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 چکیده

تحریک رشد گیاهچه است. در این پژوهش،  بذر و زنيجوانهمنظور افزایش به محرک رشدهای با باکتری 1بیوپرایمینگ (،پرایمینگ) زنيجوانهپیشهای روشیکي از 

 ر بررسي گردید.وو صفات رویشي بذ زنيجوانهبر  هاو سپس تاثیر آن حشي( و شاهدهای پرتوندیده )وها به عنوان موتانت، باکتریباکتریاثرات مختلف پرتو گاما بر 

واکنش  ،در بذور زنيجوانهکه تکرار انجام شدند. نتایج نشان داد  3در قالب طرح کامال تصادفي با آزمایش حبوبات، غالت و گیاهان باغي بودند. شامل بذور منتخب 

 زنيجوانهنخود  .بودمتفاوت های موتانت و وحشي باکتری. واکنش بذور مختلف به های متفاوتي نسبت به تیمارها داشتواکنش ،لوبیااما بذر ؛ داشتند هاباکتریمثبت به 

شي در دیگر صفات روی باالتری نسبت به شاهد داشتند. زنيجوانههای محرک رشد به دست آورد. سویاُ، کتان، ماش، گندم و کاهو افزایش درصدی با باکتری صد

تمام بذور در بیشتر صفات نسبت به شاهد که توان بیان کرد طور کلي ميبهاما  های موتانت مشاهده شد.ویژه باکتریبه ،هاباکتری شده نسبت به شاهد، در اثرگیریاندازه

 افزایش داشته و واکنش مثبت نشان دادند.

 گاما و زنيجوانه، بیوپرایمینگ، باکتری :کلیدی کلمات
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Abstract  

One of the methods of priming is biopriming with growth promoting bacteria to increase seed germination and stimulate 

seedling growth. In this study, different effects of gamma ray on bacteria as mutants, irradiated (wild type) and control 

bacteria and then their effect on germination and vegetative traits of seeds were investigated. Seeds were selected from 

the legumes, cereal and garden plants. Experiments were conducted in a completely randomized design with 3 

replications. The results showed that germination in the seeds had a positive reaction to the bacteria. But bean seeds had 

different responses to treatments. Reaction of different seeds to mutant and wild bacteria was different. Chickpeas 

achieved 100% germination with growth-promoting bacteria. Soybeans, flax, mung bean, wheat and lettuce had higher 

germination rates than controls. In the other measured vegetative traits, the bacteria showed different responses to the 

bacteria compared to the control and should be carefully studied for their use. But in general it can be said that all seeds 

increased in most of the traits compared to control and showed a positive reaction. 
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 مقدمه

هرای کشرراورزی پایردار و ارگانیررک، امرروزه در نظررام

های بیولوژیکي برای افزایش کمري و کیفري یکي از شیوه

هرای مفیرد کراکزی یکروارگانیزمتولید، استفاده بالقوه از م

یش هرای مختلرف موجرب افرزاتواند برا روشاست که مي

اه شرروند. از جملرره ایررن موجررودات رشررد و عملکرررد گیرر

اشاره کررد. ایرن  1های محرک رشد گیاهتوان به باکتریمي

از  ،(ریزوسرفراطررا  ریشره )ها در منطقه گروه از باکتری

هررای مختلفرري موجررب افررزایش رشررد و طریررم مکانیسرر 

این  (.Alikhani & Rastin, 2001شوند )عملکرد گیاه مي

ها وجود دارند ولي تعداد طور طبیعي در کاکبهها باکتری

بنررابراین تلقرری  ؛ هررا در کرراک پررایین اسررتو تررراک  آن

هرا را تواند جمعیت آنها ميبذرهای گیاهان با این باکتری

به حد مطلوب رسانده و در نتیجه منجر بره برروز اثرر مفیرد 

 (.Cakmakci et al., 2007ها در کاک گردند )آن

هرا در ریت جمعیت میکروارگانیس ه همین لحاظ مدیب

هرای محررک ریزوسفر به سروی اسرتفاده بهینره از براکتری

. بررسري (Turan et al., 2006) رودرشرد گیراه پریش مري

ری با ها دارای رابطه همیادهد این باکتریمحققان نشان مي

؛ (Zaidi and Mohammad, (2006))باشرد گیاه میزبان مي

Vessey (2003) ؛.Sturz and Christie (2003) 

ر بذر تکنیکي اسرت کره د (پرایمینگ) زنيجوانهپیش

شود بذرها مقداری آب جذب کنند طي آن اجازه داده مي

چره ریشه انجام شود اما زنيجوانهطوری که مراحل اولیه به

عنروان برهبیوپرایمینگ (. Barsa et al., 2005کارج نشود )

قی  جنبه زیستي )تلبا ادغام دو پرایمینگ های یکي از روش

ر( بذر با موجودات زنده مفید( و فیزیولوژیکي )آبنوشري برذ

. (Reddy, 2013) شررودباعررب بهبررود کیفیررت بررذر مرري

ترررین روش کرراربرد ترررین و اقتصررادیمرروثرترین، متررداو 

  باشرردهررای محرررک رشررد گیرراه تلقرری  بررذر مرريبرراکتری
(Rocha et al., 2019; Rivas-Franco et al., 2019.) 

                                                 
1 Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

رویج کشاورزی پایدار با کاهش تدریجي اسرتفاده از ت

مواد شیمیایي مصنوعي و استفاده بیشتر از مواد مشتم شرده 

و ( Fascella et al., 2015 and 2018) از ضایعات زیستي

همچنین پتانسیل بیولروژیکي و ژنتیکري گیاهران زراعري و 

ها یک استراتژی موثر برای مبارزه برا زوا  میکروارگانیس 

 بیشرتروری ع محیط زیسرت در حرین اطمینران از بهررهسری

 (.Liu et al., 2016کشاورزی و سالمت بهتر کاک است )

موجرب ( PGPR) اهاکتریهایي که به وسیله آنها بانیزممک

شوند عبارتند از بهبود جرذب بهبود رشد در شرایط تنش مي

عه سیسرت  ریشره و ه، توسراآب و عناصر غرذایي توسرط گیر

زایي و تثبیرت ریزش اندام هوایي، افزایش گرهجلوگیری از 

 .(Renaut et al., 2004) زیسرتي نیترروژن مولکرولي اسرت

های سرازگار برا محریط زیسرت بررای جستجوی جایگزین

کاهش اثرات مضر مواد شیمیایي سمي منجرر بره کشرف و 

اسررتفاده کودهررای زیسررتي و سررایر محصرروالت مبتنرري بررر 

 ;Akinnuoye-Adelabu et al., 2019) هرا شردمیکرروب

Arancon et al., 2019; Mishra et al., 2017.) 

در تحقیقي بر روی بذر ذرت گزارش شرد کره تلقری  

 سرررررودومونا   هرررررای بررررراکتریبرررررذرها برررررا سرررررویه

(Pseudomonas fluorescens ) باعررب افررزایش درصررد

 لیومآزوسررپیری و بنیرره بررذر و تلقرری  بررا برراکتری زنيجوانرره

(Azospirillium lipoferum)  اثررر مثبررت بررر طررو  و وزن

. افرزایش (Noumavo et al, 2013)گیاهچه داشرته اسرت 

، زنيجوانرهطو  گیاهچه و وزن کشک گیاهچره، درصرد 

های و شاکص بنیه گیاهچه در تلقی  بذر زنيجوانهسرعت 

نیز گزارش شده  (.Bacillus spباسیلو  ) ذرت با باکتری

 (Rudolph et al., 2015).است 

 هرای محررک رشردرتفاع بوته در اثر باکتریافزایش ا

 توسررط دیگرررر پژوهشررگران نیرررز گررزارش شرررده اسرررت

(Abbaszadeh et al., 2014; Borham et al., 2017) .در 

مطالعرره دیگررری در کلررزا مشررخص شررد کرره تیمارهررای 

باکتریایي سرودومونا  پوتیردا و سرودومونا  فلورسرنس 

 وند شررميچرره سرراقهچرره و ریشررهمنجررر برره افررزایش طررو  
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(Glick, 1998 این .)های فعرا  موجرود در ها از گونهقارچ

ریزوسفر گیاهان هستند که قادرند با توسعه ریشه روی آن 

( و بررا کنتررر  فلررور Chang et al., 1986رشررد نمرروده )

میکروبي کاک در ناحیه ریزوسفر گیاهان به افزایش رشد 

مراده  افرزایش مقردار (.Baker, 1998ها کمک کننرد )آن

های میکروریز کشک در اندام هوایي گیاه در حضور قارچ

 دلیرل افرزایش جرذب عناصرر توانرد برهنسبت به شاهد مري

  ب در ایررررن گیاهرررران باشرررردآو یررررا بهبررررود جررررذب 

(Roydel et al., 2021.) 

بررا توجرره برره اهمیررت روز افررزون اسررتفاده از کودهررای 

 بیولوژیک در راستای رسیدن به کشاورزی پایردار، هرد 

ی هراسرویهتاثیر بایوپرایمینگ برا  بررسي ،از مطالعه حاضر

هرای رویشري و مؤلفرههرای برومي ایرران برر براکتریموفم 

 بررده نام بعضي بذورهای حاصل از مورفولوژیکي گیاهچه

گونره افرزایش کرارایي  ده است. همچنین بررسي امکرانبو

با استفاده از القرای جهرش برا   Bacillus subtilisباسیلو 

و عرردم بررروز ترراثیرات پرترروی گامررا ش پرتوتررابي بررا رو

ی هراهرا برر روی مولفرهنامطلوب در اثر استفاده از موتانت

 .تحقیم بوده استاین  فرعيهد   زنيجوانه

 هامواد و روش

هرای محررک رشرد برر منظور بررسي تراثیر براکتریبه

هرای برذور، آزمایشري چهو رشد گیاه زنيجوانههای مولفه

ای البررررز کشررراورزی هسرررته پژوهشرررکده اهدر آزمایشرررگ

صورت فاکتوریرل در به (ایهستهعلوم و فنون  )پژوهشگاه

و تعرداد برذور  کامال تصادفي با سه تکررار پایه قالب طرح

 8هر فاکتور شامل شاهد و  انجام شد. عدد ۵0در هر تکرار 

آزمون هر بذر به  های محرک رشد بودند.سویه از باکتری

بره شررح زیرر  ر بذور در ایرن پرژوهشصورت جدا از سای

 فاکتورهرررای مرررورد بررسررري شرررامل  انجرررام گرفرررت.

)رقرر   (Phseolus vulgaris Pinto group) بررذور لوبیررا

 )رقرر  بیرروه نرریج(،  (Cicer arietinum)تررالش(، نخررود 

 مررراش سررربز ، )رقررر  ویلیرررامز(( Glycine max) سرررویا

(Vigna radiata L)  رقرررررر( NM9گنرررررردم ،)  

(Triticum aestivum L)   (، کترررران پیشررررتاز)رقرررر 

(Linum usitatissimum رق ) لیندا (Linda) پری   و کاهو

بودند. پرایمینگ برذور  (Lactuca sativa) بلند آمریکایي

آزوسرپیریلیوم شامل دو گونره  محرک رشد هایبا باکتری

(Azospirillium lipoferum )و (Azospirillium brasilense)، 

(،  Pseudomonas putidaسرررودومونا  ) سررره گونررره

(Pseudomonas aeruginosa) و ((P169)fluorescens  

Pseudomonas دانشگاه آزاد واحد کرج( دریافت شده از 

 (Bacillus subtilis utb1باسریلو  )یک گونه براکتری  و

و دو موتانت حاصل از پرتوترابي ایرن گونره باکتریرایي برا 

سرریون کلکدریافررت شررده از  m419و  m600هررای کررد

عدم تلقی  با باکتری  بودند. ایپژوهشکده کشاورزی هسته

 عنوان شاهد بود.به

هررا، ابترردا بررذرها در جهررت تلقرری  بررذور بررا برراکتری

دقیقرره ضرردعفوني  3مرردت بررهدرصررد  3سرردی  هیپوکلریررت

مرتبره برا آب مقطرر اسرتریل شستشرو  3سطحي شردند. بعرد 

ه سردی  حرذ  شرود. سرپس برهیپوکلریرتگردیدند تا اثرر 

دور در  80محلو  حاوی باکتری منتقل گردید و در شیکر )

مدت دو ساعت قررار گرفتنرد ترا نفروذ براکتری بره بهدقیقه( 

بررذرها از مرکررز  پررذیر گررردد.امکررانداکررل و پوسررت دانرره 

 و سرپس بره روش ای تهیره شردندتحقیقات کشاورزی هسته

نیرراز (. ISTA, 2010) انجررام شررد زنيجوانررهآزمررون  1ایسررتا

های توصیه شده و مدت نگهداری با توجه به پروتکل دمایي

صفات  زنيجوانهو بعد از اتمام مدت زمان توسط ایستا بوده 

گیری شد. در هنگام شمارش، اندازهمربوط به رشد گیاهچه 

 برودمترر هرا حرداقل دو میلريچره آنبذرهایي که طو  ریشه

 10 دیشدر پایان آزمایش از هر پتری زده تلقي شدند.جوانه

ها انتخاب و طو  و وزن تر و کشک آن گیاهچه به تصاد 

 زنيجوانرهشده شامل درصد ارزیابيصفت گیری شد. اندازه

چه تر و کشک ساقه چه وزنچه و ریشه( طو  ساقه1)رابطه 

: VIهای بنیه گیاهچه )شاکص ویگرور چه و شاکصو ریشه

                                                 
1 ISTA: The International Seed Testing Association 
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 (2)رابطه  )شاکص طولي بنیه گیاهچه

 (:Reddy and Khan, 2001) 1رابطه 

 
  :(Reddy and Khan, 2001) 2رابطه 

 

VI ،شرراکص بنیرره گیاهچرره :GR زنيجوانرره: درصررد ، 

SL.طو  گیاهچه : 

هررای گیرراهي نمونررهگیررری وزن کشررک انرردازهبرررای 

گرراد سرانتيدرجره  70ساعت در آون با دمای  48مدت به

هرر  مرده از آزمرایشدسرت آبرههای قرار داده شدند. داده

 SPSSافرزار برا اسرتفاده از نررم ه به صرورت جداگانرهگون

ی اهرا برا آزمرون چنرد دامنرهتجزیه شدند. مقایسه میرانگین

 همچنین ترسری درصد انجام شد.  ۵دانکن با سط  احتما  

 صورت گرفت. Excelافزار نمودارها با نرم

 نتایج و بحث

هرای مررتبب برا بنیره ویژگری ها بررتاثیر باکتری

 وباتهای حبگیاهچه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشي 

هرای حبوبرات های مورفولوژیکي و بنیه گیاهچهبر ویژگي

های رشدی مرورد ارائه شده است. تمام مولفه 1در جدو  

داری در سط  احتمرا  بررسي در بذور لوبیا اکتال  معني

هرا شود کلیه شراکصطور که مشاهده ميداشتند. همان 1%

 %1تر و کشک ساقه در گیاهچه نخود در سط   جز وزنهب

ها داری را نشان دادند که تاثیر مستقی  باکتریتفاوت معني

هررا برره اثبررات رفولرروژیکي گیاهچررههررای مورا بررر ویژگرري

تیمراری باکتریرایي برر صرفات درصرد اثر پریش رساند.مي

دار گرزارش شرده اسرت چره معنريو طو  سراقه زنيجوانه

(Moradian et al., 2016) . نتررایج حاصررل از تجزیرره

هرررای واریرررانس اثرررر تیمارهرررای آزمایشررري برررر ویژگررري

هررای نخررود گیاهچرره زنيجوانررهمورفولرروژیکي و درصررد 

هرای مورفولروژیکي ( نشران داد، از برین ویژگري1)جدو  

چه چه و وزن کشک ریشهمورد بررسي، صفات طو  ساقه

د( تحرت داری )در سط  احتمرا  یرک درصرطور معنيبه

هررا قرررار گرفتنررد. همچنررین اثررر ترراثیر تیمارهررای برراکتری

چره در سرط  چره و وزن ترر ریشرهها بر طو  ریشهباکتری

دار برود. نترایج حاصرل از تجزیره احتما  پنج درصد معنري

هرررای واریرررانس اثرررر تیمارهرررای آزمایشررري برررر ویژگررري

هررای مرراش گیاهچرره زنيجوانررهمورفولرروژیکي و درصررد 

صرورت اد، تمام صفات مورد بررسي بره( نشان د1)جدو  

داری )در سررط  احتمرا  یررک درصرد( تحررت ترراثیر معنري

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرر  ها قرار گرفتند.باکتری

تیمارهررای آزمایشرري بررر صررفات مورفولرروژیکي و درصررد 

( نشران داد، از برین 1های سویا )جردو  گیاهچه زنيجوانه

صررفات درصررد صررفات مورفولوژیررک مررورد بررسرري، 

طور چه بهچه و وزن تر و کشک ساقه، طو  ساقهزنيجوانه

داری )در سررط  احتمرا  یررک درصرد( تحررت ترراثیر معنري

هررای مختلررف وحشرري و موتانررت قرررار تیمارهررای برراکتری

چره در سرط  گرفتند. همچنین اثر تیمارهرا برر طرو  ریشره

دار بود. صفات وزن تر و کشرک احتما  پنج درصد معني

 تحت تاثیر قرار نگرفتند. چهریشه

های محرک رشد موتانت و وحشری تاثیر باکتری

 زنی بذورجوانهقابلیت  بر

هررای در حبوبررات واکررنش بررذور مختلررف برره برراکتری

 ی براکتریهراها و موتانرتمختلف متفاوت بود و در گونه

 ،های متفاوتي مشاهده شد. در تیمار شاهد لوبیرانیز واکنش

و بیشرترین میرزان نشران داد  ٪90از کمترر  زنيجوانره نتیجه

و  P. putida (100%)براکتری بررای تیمرار برا  زنيجوانره

 هرررای مشررراهده شرررد. بررراکتری m419 (%100)موتانرررت 

A. lipoferum ،P. aeruginosa  و موتانرررررتP169 

کرره (. در حررالي1داشررتند )شررکل  ٪70کمتررر از  زنيجوانرره

و این گیاه  بود ٪94در بذر نخود )شاهد(  زنيجوانهدرصد 

 زنيجوانره ٪100هرای محررک رشرد با تیمارهای براکتری
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بذر ماش نیرز بره تیمارهرای براکتری  (.1نشان دادند )شکل 

واکنش مثبت نشان داد و میانگین درصد وحشي و موتانت 

 utb1تلقی  با باکتری موتانت  در ماش نشان داد زنيجوانه

یمارهرای شرد و تیمرار شراهد از ت ٪100 زنيجوانرهمنجر به 

تلقی  با براکتری  کمتری را داشته است. زنيجوانهباکتری 

 زنيجوانرهکمترین میرزان  زنيجوانه ٪78با  m600موتانت 

با شاهد  ٪۵داری در سط  احتما  را داشت و تفاوت معني

هررا ویا در تلقرری  بررا برراکتریبررذر سرر(. 1نداشررت )شررکل 

 هررررای مختلفرررري نشرررران دادنررررد. در تیمارهررررای واکنش

A. lipoferum ،P. aeruginosa، A. brasilense  و

بیشرررترین میرررزان  m419و  P169 ،utb1هرررای موتانرررت

داری در و تفاوت معني (٪96تا  100٪)را داشتند  زنيجوانه

برراکتری  (.1بررا شرراهد نداشررت )شررکل  ٪۵سررط  احتمررا  

Fluorescence P.  از مهمتررررین اعضرررای جامعررره ریرررز

و اثرر مثبرت ناشري از  شرمار رفترهجانداران ریزوسرفری بره

 تلقررری  آن برررر رشرررد گیررراه بررره اثبرررات رسررریده اسرررت 

(Sharma, 2003.) 

 

 های محرک رشدزني حبوبات تیمار شده با باکتریدرصد جوانه -1شکل 

Figure 1- germination percentage of legumes treated with growth-promoting bacteria 
 

 utb1 باسریلو  بذر گندم تیمار با باکتری موتانرت در

مشاهده شد. با توجره بره  (٪100) زنيجوانهباالترین درصد 

 ،قوه نامیه باالی برذر گنردم مرورد اسرتفاده در ایرن تحقیرم

توان این باکتری را برای سبز شدن یکنواکت بذر گندم مي

قبرولي برکروردار باشرند توصریه نمرود. قابرلکه از کیفیت 

 m600در شاهد و تیمار باکتری موتانرت  زنيجوانهد درص

 را داشرتند زنيجوانرهکمتررین میرزان  ٪82و  78٪ترتیرب به

ی محررک هرابرذر کراهو در تلقری  برا براکتری. (2)شکل 

میررانگین درصررد  .ندتهررای مشررابهي داشررواکررنش ،رشررد

 و  p169، m600 ،utb1موتانررت در تیمارهررای  زنيجوانرره

A. brasilense (100٪)  مشاهده شد. شاهد وP. putida  برا

 را نشرران دادنررد زنيجوانررهکمترررین میررزان  زنيجوانرره 94٪

برذر کتران در  زنيجوانرههرای درصرد میرانگین .(2)شکل 

هرای مختلرف نیرز بسریار متفراوت برود. واکنش با براکتری

 لوبیا                        نخود             ماش      سویا         
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 و  A. lipoferum (96٪)و  P. aeruginosaهررای برراکتری

P. putida  وutb1 (94٪) را  زنيجوانرررهترین میرررزان بیشررر

دست آمده از این پژوهش با مطالعات منتشر داشتند. نتایج به

کره  (Bakhit et al., 2016) بخیت و همکراران شده توسط

 P. fluorescensاظهار داشتند تلقی  بذر کتران برا براکتری 

موجب افزایش دو برابر نسبت به عدم تلقری  شرد مناسربت 

را در برین دیگرر  زنيجوانره کمتررین  ٪60شاهد با  داشت.

همچنین مشخص گردیرد کره  .(2)شکل  تیمارها نشان داد

های محرک رشد سبب بیشترین کاربرد مایه تلقی  باکتری

هرای مررتبط برا بذر و ویژگي زنيجوانهافزایش در قابلیت 

 .(Hamidi et al., 2021) بنیه گیاهچه ذرت شد

 الف: لوبیا

هررای ار برراکتریبررسرري مقایسرره میررانگین تحررت تیمرر

نشان داد که طو  ساقه در نمونه  2محرک رشد در جدو  

ها برود و حرداکثر طرو  شاهد کمترین مقدار در بین تیمار

تعلرم داشرت. طرو   A. brasilense ساقه به تیمار براکتری

های محررک رشرد موجرب ریشه نیز در تیمارهای باکتری

ر لوبیا افزایش طو  ریشه نیز شد. طو  ساقه و ریشه در بذو

داری در مقایسه با شاهد در سط  پنج درصد اکتال  معني

های محرک رشد وزن ترر سراقه و با شاهد داشتند. باکتری

ریشه را تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبودی آن شردند. 

به ترتیب  P. aeruginosaوزن تر و کشک ساقه با باکتری 

ها نشان حداکثر وزن را در بین دیگر تیمار 16.97و  48.۵0

( نیرز 2.۵8و  12.۵0داد. وزن تر و کشک ریشه )به ترتیب 

داری افزایش یافته و تفاوت معنري A. lipoferumدر تیمار 

 با دیگر تیمارها داشت.

 ب: نخود

مقایسه میانگین اثرر تیمراری پرایمینرگ برذر نخرود برا 

( حراکي از آن اسرت 2جردو  (های محرک رشد باکتری

یشه در تیمار با براکتری موتانرت که بیشترین طو  ساقه و ر

m600  حاصل شده است. وزن تر و کشک سراقه برا تیمرار

در بیشرترین حالرت بودنرد. وزن ترر و  P. putidaبراکتری 

بررا حررداکثر وزن  m600کشررک ریشرره در تیمررار موتانررت 

ای گیاهچرره در تیمارهررای یررهارزیررابي شررد. شرراکص بن

 شررد در مقایسرره بررا شرراهد تفرراوتهررای محرررک رباکتری

شرده هرای ارزیرابيداری نشان دادنرد. در تمرام مولفرهمعني

داری شاهد در کمترین میزان قرار گرفرت و تفراوت معنري

هرای محررک درصد نشان داد. باکتری ۵در سط  احتما  

هرای رشردی رشد در ایرن پرژوهش باعرب افرزایش مولفره

 ارزیابي شده بذر نخود شدند.

 

 های محرک رشدا باکتریتیمار شده ب زنيجوانهدرصد  -2شکل 

Figure 2- germination percentage treated with growth-promoting bacteria 
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 های حبوباتهای مرتبط با بنیه گیاهچهو ویژگي زنيجوانهتجزیه واریانس قابلیت  -1جدو  

Table 1- Variation analysis of germination capability and characteristics related  
to the vigor of legume seedlings 

 

 بذر
seed 

تغییراتمنبع   
S.O.V 

درجه 

 آزادی
Df 

زنيجوانهدرصد   
Germination 
Percentage 

 طو 
Length 

 وزن تر
fresh weight 

 وزن کشک
dry weight شاکص ویگور 

vigor index چهساقه  
plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

چهریشه  
radicle 

 لوبیا
Bean 

 تیمار
treatment 

8 633.72 ** 50.01** 32.38** 238.69 ** 17.20** 61.20** 2.60 ** 17522.94 ** 

 کطا
error 

18 76.87 4.65 1.18 9.49 1.75 5.1 0.5 800.60 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
10.93 16.71 3.42 3.7 5.67 5.34 6.47 12.48 

 نخود
Chickpea 

 تیمار
treatment 

8 27.60 ns 4.32 ** 5.12 * 19.74 ns 9.11 * 9.08 ns 3.26 ** 22.11** 

 کطا
error 

18 8.8 0.65 1.04 6.92 2.16 3.36 0.27 2.59 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
3.05 8.76 12.22 17.31 21.77 24.7 22.2 9.83 

 ماش
Mung bean 

 تیمار
treatment 

8 413.16 ** 56.74** 67.28** 3.42 ** 1.28 ** 0.06** 0.006** 23857.86** 

 کطا
error 

18 45.16 0.79 0.57 0.04 0.01 0.007 0.0001 236.77 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
7.54 7.92 6.65 5.81 10.1 11.15 8.23 7.73 

 سویا
Soy bean 

 تیمار
treatment 

8 339.01** 15.12** 8.37 * 15.64** 2.07 ns 5.87** 1.31ns 5316.01** 

 کطا
error 

18 21.47 1.15 1.73 1.71 0.91 0.16 0.14 80.11 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
7.69 4.86 4.08 7.45 2.41 5.69 4.04 11.32 

 درصد و عدم اکتال  معني داری مي باشد. ۵و  1به ترتیب نشان دهنده معني داری در سط  احتما   ns** ، * و 

**, * and ns, respectively, indicate significance at the probability level of 1 and 5 percent and no significant difference. 
 

 ج: ماش

هرای رشردی در برذر مراش های مولفرهمقایسه میانگین

کتری ( نشان داد، طو  ساقه و ریشه در تیمار با با2)جدو  

A. lipoferum فتره و افرزایش یافتنرد. تحت تراثیر قررار گر

طرو  سرراقه در شراهد )برردون تلقری  بررا براکتری( کمترررین 

 ارتفرراع را داشررت. وزن تررر و کشررک سرراقه در تیمارهررای 

A. brasilense  وP. aeruginosa  افزایش یافتره و تفراوت

ک داری با دیگر تیمارها نشان دادنرد. وزن ترر و کشرمعني

اکثر و شراهد حرد A. lipoferumریشه در تیمار با براکتری 

چه ای گیاهکمترین وزن را نشان داد. باالترین شاکص بنیه

 ارزیابي شد. A. lipoferumنیز در تیمار با باکتری 

 

 د: سویا

( 2شرده سرویا )جردو  ارزیابيهای در مقایسه میانگین

-در تمرام مولفره p169مشاهده شد، تیمار باکتری موتانت 

ن را نشران داد. گیری شده حداکثر میرزاهای رشدی اندازه

هرای محررک رشرد شاهد در مقایسه با تیمارهرای براکتری

درصرد و کمتررین  ۵داری در سرط  احتمرا  معنيتفاوت 

و یکنرواکتي  زنيجوانرهمتوسرط زمران میزان را نشران داد. 

شده کلزا، گندم، نخود، سرویا، پرای های بذردر  زنيجوانه

طور بهلوبیا یونجه، ذرت، سورگوم، هندوانه، برنج، کاهو و 

داری بهبرود یافرت، کره ایرن امرر حکایرت از تسرریع يمعن

و افزایش بنیه بذر در اثر کاربرد تیمارهای پریش  زنيجوانه

 (.Duman, 2006; Barsa et al., 2005از کاشت دارد )
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 های موتانت و وحشي در بذر حبوباتقایسه میانگین صفات مورد بررسي در تیمار باکتریم -2جدو  

Table 2- Comparison of the mean traits studied in the treatment of mutant and wild bacteria in legume seeds 

 بذر
seed 

 تیمار
treatment 

 طو 
Length 

 وزن تر
fresh weight 

 وزن کشک
dry weight شاکص ویگور 

vigor index چهساقه  
plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

چههساق  
Plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

 لوبیا
Bean 

control 12.0 e 11.10 efg 28.11 h 4.22 f 8.74 c 2.79 b 20.48 d 

p169 14.90 bcd 11.70 def 39.08 c 9.88 c 7.55 cd 3.76 ab 18.09 de 

P. putida 15.30 bcd 12.60 cdef 46.91 ab 11.20 ab 15.38 a 1.66 e 27.90 bc 

A. lipoferum 12.60 d 12.90 cde 30.67 f 12.50 a 4.64 de 2.58 c 16.80 e 

m600 14.00 cd 17.30 a 39.09 c 10.01 b 7.56 cd 3.53 a 27.62 bc 

utb1 14.300 bcd 11.70 def 28.84 g 10.07 b 12.81 ab 3.18 ab 18.41 de 

m419 17.40 abc 15.80 ab 35.13 e 9.14 d 3.60 ef 3.69 a 33.20 a 

A. brasilense 19.90 a 14.40 bc 38.06 d 6.52 ef 6.53 cde 2.14 d 31.53 ab 

P. aeruginosa 18.00 ab 13.40 cd 48.50 a 7.44 e 16.97 a 2.57 c 20.15 d 

 نخود
Chickpea 

control 8.50 d 8.30 f 13.11 e 6.72 g 9.79 c 4.72 c 15.73 f 

p169 11.30 bc 11.20 cd 34.08 bc 10.88 c 8.14 c 5.36 ab 22.50 abcd 

P. putida 12.00 ab 11.40 cd 41.91 a 12.00 ab 10.38 ab 3.60 e 23.40 ab 

A. lipoferum 11.90 ab 12.90 ab 30.67 c 13.67 a 7.36 c 4.55 c 24.30 a 

m600 13.30 a 11.00 cde 34.09 bc 12.08 c 6.74 d 5.59 a 24.30 a 

utb1 11.60 ab 10.10 de 28.84 d 12.17 bc 11.86 a 5.86 ab 21.70 abcde 

m419 11.20 bc 11.00 cde 35.13 bc 11.10 d 4.64 e 5.96 a 22.20 abcde 

A. brasilense 11.40 abc 11.90 bc 38.06 ab 8.52 ef 6.53 d 4.19 d 23.30 abc 

P. aeruginosa 11.10 bc 13.40 a 33.50 bc 9.54 e 4.26 de 4.96 c 24.50 a 

 ماش
Mung bean 

control 10.00 e 8.40 f 3.04 cd 0.58 e 0.78 bc 0.05 d 15.24 e 

p169 15.10 bc 14.50 bcd 3.88 bc 1.44 cd 0.66 d 0.11 abc 27.23 bc 

P. putida 14.50 c 13.60 cde 3.85 bc 1.44 cd 0.70 cd 0.11 abc 24.68 d 

A. lipoferum 17.00 a 17.50 a 3.92 b 2.33 a 0.55 e 0.13 ab 31.06 a 

m600 5.15 f 5.40 g 2.17 e 0.19 f 0.79 abc 0.009 e 8.25 f 

utb1 13.10 cd 14.80 bc 4.61 a 1.65 c 0.80 ab 0.14 a 27.9 b 

m419 16.10 ab 17.10 a 3.38 d 1.37 d 0.58 e 0.11 abc 28.55 b 

A. brasilense 12.80 d 14.10 bcd 4.66 a 2.02 c 0.85 a 0.12 abc 25.82 cd 

P. aeruginosa 15.20 bc 15.30 b 4.64 a 1.45 d 0.85 a 0.11 abc 29.28 ab 

 سویا
Soy bean 

control 11.80 c 7.00 e 8.45 f 0.38 g 2.05 bcd 0.06 g 1.82 ef 

p169 17.20 a 10.50 a 13.83 a 1.91 a 2.85 a 0.13 a 4.18 a 

P. putida 14.60 abc 8.70 bcde 12.07 c 1.55 abc 2.58 abc 0.09 c 3.02 bc 

A. lipoferum 15.20 ab 8.10 cde 11.76 d 1.53 abc 2.52 abc 0.12 a 3.02 bc 

m600 15.30 ab 9.50 abcd 13.19 ab 1.63 ab 2.03 bcd 0.10 b 3.47 b 

utb1 12.90 bc 7.90 de 11.80 d 1.46 bcd 2.20 abcd 0.08 d 2.54 de 

m419 14.20 abc 8.40 bcde 10.68 de 1.18 cde 2.32 abcd 0.07 fg 2.70 cd 

A. brasilense 15.30 ab 9.70 abc 9.13 f 1.08 ef 2.64 ab 0.08 de 2.88 bcd 

P. aeruginosa 15.40 ab 10.10 ab 11.51 d 1.14 def 1.93 cd 0.08 ef 3.32 bc 

 دار نیستند.معنيدرصد  ۵های دارای حرو  مشترک در سط  احتما  ستون

Means followed by the same letter in the columns are not different (P < 0,05).  
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هرای مررتبب برا بنیره ویژگری ها بررتاثیر باکتری

 گندم، کاهو و کتان هایگیاهچه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشي 

 زنيجوانرهای و درصرد ، بنیرهمورفولوژیکيهای ویژگيبر 

شده تلقی های گندم، کاهو و کتان حاصل از بذور گیاهچه

هرای شراکصو موتانرت در بیشرتر هرای وحشري با باکتری

دار شررده اسررت و معنرري ٪1گیررری در سررط  انرردازهمررورد 

واکنش گیاهان مختلف در این گروه با یکردیگر متفراوت 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرر  (.3بوده است )جدو  

و درصد مورفولوژیکي های ویژگيتیمارهای آزمایشي بر 

نشران داد، از برین ( 3های گندم )جدو  گیاهچه زنيجوانه

مرورد بررسري، صرفات درصرد مورفولوژیکي های ویژگي

چره، چه، وزن تر سراقهچه، طو  ریشه، طو  ساقهزنيجوانه

چره در سرط  احتمرا  چه و وزن کشک ساقهوزن تر ریشه

دار بودنرد و فقرط صرفت معنيیک درصد دارای اکتال  

چه در سط  احتما  پرنج درصرد تحرت وزن کشک ریشه

هرای شراکصقررار گرفرت. از برین  باکتریتیمارهای تاثیر 

هرای شراکصهای کراهو، کلیره گیاهچهدر مورفولوژیکي 

چره و ، طرو  سراقهزنيجوانرهمورد بررسي صفات درصرد 

چرره و وزن تررر چرره و ریشررهسرراقهچرره، وزن کشررک ریشرره

داری )در سرط  احتمرا  معنريطرور برهچه چه و ریشهساقه

هرای موتانرت و باکتری یک درصد( تحت تاثیر تیمارهای

چه تحرت اما صفت وزن کشک ساقه ،قرار گرفتند وحشي

  .(3)جدو   قرار نگرفت هاباکتریتاثیر 

 های گندم، کاهو و کتانهای مرتبط با بنیه گیاهچهو ویژگي زنيجوانهتجزیه واریانس قابلیت  -3جدو  

Table 3- Variation analysis of germination capability and characteristics related to 

the vigor of wheat, lettuce and flax seedlings 

 

 بذر
seed 

تغییراتمنبع   
S.O.V 

درجه 

 آزادی
Df 

زنيجوانهدرصد   
Germination 

Percentage 

 طو 
Length 

 وزن تر
fresh weight 

 وزن کشک
dry weight شاکص ویگور 

vigor index 

چهساقه   
plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

چهساقه  
plumule 

چهریشه  
radicle 

چهساقه  
plumule 

 گندم
Wheat 

 تیمار
treatment 

8 317.19** 53.97 ** 61.29 ** 4.48 ** 2.36 ** 0.06 ** 0.005 23857.86** 

 کطا
error 

18 48.13 0.59 0.74 0.05 0.02 0.008 0.001 236.77 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
7.93 8.01 7.74 6.83 10.12 7.02 15.82 8.49 

 کاهو
Lettuce 

 تیمار
treatment 

8 282.00** 0.04 ** 1.53 ** 0.003 ** 0.006 ** 0.002 ns 0.002 ** 4.41 ** 

 کطا
error 

18 11.2 0.045 0.065 0.001 0.002 0.001 0.001 0.19 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
4.64 3.72 6.34 15.27 22.36 22.58 6.2 5.82 

 کتان
Flax 

 تیمار
treatment 

8 285.1** 12.71 ** 4.61 ** 0.05 ns 0.005 ns 0.002 * 0.0004 * 60.95 ** 

 کطا
error 

18 10.1 0.53 0.15 0.0159 0.003 0.0003 0.0002 0.72 

 ضریب تغییرات

c.v ٪  
4.1 8.22 5.89 6.58 8.9 8.2 10.2 3.72 

 درصد و عدم اکتال  معني داری مي باشد. ۵و  1ن دهنده معني داری در سط  احتما  به ترتیب نشا ns** ، * و 

**, * and ns, respectively, indicate significance at the probability level of 1 and 5 percent and no significant difference.  
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دسرت آمرده از برذر کتران های بهتجزیه واریانس داده

هررا نشرران داد کرره صررفات درصررد ه بررا برراکتریتیمررار شررد

بنیره گیاهچره در  چه وچه، طو  ریشهزني، طو  ساقهجوانه

داری با دیگرر صرفات درصد تفاوت معني 1سط  احتما  

هرای چره در گیاهچرهچه و ریشرهداشتند. وزن کشک ساقه

دار شدند. صفت وزن درصد معني ۵کتان در سط  احتما  

هرا قررار تحرت تراثیر تیمرار هرای کترانکشک در گیاهچه

هرای محررک رشرد برا تولیرد براکتری(. 3نگرفتند )جدو  

طور های محرک رشرد گیراه از جملره اکسرین برههورمون

ین مستقی  سبب افزایش رشد ساقه شده و با تولید سریتوکین

ه نع تجزیهای لیپاز و پروتئاز اثر منفي گذاشته و مابر آنزی 

ده کره بره ایرن وسریله پروتئین در محیط داکلري سرلو  شر

طور غیرمستقی  باعب تقسی  سلولي گشته و از این طریم به

  شررررونددر افررررزایش قطررررر طوقرررره مرررروثر واقررررع مي

(Mohammad Varzi et al., 2011; Nubakht et al., 2021.) 

 الف: گندم

هرای مقایسه میانگین بیوپرایمینگ بذر گندم با باکتری

چره چره و ریشرهقهاغلب تیمارها طو  سا موتانت و وحشي

طروری کره برهنشده نشان داد، پرای باالتری نسبت به تیمار 

ترتیب بهچه را چه و ریشهطو  ساقه A. lipoferumباکتری 

ها براکتری موتانرت در بین تیمار برابر افزایش داد. 2و  1.7

m600  .جرز تیمراربرهموجب کاهش صرفات ارزیرابي شرد 

ی برراکتری موجررب بقیرره تیمارهررا m600برراکتری موتانررت 

افزایش صرفات ارزیرابي شرده نسربت بره شراهد شرد. وزن 

 و  A. brasilenseکشرررررک سررررراقه در تیمارهرررررای 

P. aeruginosa  افرزایش داشرت.  ٪31.77نسبت به شراهد

نسربت بره  utb1 تیمار تلقی  بذر گندم برا براکتری موتانرت

در پژوهشري کره . (4)جردو   برابر ارزیابي شرد 2.8شاهد 

 (Yazdani and Pirdashti, 2011)دشررتي یزدانرري و پیر

 هرررایبررراکتری انجرررام دادنرررد، نشررران داده شرررد کررره

Pseudononas putida ،Azospirillum brasilens   و

Bacillus lentus  هرای گنردم چرهو رشد گیاه زنيجوانهبر

 سرررراریخاني و همکرررراران  اثرررررات مطلرررروب داشررررتند.

(Sarikhani et al., 2019افزایش معناداری در )  وزن تر و

کشک کل در گیاه ذرت در اثر تلقی  با برکري کودهرای 

 .میکروبي فسفاته را گزارش کردند

 ب: کاهو

ی هرادسرت آمرده از آنرالیز دادهبههای مقایسه میانگین

نشررران داد، تیمرررار بررردون تلقررری  برررا  (4)جررردو   کررراهو

 ها کمترر برود و براهای محرک رشد از دیگر تیمارباکتری

درصررد تفرراوت  ۵ر سررط  احتمررا  دتیمارهررای دیگررر 

موجرب افرزایش  p169داری داشت. باکتری موتانت معني

درصرد شرد.  ۵تمام صفات مورد ارزیابي در سرط  احتمرا  

ه بهای مورد استفاده )موتانت و وحشي( نسبت دیگر باکتری

 شاهد افزایش داشتند و در گروه بندی دانکن تفراوت نشران

 های محرک رشرد(یترباک (کاربرد کودهای زیستي دادند.

موجب افزایش وزن تر و کشک اندام هوایي و تعداد برر  

 .(Sansamma and Pillai, 2000) کاهو گردید

 ج: کتان

دسررت آمررده از آزمررایش بررههررای مقایسرره میررانگین

( تفرراوت زیررادی در بررین 4بررذر کترران )جرردو   زنيجوانرره

طروری کره تیمرار شراهد از دیگرر برهها نشران داد، باکتری

درصررد تفرراوت  ۵ارهرا کمتررر بررود و در سررط  احتمررا  تیم

داری با دیگر تیمارها نشان دادند. حداکثر طو  سراقه معني

و طررو  ریشرره در  A. lipoferumو  p169در تیمارهررای 

مشاهده شد. تلقی  بذر  p169و  P. aeruginosaتیمارهای 

برابرر  1.6موجرب افرزایش  utb1کتان با براکتری موتانرت 

برابر وزن تر و  2.7برابر وزن کشک ساقه و  2.9وزن تر و 

برابری وزن کشک ریشه نسبت به تیمرار عردم تلقری   4.7

شد. شاکص بنیه گیاهچره کره رابطره مسرتقیمي برا درصرد 

 ٪190نسبت به تیمار شراهد  p169دارد در تیمار  زنيجوانه

های کتران در افزایش نشان داد. افزایش بنیه طولي گیاهچه

 گزارش شده است P. fluorescensکتری حالت تلقی  با با

(Bakhit et al., 2016). 



 1401بهار  /1شماره  /11/ جلد  رانیانشریه علوم و فناوری بذر   و همکاران رضالو

127 

 های موتانت و وحشي در بذر گندم، کاهو و کتانمقایسه میانگین صفات مورد بررسي در تیمار باکتری -4جدو  

Table 4- Comparison of the average traits studied in the treatment of mutant and wild bacteria in wheat, 

lettuce and flaxseed 

 

 بذر

seed 

 تیمار

treatment 

 طو 

Length 

 وزن تر

fresh weight 

 وزن کشک

dry weight شاکص ویگور 

vigor index چهساقه  

plumule 

چهریشه  

radicle 

چهساقه  

plumule 
Radicle plumule 

چهساقه  

plumule 

 گندم
Wheat 

control 10.00 e 8.40 f 3.04 de 0.58 f 0.58 c 0.05 d 15.25 f 

p169 15.10 bc 14.50 cd 3.88 bc 1.44 de 0.66 c 0.11 abc 27.23 bcd 

P. putida 14.50 c 13.60 de 3.85 bc 1.44 de 0.70 bc 0.11 abc 24.69 de 

A. lipoferum 17.00 a 17.50 a 3.92 b 2.33 a 0.79 ab 0.13 ab 31.07 a 

m600 5.15 f 5.40 g 2.17 f 0.19 g 0.55 c 0.009 e 8.25 f 

utb1 13.10 d 14.80 bc 4.61 a 1.65 c 0.80 ab 0.14 a 27.90 bc 

m419 16.10 ab 17.10 a 3.38 d 1.37 e 0.78 ab 0.11 abc 28.56 b 

A. brasilense 12.80 d 14.10 bc 4.66 a 2.02 b 0.85 a 0.12 abc 25.82 cde 

P. aeruginosa 15.20 bc 15.30 b 4.64 a 1.45 d 0.85 a 0.11 abc 29.28 ab 

 کاهو

Lettuce 

control 11.80 c 7.00 e 8.45 g 0.38 f 2.05 d 0.06 f 1.82 gh 

p169 17.20 a 10.50 a 13.83 a 1.91 a 2.85 a 0.13 a 4.18 a 

P. putida 14.60 abc 8.70 bc 12.07 c 1.55 ab 2.58 abc 0.09 bc 3.02 bcd 

A. lipoferum 15.20 ab 8.10 d 11.76 cd 1.53 ab 2.52 abc 0.12 a 3.02 bcd 

m600 15.30 ab 9.50 abc 13.19 ab 1.63 ab 2.03 d 0.10 b 3.47 b 

utb1 12.90 bc 7.90 d 11.80 cd 1.46abc 2.20 abcd 0.08 cd 2.54 defg 

m419 14.20 abc 8.40 bcd 10.68 ef 1.18 d 2.32 abcd 0.07 ef 2.70 cdef 

A. brasilense 15.30 ab 9.70 ab 9.13 g 1.08 e 2.64 ab 0.08 cd 2.88 bcde 

P. aeruginosa 15.40 ab 10.10 ab 11.51 cde 1.14 de 1.93 d 0.08 de 3.32 bc 

 کتان

Flax 

control 11.80 ef 4.10 e 4.53 c 0.90 fg 0.58 e 0.15 b 1.02 g 

p169 17.10 a 10.50 a 6.83 a 1.91bcd 0.85 e 0.18 b 2.96 a 

P. putida 14.60 bcd 8.70 bc 7.07 a 2.05abc 1.69 a 0.57 a 2.30 bcd 

A. lipoferum 17.20 a 8.10 abcd 7.26 a 2.03abc 1.02 cd 0.29 b 2.64 ab 

m600 14.10 bcd 9.50 abc 6.69 a 1.63cde 0.93 de 0.13 b 2.28 bcd 

utb1 12.90 de 7.90 bcd 7.30 a 2.46 a 1.70 a 0.58 a 1.98 def 

m419 14.20 bcd 8.40 abcd 7.18 a 1.18 f 1.32 ab 0.73 a 2.21 cde 

A. brasilense 15.30 abc 9.70 ab 5.63 b 2.08abc 1.14 c 0.27 b 2.34 bcd 

P. aeruginosa 15.40 ab 10.10 a 6.51 a 2.14 ab 1.03 cd 0.25 b 2.55 abc 

 دار نیستند.معنيدرصد  ۵های دارای حرو  مشترک در سط  احتما  ستون

Means followed by the same letter in the columns are not different (P < 0,05).  
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 کلی گیرینتیجه

برا  استفاده از روش بیوپرایمینرگ برذوررسد نظر ميبه

 یهرای رشردمؤلفرههای محرک رشد، برای بهبود باکتری

هرای در گیاهان مطلوب است. باکتری زنيجوانهو  چهگیاه

ار گذاشررتن مررواد مررورد نیرراز محرررک رشررد بررا در اکتیرر

، زنيجوانرهجرانبي، درصرد هرای ریشهافزایش  ،هاگیاهچه

برند. عالوه بر این نباید از نظرر ميوزن تر و کشک را باال 

برا عوامرل بیولروژیکي دور داشت که تلقی  برذور گیراهي 

ه دامنرره وسرریعي از عوامررل کرراکزاد هررا، کررد باکتریماننرر

کنررد و بررر اسررا  مرريقررارچي و باکتریررایي( را کنتررر  )

هرای اسرتر مطالعات مختلف در افزایش مقاومت گیاه بر 

گیری دارد، روش مناسبي چش بیولوژیک و محیطي نقش 

است و نترایج ایرن مطالعره حراکي از آن اسرت کره القرای 

تواند ميهای مناسب، موتانتاب جهش با پرتو گاما و انتخ

هررای اولیرره برکرري گیاهرران برره العمررلعکررسدر کاسررتن از 

چره و افرزایش ریشرهها در نی  اکولوژیرک حضور باکتری

عنروان برههرا مروثر بروده و های مثبت ایرن براکتریکارایي

هرای یاستفاده از باکتر توصیه باشد. قابلتکنیکي راهگشا 

هرای ر باعب بهبود ویژگيبه عنوان پیش تیما محرک رشد

زراعي گیاهان شرد. چرون تروان براکتری در توسرعه انردام 

ای اندام هوایي بیشتر از ریشره هوایي و بهبود شرایط تغذیه

اهمیت دارد، لذا تیمارهای باکتریایي در تمرام پارامترهرای 

قایسررره برررا تیمرررار شررراهد نتیجررره گیری شرررده در مانرردازه

تفراوت کره برکري از  دسرت دادنرد. برا ایرنتری بهمناسب

تفراوت  ،به هر حرا  های اثرگذاری بهتری داشتند.زادمایه

هرای محررک العمرل بره وجرود براکتریعکسگیاهان در 

دهد پیش از توصیه ایرن عامرل بیولوژیرک، ميرشد، نشان 

های مختلرف ایرن قرارچ را هرر گونههای متقابل کنشباید 

بررسري و طرور مسرتقل هو حتي هر واریته و رقر ( بر)گیاه 

 سپس استفاده نمود.
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Rocha I., I. Duarte, Y. Ma, P. Souza-Alonso, A. Látr, M. Vosátka, H. Freitas, and R. S. Oliveira. 2019. 
Seed Coating with Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improved Field Production of Chickpea. Agron. 

9(471): 1-11 



 1401بهار  /1 شماره /11 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه ...محرک رشد در  هاییاثر باکتر يبررس

130 

Roydel, Z., M. Barin, M. H. Rasouli Sedghiani, and M. Khezri. 2021. Isolation and Identification of PGP 

Rhizobacteria from Saline Soils and Their Effect on Nutrients Uptake in Wheat under Salinity Stress. Soil 

and Plant Interactions. 11(4): 81-100. (In Persian) 

Rudolph, N., N. Labuschagne, and T. A. S. Aveling. 2015. The effect of plant growth promoting 

rhizobacteria on seed germination and seedling growth of maize. Seed Sci. Technol. 43: 1-12. 

Sansamma, G. and G. R. Pillai. 2000. Effect of vermicompost on yield and economics of guinea grass 

(Panicum maximum) grown as an intercrop in coconut (Cocos nucifera) gardens. Indian J. Agron. 45(4): 

693-697. 
Sarikhani M. R., N. Ali Asgharzad, and B. Khooshroo. 2019. Fectiveness study of phosphate solubilizing 

bacteria in the formulation of phosphatic microbial fertilizers on Corn. Soil and Water Res. 49 (1):71-81. (In 

Persian). 

Sharma, A.K. 2003. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Updesh Purohit for Agrobios, India. 

Sturz, A. V. and B. R. Christie. 2003. The management of soil quality and plant disease with rhizobacteria. 

Soil Tillage Res. 72: 107-123 

Turan, M., N. Ataoglu and F. Sahin. 2006. Evaluation of the capacity of phosphate solubilizing bacteria 

and fungi on different forms of phosphorus in liquid culture. Sustain. Agric. 28: 99-108.  

Vessey, J. K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant and Soil. 255: 271- 586. 

Yazdani, M., and H. Pirdashti. 2011. Effect of growth-promoting rhizobacteria on germination and 

seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity conditions. Appl. Agric. Res. 24(3): 24-30. 

(In Persian, with English Abstract) 

Zaidi, A., and S. Mohammad. 2006. Co-inoculation effects of phosphate solubilizing micro organisms and 

Glomus fasciculatum on green gram-bradyrhizobium symbiosis. Agric. Sci. 30: 223 -230. 

 

 


