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 چکیده
خشک مورد توجه قرار گرفته نيمهصورت گسترده در احيای مناطق خشک و هب است که يهایاز گونه Haloxylon ammodendronتاغ      

و بذرها زني با توجه به حساسيت مرحله جوانه های محيطي این مناطق نشان داده است.این گونه مقاومت مناسبي به انواع تنش است.
بهبود صفات برای  يایهاست. معرفي روشزني و استقرار گياهچه جوانهماني این گياه وابسته به مشکالت خاص مناطق بياباني، استقرار و زنده

های زیستي و مکانيکي پرایمينگ بر بهبود ارزیابي روش، پژوهشاین هدف  باشد.مؤثر تواند در توفيق عمليات احيائي رویشي بذر گياه مي
در آزمایشگاه تصادفي  طرح کامال قالب درآزمایشگاه بود. کشت در دو بخش سيني نشا و  چه تاغزني و رشد گياهخصوصيات جوانه

 Pseudomonas fluorescens،Azotobacter chroococcum ،Bacillusمورد استفاده  هایباکتری فيزیولوژی گياهي دانشگاه سمنان انجام شد.

megaterium ،Azospirillum lipoferum  وFlavobacterium F-40  24تيمارهای پرایمينگ زیستي بودند. دستگاه اولتراسونيک با طول موج 
kHz  در آزمایش  . نتایج تجزیه واریانسگيری شدبذر و گياهچه اندازهجوانه مرتبط با صفات  .بوددقيقه تيمار پرایمينگ مکانيکي  5به مدت

چه چه و وزن خشک ساقهساقه چه وای، وزن تر ریشهچه، رشد گياهچهچه به ساقهنسبت طول ریشه چه،طول ریشهبرای صفات  پتریدیش
 چه،چه به ساقهنسبت طول ریشه چه،چه و ساقهطول ریشهتفاوت بين تيمارها برای صفات  سيني نشا، آزمایش در .(p<01/0)دار بود معني

آمده از براساس نتایج بدست .شد (p<01/0)دار وزن تر و خشک برگ و سطح برگ معني چه،وزن خشک ساقه چه،چه و ساقهوزن تر ریشه
تيمار  .چه تاغ نسبت به شاهد در آزمون سيني نشا شددرصدی( وزن تر ریشه 33افزایش ) تيمار اولتراسونيک سبب ها،ميانگين مقایسه

Azotobacter (، وزن تر ٪10ای )(، رشد گياهچه٪13چه )چه به ساقهنسبت طول ریشه (،٪19چه )دار طول ریشهسبب افزایش معني
چه همچنين این باکتری طول ریشه شد.ایشگاه هد در آزمچه تاغ نسبت به شا( ساقه٪18( و خشک )٪18وزن تر ) و (٪23چه )ریشه

( تاغ را نسبت به شاهد ٪172( و سطح برگ )٪68) برگ خشکزن و ،(٪26) برگ (، وزن تر٪60چه )چه به ساقه(، نسبت طول ریشه16٪)
( تاغ را نسبت به شاهد در آزمایش سيني نشا افزایش دهد. ٪21چه )توانست طول ساقه Flavobacteriumدر سيني نشا افزایش داد. 

طور کلي با توجه به به چه این گياه را در سيني نشا نسبت به شاهد افزایش داد.( ساقه٪156( و خشک )٪65وزن تر )  Azospirillumباکتری
عنوان تيمار پرایمينگ زیستي مثبت ارزیابي شد و برای به  Azospirillumو Azotobacter  ،Flavobacteriumیهاباکترینتایج، استفاده از این 

 تکثير و توليد نهال تاغ قابل استفاده است.

 
 .اولتراسونيک، Azotobacter chroococcum،Flavobacterium،Azospirillum lipoferum ،زیستي پرایمينگ کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
عوامل انساني و طبيعي زیادی سبب در چند دهه اخير، 

یکي از بهترین و  ها شده است.روی و گسترش بيابانپيش
های جلوگيری از گسترش قلمرو بيابان و روشپرکاربردترین 

برای يط های سازگار با این محگونه کاشت، کنترل تبعات آن
حفاظت خاک، کاهش است که  عرصهتثبيت بيولوژیکي 

 .دارد در پيپوشش گياهي را  و استقرارفرسایش آبي و بادی 
 ها،بيولوژیکي بيابانهای پرکاربرد در احياء در ميان گونه

رای این هدف است جنس تاغ از پرطرفدارترین گياهان ب
(Khaladbarin, 2015تا جایي که ،) عنوان پادشاه کنترل باد به

 Suo)است ها معرفي شدهخاک در بيابانآب و و حفاظت از 

, 2012).alet . غتاهسيا ammodendron Haloxylon 
های ساقه تحليل رفته،های دارای برگ دائمي، ایدرختچه

 ،است Amaranthaceaeهای بلند از خانواده گوشتي و ریشه
درجه حرارت  )شوری، مقاومت این گياه به شرایط بياباني

مثال  (های روانشن مواد غذایي، بادهای شدید وکمبود ، باال
 یايآس ران،یدر ا اهيگ نیا . al.et (Huang(2003 , زدني است

 يبومو  داردافغانستان، پاکستان و عراق پراکنش  ،یمرکز
 رانیا ي،و توران يرانیو بخش ا يابانيب ،یریمناطق کو

 (.Asadi, 20011994; , Sabetiاست)
 بسيار فراگير است احيایيهای استفاده از نهال تاغ در طرح

.(Jafari &Tavili, 2013) یک  زنيان، جوانهدر رشد گياه
کننده استقرار یا عدم تواند تعيينمي است کهمرحله بحراني 

ها نشان ميپژوهش .(Gutterman, 1993)باشد گياه استقرار 
های تواند سبب افزایش تحمل دورهپرایمينگ بذر مي دهد

دوباره رشد برای افزایش توليد و کاهش زمان الزم خشکسالي، 
 شی، افزا2015در سال  alet (Nawaz . Yan.(2013 ,شود 

با  نگيمیدر اثر پرارا  Brassica rapaبذر  يزنصفات جوانه
 گزارش نمود. ي( با وجود تنش خشکKNO3) ميپتاس تراتين

 tomentellus Bromus بذر استفاده از هيدروپرایمينگ همچنين
تواند سبب مقاومت بيشتر این گياه نسبت به تنش خشکي مي

.  Alizadeh Amraie, 2017) &(Eskandariشود 
Ruttanaruangboworn ( 2017و همکاران،) ريثأت يبا بررس 

نيترات درصد(  2و  50/1، 1، 50/0، 25/0، 0) یهاغلظت

درصد  1مثبت غلظت  ريثأت، برنجدو رقم  يزنبر جوانه پتاسيم
(، 2018و همکاران )  Alvandi بر هر دو رقم گزارش کردند.را 

با  cuneifolia Tavernieraبذر  نگيمیپرا ريثأت يبه بررس
يليم 200و  100، 50، 0) کيآسکورب ديچهار سطح از اس

 روزه( پرداختند. 12و  9، 6، 3) یاري( و چهار سطح آبموالر
برگ، سطح  ژهیسطح و نیبذر، باالتر يزنسرعت جوانه نیشتريب

يليم 200 کيدآسکوربياس ماريخشک در ت وماسيبرگ و ب
های ز ميان روشا )شاهد( بود. يو بدون تنش خشک موالر

درجه سلسيوس(،  5پرایمينگ سرمادهي )دو هفته در دمای 
دقيقه( و آبشویي در  10به مدت  40kHzامواج اولتراسونيک )

Dioscorea و  alatipes Dioscoreaبذرهای آب جاری برای 

fandra  بهترین تيمار اولتراسونيک است &(Andriamparany 

Buerkert, 2019). تحقيقVenâncio  وMatins  (2019،)  در
زني بذر امواج اولتراسونيک بر خصوصيات جوانهتأثير مورد 

multijuga Senna درصدی سرعت  80دهنده افزایش نشان
در  زني این بذر نسبت به شاهد بود.زني و درصد جوانهجوانه

داری گزارش نشد. در های مختلف تفاوت معنيبين طول موج
، 0به مدت  kHz 50نيک با شدتامواج اولتراسوتأثير پژوهشي 

دقيقه و هيدروپرایمينگ و عدم  10و  8، 6، 4، 2
 L aucheri Artemisia.هيدروپرایمينگ بر بذر درمنه کوهي 

تيمار امواج تفاوت تأثير تحت بذرها  مورد بررسي قرار گرفت.
زني، طول در صفات درصد و سرعت جوانه ی رادارمعني
ياهچه و هدایت الکتریکي چه، وزن خشک گچه و ساقهریشه

های مختلف، تيمار نسبت به شاهد نشان دادند. در ميان زمان
دقيقه اولتراسونيک سبب ایجاد باالترین درصد و سرعت  10

در  .(Eisvand & Latifinia, 2009)زني در این بذر شد جوانه
بر خصوصيات  Bacillusهای استفاده از سویه پژوهشي

، Xanthomonas oryzaeهای زني و کنترل بيماریجوانه
زني، بنيه بذر و تحمل بيماری مثبت ارزیابي شد درصد جوانه

, 2011).alet  Udayashankar(.  شش تيمار تأثير در پژوهشي
، باکتری CHA0و  PF2سویه  بيوپرایمينگ )بدون تلقيح،

fluorescence Pseudomonas ،T36 ،T39 و قارچ 
(harzianum Trichodermaبر خصوصيات جوانه ) زني بذر

و  -3، 0تحت سطوح خشکي ) cyminum Cuminumزیره 
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و افزایش  نتایج بيانگر بهبود عملکرد دانه ( بررسي شد.-6
اکسيداني این بذر در اثر های آنتيپروتئين محلول و آنزیم

 alt e(Piri. ,بود  T36و قارچ  CHA0پرایمينگ با باکتری 

، harzianum Trichodermaبيوپرایمينگتأثير بررسي  .(2019
fluorescens Pseudomonas  و subtilis Bacillus  بر بذر

royleana Lallemantia دهنده بيشترین ميزان درصد نشان
 harzianum Trichodermaزني و طول گياهچه توسط جوانه

با کمک  چهریشه وچه، گياهچه و بيشترین طول ساقه
fluorescens Pseudomonas ستا , .alet (Hasanzadeh 

بهبود صفات رویشي گياه در مراحل ابتدایي البته  .(2015
 تلقي گردد. مؤثر تواند در سایر مراحل نيز رویش مي

)مکانيکي و پرایمينگ  هایاثر تعيين پژوهش،این در 
بر  ammodendron Haloxylonتاغ سياهبذرهای زیستي( 
رویشي در مراحل ابتدایي رویش بذر مورد توجه صفات 

 . قرار گرفت
 

 هامواد و روش
 از منطقه Haloxylon ammodendronتاغ سياهبذرهای 

 سطاواسمنان در  شهر يشرقجنوب کيلومتری 6 واقع در عالء
آن جدا و در یخچال های آوری شد. بذر از بالجمعپائيز 

ثانيه و  30درصد به مدت  70با استفاده از اتانول  نگهداری شد.
ل شد یدقيقه استر 15هيپوکلرید سدیم دو درصد به مدت 

, 2013)al.et (Khatibzadeh  آزمایش در دو بخش .
صورت طرح کامال تصادفي انجام و سيني نشا به آزمایشگاه

درصد و  70ها با اتانول دیشپتریدر آزمایشگاه شد. 
از  .گردید د استریلدرص 70کلرید سدیم نشا با کمک هيپوسيني

 دقيقه 5به مدت  دستگاه اولتراسونيک kHz 24طول موج 
 تيمار پرایمينگ زیستي عنوان تيمار مکانيکي استفاده شد.به

، chroococcum Azotobacter هایشامل باکتری
40-F Flavobacterium ،lipoferum Azospirillum، 

megaterium Bacillus  وfluorescens Pseudomonas بود ،
 7 جمعيت باتلقيح  دقيقه در مایه 15به مدت بذرها  کهطوریبه

10  *5 cfu قرار گرفت از باکتری مورد نظر. 
 روش کار در آزمایشگاه

متر سانتي 15 با قطر هایدیش، از پتریدر آزمایشگاه
پس از اعمال  پوشانده شده با کاغذ واتمن استفاده شد.

ها قرار دیشتکرار در پتریبذر با سه  20تعداد  تيمارها،
ها دیش. پتریگردید مرطوبمقطر ليتر آبميلي 10داده و با 

 ساعت 16 تنظيم با زنيجوانه تا پایان آزمایش در دستگاه
 و  al.et Huang(2003 , دگراسانتي درجه 20 دمای با روز

)al.et  Movafeghi , درجه 15 دمای با شب ساعت 8

 نگهداری شدند. (2008

 
 سینی نشا در کشت

 با خانه 45ای با دایرهبا خانه نشا  در این بخش از سيني
 10بستر کشت با ترکيب  استفاده شد.متر سانتي 3/4قطر 
صد کوکوپيت و رد 30درصد پرليت،  30کمپوست، ورمي درصد

کش کاربندازیم استرليزه شده و ماس با قارچدرصد پيت 30
اعمال شده و بذرها تيمارها بر  های سيني با آن پر شد.سلول

گرفته تکرار )هر تکرار با دو عدد بذر پرایم شده( در نظر  10
 از ماسه بادی پوشانده شد. با الیه نازکيبذرها روی  شد.

 45)دوره درجه تا پایان آزمایش  25های نشا در دمای سيني
نگهداری شده و در طي این مدت با آب تصفيه با شوری روزه( 

 یمنس آبياری شد. زدسي 371
 

 صفات گیریاندازه
برای سه روز  در پتریدیش تا زماني که بذرها شمارش

 جوانه زده یکسان باشد، ادامه یافت. بذرهایمتوالي تعداد 
Abdel)-برآورد گردید  1با رابطه  بذرهازني صد جوانهدر

)Shaieny, 2015-El &Haleem . 
 

GP :1رابطه  = (𝑛 𝑁⁄ ) ∗ 100 
n زده نهایي، تعداد بذر جوانهN تعداد بذر مورد آزمایش و :GP  درصد

 زني است.جوانه
 

 شد. گيریاندازهچه و رشد گياهچه چه و ساقهطول ریشه
چه و برگ با کمک ترازوی هچه، ساقوزن تر و خشک ریشه

  .برآورد گردید دقيق 
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حساب شد  2با رابطه  GPDزني در روز درصد جوانه

 آزمایش بود.  دوره طول: D زني،جوانه درصد: GPکه 
 

GPD 2رابطه  =
GP

D
 

 
محاسبه  3به کمک رابطه  (MGT) زنيجوانه زمان ميانگين

: روز d1تعداد بذر شمارش شده در روز اول، :n1گردید. 
 . al.et (Schelin(2003 ,بذرها : تعداد کل nشمارش بذر و 

 

MGT 3رابطه  =
∑((𝑛1 ∗ 𝑑1))

n
 

 
در این  بدست آمد. 4با رابطه  GRزني جوانه سرعت

تعداد روز شمارش بذر  :Dnزده و : تعداد بذر جوانهnرابطه، 
 . al.et (Hampton(1995 ,است 
 

GR 4رابطه  =∑n ⁄∑(Dn) 

 

محاسبه شد.  (GI)زني شاخص جوانه 5با کمک رابطه 
n و  بذرها: تعداد کلD :است آزمایش دوره طول  Biabani(

2017) ,al.et . 
 

GI 5رابطه  = n
D⁄  

 
  محاسبه گردید 6با رابطه  SVIشاخص بنيه بذر 

Anderson, 1973) &Baki -(Abdul.  
SVI 6رابطه  = SL ∗ GP 

 
SLچه، چه و طول ساقه: مجموع طول ریشهGP درصد :
 زنيجوانه

( با استفاده از PLI) يبازدارندگ ای يکنندگکیدرصد تحر
 .) 2008al.et Amoo ,(برآورد شد  ریرابطه ز

 

PLI 7رابطه  =
R2 − R1

R1
× 100 

 
R2 ،تيمار مدنظر :R1شاهد : 

افزار نرم)در آزمایش سيني نشا( با ها سطح برگ گياهچه
Axio Vision SE64 Rel. 4.9.1 شد. برآورد 

 و انجام 1/9 نسخه SAS افزاربا کمک نرم هاداده تحليل
 .شد انجام LSD آزمون از استفاده با هاداده ميانگين مقایسه

 
 نتایج

 :آزمایشگاه
های پرایمينگتأثير نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

 Haloxylon بذر زنيجوانه صفات برزیستي و مکانيکي 

ammodendron ن دار بددودپتریدددیش بيددانگر معنددي در
 چده، طدول ریشده  صفات  در سطح یک درصد در تفاوت

ای، وزن چه، رشد گياهچده چه به ساقهنسبت طول ریشه
بدود   چده چده و وزن خشدک سداقه   و سداقه چه تر ریشه

 .(1جدول )
 انجام شدتيمارهای مختلف  در هاميانگين مقایسه

درصد  ها،به نتایج مقایسه ميانگين با توجه .(1جدول )
، يزنزمان جوانه نيانگيمزني، سرعت جوانه زني،جوانه

 هيشاخص بن، يزنشاخص جوانه، روز در يزننهدرصد جوا
 یدارمعني تفاوتچه چه و وزن خشک ریشه، طول ساقهبذر

 نداشت.
 Azotobacterچه در تيمار ميزان طول ریشه بيشترین

چه به نسبت طول ریشه. ایجاد شد (مترسانتي 47/5)
همچنين رشد  .افزایش یافت نسبت به شاهد چهساقه

( مترسانتي 86/7) Azotobacterای تاغ در تيمار گياهچه
 Azotobacterنسبت به شاهد و سایر تيمارها بيشترین بود. 

 به ميزان چهوزن تر ریشهو افزایش کنندگي سبب اثر تحریک
چه ( و وزن خشک ساقه٪18چه )(، وزن تر ساقه23٪)
  ( نسبت به شاهد شد.18٪)



 

 پتریدیش در ammodendron Haloxylon بذر زنیجوانه صفات بر پرایمینگ مختلف و تجزیه واریانس اثر تیمارهای میانگین مقایسه -1جدول 

 نام تيمار

درصد 

زني جوانه
(GP) 

سرعت 

 زنيجوانه

(GR) 

ميانگين 

زمان 

 زنيجوانه

(MGT) 

زني جوانه

 روز در
(GPD) 

شاخص 

 زنيجوانه

(GI) 

شاخص بنيه 

  (SVI) بذر

طول 

چه ریشه

 متر()سانتي

طول 

چه ساقه

 متر()سانتي

نسبت طول 

 /چهریشه

 چهساقه

رشد 

ای گياهچه

 متر()سانتي

 تر وزن

 چهریشه

 (گرم)

 تر وزن

 چهساقه

 (گرم)

 وزن

 خشک

 چهریشه

 (گرم)

وزن 

خشک 

 چهساقه

 (گرم)

 a00/55 a 71/26 a 20/34 a580/4 a910/0 a7/207 b867/1 a900/1 b988/0 b767/3 dc380/0 b203/0 a063/0 bc077/0 شاهد

Azotobacter 
chroococcum a 60/60 a66/32 a83/38 a000/5 a000/1 a7/493 

a477/5 

(193٪) 
a400/2 

a300/2 

(132٪) 

a867/7 

(108٪) 

a263/1 

(232٪) 

a587/0 

(189٪) 
a120/0 

 a223/0 

(189٪) 

Azospirillum 
lipoferum 

a0/70 a64/33 a20/43 a830/5 a167/1 a7/325 b300/2 a267/2 b041/1 b567/4 
bc777/0 

(104٪) 
bc080/0 a067/0 d023/0 

Flavobacterium 
sp. 

a 00/45 a 37/24 a13/27 a750/3 a750/0 a5/187 b300/2 a800/1 b283/1 b100/4 
ab943/0 

(148٪) 
bc127/0 a087/0 cd047/0 

Bacillus 
megaterium 

a 33/63 a 68/31 a33/39 a280/5 a056/1 a8/291 b367/2 a200/2 b086/1 b567/4 
ab903/0 

(137٪) 
bc127/0 a113/0 cd040/0 

 Pseudomonas
flourescens 

a33/33 a83/18 a40/18 a780/2 a556/0 a5/132 b009/1 a867/1 b049/1 b767/3 d327/0 c030/0 a113/0 d013/0 

 a00/75 a32/30 a80/42 a250/6 a250/1 a5/217 b467/1 a433/1 b099/1 b900/2 d250/0 اولتراسونيک
a467/0 

(130٪) 
a117/0 

b113/0 

(46٪) 

F تست ns6/624 ns31/85 ns7/249 ns338/4 ns173/0 ns3/42897 *362/5 ns329/0 *652/0 *569/7 *434/0 *134/0 ns002/0 *016/0 

  ست.مارهايت نيب داريمعن تفاوتعدم  انگريحروف مشترک ب
 .اعداد داخل پرانتز ميزان افزایش تيمار نسبت به شاهد است

ns درصد کیدر سطح  داريمعن تفاوت*:  دار،يمعن تفاوت: عدم 



 

 سینی نشا در Haloxylon ammodendron بذر ایگیاهچه صفات بر پرایمینگ مختلف تیمارهایاثر و تجزیه واریانس  میانگین مقایسه -2جدول 

 تيمار
 درصد

 زنيجوانه
  شاخص

 بذر بنيه
چه طول ریشه

 متر()سانتي
چه طول ساقه

 متر()سانتي

نسبت طول 
چه به ریشه

 چهساقه

رشد گياهچه 
 متر()سانتي

 تر وزن
 چهریشه

 (گرم)

 تر وزن
 چهساقه

 (گرم)

 خشک وزن
 چهریشه

 (گرم)

وزن خشک 
 چهساقه

 )گرم(

وزن تر 
 برگ
 )گرم(

وزن 
خشک 

 برگ
 )گرم(

 سطح برگ
متر )سانتي

 مربع(

تعداد 
 برگ

 a00/60 a0/3270 ab930/2 ab570/2 bc147/1 a500/5 ab036/0 b066/0 a016/0 bc025/0 c045/0 b018/0 ab 411/0 a000/3 شاهد

Azotobacter 
chroococcum 

a00/50 a0/2635 
a410/3 
(16٪) 

b860/1 
a838/1 
(60٪) 

a270/5 ab043/0 bc041/0 a020/0 c018/0 
a166/0 
(268٪) 

a142/0 
(688٪) 

a118/1 
(172٪) 

a400/3 

Azospirillum 
lipoferum 

a00/55 a0/2330 c660/1 ab500/2 c707/0 a160/4 b028/0 
a109/0 
(65٪) 

a017/0 
a064/0 
(156٪) 

bc086/0 b023/0 ab954/0 a000/3 

sp.Flavobacterium  a00/55 a0/3045 abc420/2 
a120/3 
(21٪) 

bc808/0 a540/5 b030/0 c037/0 a017/0 c021/0 
b110/0 
(144٪) 

b065/0 ab940/0 a000/3 

Bacillus megaterium a00/55 a0/2915 abc610/2 ab650/2 bc928/0 a260/5 b030/0 bc051/0 a017/0 bc027/0 
b091/0 
(102٪) 

b045/0 bc757/0 a800/2 

 Pseudomonas
flourescens 

a00/55 a0/2570 bc970/1 ab470/2 bc801/0 a440/4 ab033/0 bc055/0 a017/0 b034/0 bc065/0 b020/0 bc694/0 a400/2 

 a00/60 a0/2455 abc320/2 b080/2 b284/1 a400/4 اولتراسونيک
a048/0 
(33٪) 

bc056/0 a025/0 bc025/0 c054/0 b018/0 c589/0 a800/2 

F تست ns1/119 ns5/11559 *409/3 *649/1 *558/1 ns 391/3 *0006/0 *006/0 ns 001/0 *002/0 *018/0 *209/1 *584/0 ns200/1 

  ست.مارهايت نيب داريمعن تفاوتعدم  انگريحروف مشترک ب
 .اعداد داخل پرانتز ميزان افزایش تيمار نسبت به شاهد است

ns درصد کیدر سطح  داريمعن تفاوت*:  دار،يمعن تفاوت: عدم 
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 نتایج سینی نشا
 مختلف تيمارهای ثيرأبررسي نتایج تجزیه واریانس ت

 Haloxylonبذر  ایگياهچه صفات بر پرایمينگ

ammodendron دار در انگر تفاوت معنيسيني نشا، بي در
چه، چه، طول ساقهسطح احتمال یک درصد بر طول ریشه

چه و چه، وزن تر ریشهچه به ساقهنسبت طول ریشه
چه، وزن تر برگ، وزن خشک چه، وزن خشک ساقهساقه

زني، شاخص بنيه بذر، . درصد جوانهبودبرگ و سطح برگ 
دار نيچه و تعداد برگ مع، وزن خشک ریشهرشد گياهچه

 (.2جدول  ) نبود
 بر پرایمينگ مختلف اثر تيمارهای ميانگين مقایسه

نشان داد که درصد سيني نشا  تاغ در بذر ایگياهچه صفات
، وزن خشک ایرشد گياهچهزني، شاخص بنيه بذر، جوانه
در بين تيمارهای زیستي و مکانيکي  چه و تعداد برگریشه

بيشترین طول که طوریهب .ندداری با شاهد نداشتتفاوت معني
 چهچه به ساقهنسبت طول ریشه ،متر(سانتي 41/3) چهریشه

برگ  گرم(142/0) و خشکگرم( 166/0)، وزن تر (83/1)
مشاهده  Azotobacterدر تيمار ( 118/1)و سطح برگ 

در طول  دارافزایش معنيسبب  Flavobacteriumگردید. 
چه ن تر ریشهنسبت به شاهد شد. وز( ٪21)چه تاغ ساقه

در تيمار اولتراسونيک بيشتر از سایر تيمارها و گرم( 048/0)
موجب  Azospirillumباکتری تيمار که نحویبه شاهد بود.

 چه نسبت به شاهد گردید.افزایش وزن تر و خشک ساقه
 

 بحث
ها، تيمار آمده از مقایسه ميانگينبراساس نتایج بدست

نسبت به  تاغ چهریشه وزن تراولتراسونيک سبب افزایش 
توان این نتایج مي با مشابه .شاهد در آزمون سيني نشا شد

اشاره نمود که اثر  (2015و همکاران )  Ramtekeبه پژوهش
زني مثبت استفاده از امواج اولتراسونيک بر صفات جوانه

Anethum  و esculentum Lycopersicon بذرهای

graveolens .پژوهشگران همچنين  گزارش شده است
،  Buerkert, 2019) &(Andriamparanyمانند  زیادی

Matins, 2019) &(Venâncio  و (Eisvand & Latifinia, 

امواج اولتراسونيک . اندهکردنتایج مشابهي را ارائه  (2009
را  بذرهازني سبب تسریع جذب آب شده و سرعت جوانه

 Azotobacterتيمار  .( 2003et alGill ,.)دهد افزایش مي
چه نسبت طول ریشه چه،ریشه طول دارسبب افزایش معني

و  زن ترو ،چهریشه، وزن تر ایچه، رشد گياهچهبه ساقه
 در آزمون پتریدیش شد.شاهد چه تاغ نسبت به ساقه خشک

چه به چه، نسبت طول ریشهاین باکتری طول ریشه همچنين
ا نسبت تاغ ر برگ برگ و سطح وزن تر و خشک ،چهساقه
 Flavobacterium در سيني نشا افزایش داد.شاهد به 

در آزمایش  شاهدتاغ را نسبت به  چهساقهانست طول تو
وزن تر و  Azospirillumباکتری افزایش دهد.  سيني نشا

 تفاوتچه این گياه را در آزمایش سيني نشا با ساقه خشک
های استفاده از باکتری دار نسبت به شاهد افزایش داد.معني

، (Azotobacter chroococcum محرک رشد
Azospirillum lipoferum  40وF (Flavobacterium 

ویژه این گياه )به پرایمينگ بذر، توانست صفات رویشي برای
( را به چهچه به ساقهو نسبت ریشه چهساقه چه،طول ریشه

 درمشابه با این نتایج  ،شکل چشمگيری افزایش دهد
 رویشي صفات بهبود .استهای زیادی گزارش شدهپژوهش

تحت  Festuca arundinaceaخشکي  به مقاومت افزایش و
و  Azospirillumهای بيوپرایمينگ با باکتریثير أت

Azotobacter  در پژوهشRadnejad ( 2016و همکاران )
 Seyedبراساس نتایج حاصل از تحقيق گزارش شده است. 

Khavazi &Sharifi  ( 2011و همکاران) تلقيح بذر ذرت ،
های لفهؤمسبب بهبود رشد و  Azotobacterهيبرید با 

بيوپرایمينگ ثير أتدر پژوهشي  رشدی این بذر خواهد شد.
 fluorescens Psodomonas ، Psodomonasسه باکتری 

putida وBacilus subtilis بذرهاین دزبر بهبود جوانه 
religiosa Abies  وhickelii Abies  بررسي شد. نتایج

 hickelii Abiesزني بذر بيانگر بيشترین درصد جوانه
Psodomonas  تحت تيمار ترتيببه religiosa Abiesو

fluorescens و Bacilus subtilis  بود-(Zulueta

, 2015)al.et Rodrigues . های محرک رشد این باکتری
های محرک رشد )جيبرلين، اکسين و گياه، با توليد هورمون
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مبارزه با عوامل  سيتوکينين(، کمک به تثبيت زیستي نيتروژن،
ها، آنتيکشوسيله توليد قارچزای گياهي بهبيماری
ها، معدني کردن فسفات آلي و حالليت ها، آنزیمبيوتيک

ها و گسترش ها و ویتامينرمونفسفات آلي، توليد فيتوهو
های افزایش اندام هوایي، افزایش آهن در اندام، سيستم ریشه

گياهي و افزایش ترکيبات شيميایي و ترکيبات فرعي نقش 
و دارند  بذرهازني و رشدی بر بهبود صفات جوانهثری ؤم

)Kavazi &Seyed sharifi ,د نشور ميبهبود استقراسبب 

)2011, .et alSingh ; 2012. 

با توجه به نتایج حاصل از این  گيری نهایي:نتيجه
های توان برای افزایش موفقيت در طرحمي ،پژوهش

تيمارهای  استفاده از تاغ، بذرکاری و توليد نهال بذرپاشي،
های با باکتریرا پرایمينگ اولتراسونيک و بيوپرایمينگ 

Azotobacter ،Azospirillum و Flavobacterium 
سهولت استفاده از مایه  توجه بهبا  کهطوری. بهپيشنهاد نمود
وصيه تتاغ را  بذرهایتوان بيوپرایمينگ ها، ميتلقيح باکتری

بر  Azotobacterمثبت تأثير با در نظر گرفتن بنابراین . کرد
و نسبت  چهچه، طول ساقهصفات مهمي مانند طول ریشه

مهمي بر سازگاری تأثير چه که چه به ساقهطول ریشه
این استفاده از رو ازاینگياهان با شرایط بياباني دارند، 

 . خواهد بودمؤثر  های بيولوژیکيباکتری در طرح
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Abstract 
     The aim of this study was to evaluate the biological and mechanical methods of priming on 

improving germination characteristics and growth of Haloxylon ammodendron seedlings. 

Cultivation was performed in two parts of seedling tray and Petri dish in a completely 

randomized design in the Plant Physiology Laboratory of Semnan University. The biological 

treatments were Pseudomonas fluorescens, Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, 

Azospirillum lipoferum, and Flavobacterium F-40. Ultrasonic device with 24 kHz wavelength 

application for 5 minutes was considered as mechanical priming treatment. Traits related to seed 

and seedling germination were measured. Result of analysis of variance in laboratory (Petri 

dish) showed significant differences for radicle length, ratio of  radicle  length 

to plumule  length, seedling growth, radicle and plumule fresh weight, and plumule dry weight 

(p<0.01). In the seedling tray, the effect of treatments was significant in radicle and plumule 

length, ratio of  radicle  length to plumule  length, radicle and plumule fresh weight, plumule 

dry weight, leaf freash and dry weight and leaf areas (p<0.01). Based on the results obtained 

from the comparison of means, ultrasonic treatment caused an increase (33%) in fresh weight of 

Haloxylon ammodendron radicle compared with the control in the seedling tray test. 

Azotobacter significantly increased radicle length (19%), ratio of  radicle  length 

to plumule  length (13%), seedling growth (10%), radicle fresh weight (23%), fresh weight 

(18%) and dry weight (18%) of plumule as compare to control in petri dish. In addition, 

Azotobacter increased radicle length (16%), ratio of  radicle  length to plumule  length (60%), 

leaf fresh weight (26%) and dry weight (68%), leaf area (172%) compare with the control in the 

seedling tray. Flavobacterium was able to increase the plumule length (21%) of Haloxylon 

ammodendron compared to the control in the seedling tray experiment. Azospirillum increased 

plumule fresh (65%) and dry weight (156%) of the plant in the seedling tray compared to the 

control. In general, according to the present results, the use of Azotobacter, Flavobacterium and 

Azospirillum bacteria was evaluated as a positive bio-priming treatment and can be used for 

propagation and production of Haloxylon ammodendron seedlings. 
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