologies of
pumpkin. Plant Foods Hum. Nutr. 61: 73-80.
Glick, BR., Z. Cheng, J. Czarny, J. Duan. 2007. Promotion of plant growth by ACC deaminase-producing
soil bacteria. Eur. J. Plant Pathol. 119: 329-39.
Grattan, S. R, and C. M. Grieve. 1999. Mineral nutrient acquisition and response by plants growth in saline
environment. Pp 203-229. In M. Pessarakli (ed.). Handbook of Pant and Crop Stress. 2nd edition. Marcel
Dekker, New York.
Gravel, V., H. Antouna, and R. J. Tweddell. 2007. Growth stimulation and fruit yield improvement of
greenhouse tomato plants by inoculation with Pseudomonas putida or Trichoderma atroviride: Possible role of
indole acetic acid (IAA). Soil Biol. Biochem. 39: 1968-1977.
Grover, M., S. Z. Ali, V. Sandhya, A. Rasul, and B. Yenkateswarlu. 2010. Role of microorganisms in
adaptation of agriculture crops to abiotic stress. World J. Microbiol. Biotechnol. 27: 1231-1240.
Han, H. S, and K. D. Lee. 2006. Effect of inoculation with phosphate and potassium solubilization bacteria
on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant Soil. Environ. 52: 130-136.

12

1099  بهار/ 1  شماره/19  جلد/ نشریه علوم و فناوری بذر ایران

... رشد و،های جوانهزنی

ارزیابی ایر ریزجانداران بر شا

Harman, G. E., C. R. Howell, A. Viterbo, I. Chet, and M. Lorito. 2004. Trichoderma species opportunistic,
avirulent plant symbionts. Nature Rev. 2: 43-56.
Hayat, R., S. Ali, U. Amara, R. Khalid, I. Ahmed. 2010. Soil beneficial bacteria and their role in plant growth
promotion: a review. Ann. Microbiol. 60: 579-98.
Hoogenboom, G, and C. M. Peterson. 1987. Shoot growth rate of soybean as affected by drought stress.
Agron. J. 79: 598-607.
ISTA, 2010. International rules for seed testing. Supp. Seed Sci. Technol. 21: 1-288.
Kaymak, Dc. 2010. Potential of PGPR in agricultural innovations. Pp 45-79. In D .K. Maheshwari (ed.). Plant
growth and health promoting bacteria. Springer, Berlin; Heidelberg, Germany.
Krishna, A., C. R. Patil, S. M. Raghavendra, and M. D. Jakati. 2008. Effect of bio-fertilizers on seed
germination and seedling quality of medicinal plants. Kar. J. Agric. Sci. 21: 588-590.
Lauchli, A, and S. R. Grattan. 2007. Plant growth and development under salinity stress. Pp 1-32. In M. A.
Jenks, P. M. Hasegawa, S. M. Jain (eds.). Advances in Molecular Breeding toward Drought and Salt Tolerant
Crops. Springer Verlag, Dordrecht.
Makizadeh Tafti, M., S. Nasrolahzadeh, S. Zehtab Salmasi, M. Chaechi, and K. Khavazi. 2012. Effect of
bio-fertilizers, and organic chemical on quantitative characterization of basil (Ocimum bsilicum L). J. Sus.
Agric. Prod. 22(1): 1-12.
Manaffee, W. F, and J. W. Kloepper. 1994. Applications of plant growth promoting rhizobacteria in
sustainable agriculture. Pp. 23-31. In C. E. Pankburst, B. M. Double, V. V. S. R. Gupta, and P. R. Grace (eds.).
Soil biota management in sustainable farming system. CSIRO, Pub. East Melbourn, Australia.
Markus, W., H. Junge, and W. H. Schnitzler. 2004. Bacillus subtilis as growth promoter in hydroponically
grown tomatoes under saline condition. Acta Hortic.10: 363-370.
Massood, A., N. A. Shah, M. Zeeshan, and G. Abraham. 2006. Differential response of antioxidant enzymes
to salinity stress in two varieties of Azolla (Azolla pinnata and Azolla filiculoides). Environ. Exp. Bot. 85: 216222.
Mastouri, F., T. Bjorkman, and G. E. Harman. 2010. Seed treatment with Trichoderma harzianum alleviates
biotic, abiotic and physiologic stresses in germination seeds and seedlings. Biol. Control. 100(11): 1213-1221.
Mayak, S., T. T. Bernard, and R. Glick. 2004. Plant growth promoting bacteria confer resistance in tomato
plants to salt stress. Plant Physiol. Biochem. 42:565-572.
Mhadhbi, H., V. Fotopoulos, P. V. Mylona, M. Jebara, M. E. Aouani, and A. N. Polidoros. 2011.
Antioxidant gene-enzyme responses in Medicago Truncatula genotypes with different degree of sensitivity to
salinity. Plant Physiol. 141: 201-214.
Mittova, V., M. Guy, M. Tal, and M. Volokita. 2004. Salinity up-regulates the antioxidative system in root
mitochondria and peroxisomes of the wild salt-tolerant tomato species Lycopersicon pennelli. J. Exp. Bot. 55:
1105-1113.
Mohammadi, R., M. Olamaee, R. Ghorbani, and M. R. Chakeralhoseini. 2010. Effect of urea fertilizer,
organic matter and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Nitrogen uptake and yield ow wheat (Triticum
aestivum C.V Alvand). J. Plant. Prod. 17: 77-92.
Mohammadkhani, N, and R. Heidari. 2007. Effects of drought stress on protective enzyme activities and
lipid peroxidation in two maize cultivars. Pak. J. Biol. Sci. 10(21): 3835-3840.
Mujeeb, U.R., U. A. Soomro, U. H. Mohammad Zadeh, and G. Shereen. 2008. World J. Agric. Sci. 4(3):
398-403.
Nakano, Y, and K. Asada. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach
chloroplast. Plant. Cell Physiol. 22: 867-880.
Omami, E. N. 2005. Response of Amarantha to salinity stress. Ph.D Thesis. University of Pretoria.
Osiewacz, H.D. 2002. Molecular biology of fungal development. Marcel Dekker, New York.

12

1099  بهار/ 1  شماره/19  جلد/ نشریه علوم و فناوری بذر ایران

موسوی و همکاران

Parida, A.K, and A. B. Das. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicol. Environ.
Saf. 60: 324-349.
Rana, K., U. Kamile, A. Koksal, and N. O. Ahmet. 2013. The influence of salinity on seedling growth of
some pumpkin varieties used as rootstock. Not. Bot. Horti Agro. 41(1): 219-225.
Scotl, S. J., R. A. Jones, and W. A. Williams. 1984. Review of data analysis methods for seed germination.
Crop Sci. 24(6):1192-1199.
Shaharoona, B., M. Arshad, Z. A. Zahir, and A. Khalid. 2006. Performance of Pseudomonas spp.
Containing ACC-deaminase for improving growth and yield of maize (Zea mays L.) in the present of nitrogen
fertilizer. Soil Biol. Biochem. 38: 2971-2975.
Shannon, M. C, and C. M. Grieve. 1999. Tolerance of vegetable crops to salinity. Sci. Hortic. 78: 5-38.
Sharbatkhari, M., S. Galeshi, Z. S. Shobbar, B. Nakhod, and M. Shahbazi. 2013. Assessment of agrophysiological, traits for salt tolerance in drought tolerant wheat genotypes. Int. J. Plant Prod. 7(3): 437-448.
Shen, B., R. G. Jensen, and H. J. Bohnert. 1997. Mannitol protects against oxidation by hydroxyl radicals.
Plant Physiol. 115: 527-532.
Siringam, K., N. Juntawong, S. Chaum, and C. Kirdmanee. 2011. Salt stress induce ion accumulation, ion
homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt- sensitive rice (Oryza sativa L.) roots under isoosmatic
condition. Afr. J. Biotechnol. 10 (8): 1340-1346.
Soltani, A., S. Galeshi, E. Zeinali, and N. Latifi. 2002. Germination, seed reserve utilization and seedling
growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Sci. Technol. 30: 51-60.
Soltani, A., M. Gholipoor, and E. Zeinali. 2006. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as
affected by drought and salinity. Environ. Exp. Bot. 55: 195-200.
Sorkhi Lalelou, F., J. Shafagh-Kolvanagh, and M. Fateh. 2013. Effect of salinity on germination indexes
of medicinal plant naked pumpkin (Cucurbita pepo). Int. J. Agric. Crop Sci. 5(13): 1424-1426.
Stephanie, E.B., V. P. Svoboda, A. T. Paul, and W. V. I. Marc. 2005. Controlled drought affects morphology
and anatomy of Salvia solendens. Soc. Hortic. Sci. 130(5): 775-781.
Turan, M., M. Gulluce, R. Cakmak, and F. Sahin. 2013. Effect of plant growth promoting rhizobacteria
strain on freezing injury and antioxidant enzyme activity of wheat and barley. J. Plant Nutr. 36: 731-748.
Werner, J.E, and R. R. Finkelestein. 1995. Arabidopsis mutants with reduced response to NaCl and osmotic
sresses. Plant Physiol. 93: 659-666.
Yadeghari, M., G. H. N. Farahani, and Z. Mosadeghzad. 2012. Biofertilizers effects on quantitative and
qualitative yield of Thyme (Thymus vulgaris). Afr. J. Agric. Res. 7: 4716-4723.
Yasar, F., S. Kusvuran, and S. Ellialtioglu. 2006. Determination of anti- oxidant activities in some melon
(Cucumis melo L.) Varieties and cultivar under Salt stress. J. Hortic. Sci. Biotechnol. 81(4): 627-630.
Zahir, Z.A., M. Arshad, W. T. Frankenberger. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: applications
and prespectives in agriculture. Adv. Agron. 81: 97-168.
Zhu, Z., G. Wei, J. Li, Q. Qian, and J. Yu. 2004. Silicon alleviates salt stress and increases antioxidant
enzymes activity in leaves of salt stresses cucumber (Cucumis sativus L.). Plant Sci. 167: 527-533.

11

