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تحت  (.Glycine max L) سویا بذر  هیو رشد اول یزن جوانهبیوپرایمینگ بر اثر  

 یتنش شور طیشرا
 3، فاسم توحیدلو 2، پیمان فروزش*  1راحله بزرگمهر

 31413-313اسالمی واحد کرج، ایران. صندوق پستی : گروه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد 

 

  دهیچک

تولید ای برای کاهش اثرات سمی تنش شوری بر  های گسترده هزینه و استراتژی در راستای توسعه رویکردهای زیستی و کم

اثر  یپژوهش با هدف بررساین  برای مدیریت تنش شوری،راهبرد کوتاه مدت مطلوب ارائه همچنین  ،محصوالت کشاورزی

تاثیر  .دیاجرا گرد یدر سطوح مختلف شور سویاو رشد بذر  یزن جوانه یها بر شاخص یاهیمحرک رشد گ یها یباکترریزو

( به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل Williamsمقاومت به شوری سویا ) ( برPGRBهای محرک رشد ) باکتری

ازتوباکتر تلقیح بذر با باکتری : A1 بدون تلقیح باکتری )شاهد(؛ : A0)(Aتصادفی )فاکتورهای آزمایش شامل تلقیح باکتری )

: عدم B0) (B؛ شرایط محیطی )(ترکیب دو باکتری تلقیح بذر باA3 ؛ آزسپریلوم لیپوفوروم: تلقیح بذر با باکتری A2 ؛ کروکوکوم

در چهار تکرار در آزمایشگاه  (dS/m NaCl 15شوری شدید B2 ؛ dS/m NaCl 5/7شوری متوسط : B1 تنش )شاهد(؛

؛ بذرهای  ساعت تلقیح بذرهای سویا با باکتری 2دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بررسی شد. بعد از مدت 

بعد از قرار گرفتند.  گراد سانتی  درجه 20در اتاقک رشد با درجه حرارت  و شده و شاهد در کاغذ واتمن کشت شدندتلقیح 

 ،یزن درصد و سرعت جوانه یها روز شاخص 10پس از گذشت اعمال شد.  شوری   زنی بذرها در ژرمیناتور، سطوح مختلف جوانه

کاهش سویا  اهچهیو رشد گ یزن جوانه یها شاخص یسطح شور شیبا افزا .محاسبه شدندو طول محور زیرلپه  اهچهیطول گ

 11 یزن درصد جوانه یبرابه ترتیب  dS/m 0/15و  dS/m 5/7 یح شوروکاهش نسبت به شاهد در سط زانیم نیشتری. بافتی

دست آمد.  درصد به 27و  10 محور زیرلپهطول و  28و  14 چه شهیرطول درصد،  32و  15 یزن درصد، سرعت جوانه 27و 

های  باکتری بیوپرایمینگ بذر بارا بهتر تحمل کنند.  یتنش شور طیتوانستند شرا ترکیب دو باکتری شده با ماریت یبذرها

چه  طول ریشه(، برابر 09/2و  14/2) زنی و سرعت جوانه (21و  24زنی ) جوانه ازتوباکتر و آزوسپیریلوم موجب افزایش درصد

یمینگ بذرهای سویا ابیوپر شده است. شاهد همان سطحدرصد( نسبت به  33و  37)ی  محور زیر لپهطول و درصد(  21و  24)

های سویا شده، بلکه  چه زنی و رویشی گیاه با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به صورت ترکیبی، نه تنها موجب افزایش خصوصیات جوانه

 شوری متوسط را نیز کاهش داده است.خسارات ناشی از تنش 

 زنی. تنش شوری، سویا، کیفیت جوانهبیوپرایمینگ،  ها: کلید واژه

 



فناوری  زیست و زیستی علوم مطالعات  

8 -20، صفحات 1399 پاییز، 4، شماره 6دوره   

 

 


