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  مقاله کوتاه

خربزه  رشد گیاهچه زنی بذر و جوانه بر اسید سالیسیلیکمحرك رشد و  هاي يباکترنقش 

)Cucumis melo( تحت تنش شوري 

  1 يمودودمحمد ناصر ، 1 يمراد، مهدي *، 1 ينصرآبادحسین نستري 

  مبسوط چکیده

محیطی از  يها تنشرشد گیاه را در برابر  تواند یماست که  ییها روشرشد گیاهی یکی از  يها کنندهاستفاده از تنظیم : مقدمه

. در گیاهان دارد یزن جوانهنقش بسزایی در تنظیم فرآیندهاي فیزیولوژیکی از جمله  اسید سالیسیلیک. جمله شوري بهبود دهد

محرك رشد جهت افزایش بنیه بذر به منظور ایجاد  هاي يباکتررشد گیاهی، استفاده از  يها هکنندعالوه بر استفاده از تنظیم 

محرك رشد با دخالت در تولید  هاي يباکتر. و استقرار بهتر گیاهچه افزایش یافته است یزن جوانهیکنواختی و افزایش درصد 

و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی،  نیتروژنو همچنین تثبیت  ها یتوکنینساگیاهی از جمله اکسین، جیبرلین،  يها هورمون

  .نقش موثري در افزایش مقاومت گیاهان در شرایط نامساعد محیطی داشته باشند توانند یم

 اسید سالیسیلیکعامل . در سه تکرار انجام گرفتتصادفی  کامالًطرح در قالب به صورت فاکتوریل  آزمایش ینا :ها روشمواد و 

و آزوسپریلیوم و بدون  ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مخلوط ازتوباکترتیمار باکتري شامل . در دو سطح صفر و یک میلی موالر انتخاب شد

  .میلی موالر بود 200و  150، 100، 50تلقیح و تیمار شوري در پنج سطح صفر، 

در  میلی موالر 50تنش شوري . نداشتند یزن جوانهبر درصد  داري یمعننتایج نشان داد که هیچ کدام از تیمارها اثر : ها یافته

میلی موالر  50گیاهچه شد و با افزایش تنش شوري بیش از  تر وزن، بنیه بذر و چه ساقهو  چه یشهرطول  دار یمعنخربزه باعث افزایش 

سرعت  دار یمعنعث افزایش یک میلی موالر با اسید سالیسیلیکتیمار . کاهش یافت داري یمعنبطور  یزن جوانه يها شاخص

و آزوسپریلیوم  ازتوباکترو مخلوط  ازتوباکترمحرك رشد  هاي يباکتردر بین . و بنیه بذر گردید چه ساقهو  چه یشهر، طول یزن جوانه

بذر خربزه تحت تنش  یزن جوانهبطور کلی فاکتورهاي . گردید یزن جوانهنسبت به شاهد باعث افزایش پارامترهاي  داري یمعنبطور 

 افزایشمحرك رشد  هاي يباکترنسبت به آزوسپریلیوم و مخلوط  ازتوباکتریک میلی موالر با  اسید سالیسیلیکشوري در ترکیب 

در جهت افزایش طول  اسید سالیسیلیکمحرك رشد با  هاي يباکتربیانگر رابطه تقویت کنندگی  تواند یماین نتایج . یافتبیشتري 

  .باشد چه یشهر

و تلقیح آنها با  اسید سالیسیلیکتیمار بذرهاي خربزه با غلظت یک میلی موالر  یشپ توان یمبا توجه به نتایج،  :گیري یجهنت

  .خربزه تحت تنش شوري توصیه نمود هاي یاهچهگو استقرار بهتر  یزن جوانهرا براي بهبود  ازتوباکتر

  خربزه خاتونی بنیه بذر،، ازتوباکترآزوسپریلیوم، : کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .تحت تنش شوريخاتونی خربزه بذر  یزن جوانهبررسی خصوصیات  -1

  .شوريخربزه تحت تنش  يها دانهالو رشد  یزن جوانهبر  اسید سالیسیلیککودهاي زیستی و  یرتأثبررسی  -2
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  مقدمه

 یزن جوانهدر بیشتر گیاهان زراعی، مرحله 

 شود یممرحله به تنش شوري محسوب  ینتر حساس

کاهش جذب آب به دلیل . )2009و همکاران، 1پاتانئا(

افزایش فشار اسمزي و همچنین از طریق ایجاد سمیت 

قرار  یرتأثبذر را تحت  یزن جوانه ها یونناشی از تجمع 

 ترین یبحران، یزن جوانهبنابراین  .)2002، 2ژو( دهد یم

مرحله براي کشت و استقرار مناسب گیاهچه در اراضی 

شور و رسیدن به یکنواختی و مدیریت بهینه در مبارزه 

مطالعات . و عملکرد مناسب است ها یماريببا آفات و 

و رشد  یزن جوانهنشان داده با افزایش شوري  مختلفی

و همکاران،  طاهري(اولیه گیاهچه در خیار و هندوانه 

و یونجه ) 2015و همکاران، 3انصوري(، ذرت )2017

  .یابد یم کاهش) 2012و همکاران، 4یونسی(

رشد گیاهی یکی از  يها کنندهاستفاده از تنظیم 

رشد گیاه را در برابر  تواند یماست که  ییها روش

اسید  .محیطی از جمله شوري بهبود دهد يها تنش

نقش بسزایی در تنظیم فرآیندهاي  سالیسیلیک

در گیاهان دارد  یزن جوانهفیزیولوژیکی از جمله 

گزارش شده است ) 1992، 6راسکین ؛2005، 5الطیب(

باعث افزایش غلظت اکسین و  اسید سالیسیلیککاربرد 

سایتوکینین در درون گیاه شده و از این طریق باعث 

 گردد یممحیطی  يها تنشکاهش اثرات زیان آور 

مطالعات متعدد دیگر نیز  .)2003و همکاران،  7شریکووا(

 اسید سالیسیلیکبیانگر اثرات مثبت پیش تیمار بذر با 

محیطی از جمله  يها تنشدر جهت کاهش اثرات مضر 

 ؛2005، الطیب ؛2004، 8خوداري( باشند یمشوري 

  .)2003، 9سینگ و یوشا

مختلف  يها تنشبه منظور ارتقاي کیفیت بذر تحت 

رشد  يها کنندهمحیطی، عالوه بر استفاده از تنظیم 

محرك رشد جهت  هاي يباکترگیاهی، استفاده از 

                                                             
1 Patanea 
2 Zhu 
3
 Ansori 

4
 Unesi 

5 El-Tayeb 
6 Raskin 
7 Sharikova 
8 Khodari 
9 Singh and Usha 

افزایش بنیه بذر به منظور ایجاد یکنواختی و افزایش 

و استقرار بهتر گیاهچه افزایش یافته  یزن جوانهدرصد 

محرك رشد با دخالت در تولید  هاي يباکتر. است

گیاهی از جمله اکسین، جیبرلین،  يها هورمون

و یا فراهمی  نیتروژنو همچنین تثبیت  ها یتوکینینسا

نقش موثري در  توانند یم فسفر و سایر عناصر غذایی،

افزایش مقاومت گیاهان در شرایط نامساعد محیطی 

 هاي يباکتر. )2004، و همکاران10باشان(داشته باشند 

 هاي يباکتراز مهمترین  آزوسپریلیومو  ازتوباکترجنس 

در نزدیکی و حتی  معموالًمحرك رشد گیاه هستند که 

و 11معتمدنژاد( شوند یمدر داخل ریشه گیاهان یافت 

  .)2016همکاران، 

 ازتوباکترگونه  ینتر متداول کروکوم ازتوباکتر

در تولید  نیتروژناین گونه عالوه بر تثبیت . باشد یم

تولید  ،)2000و همکاران، 12رموس(گیاهی  يها هورمون

 کنند یمموادي که به عنوان قارچکش عمل 

با افزایش  احتماالًو همچنین  )1993، 13لکشمیناریانا(

) 2011و همکاران، 14کومار(حاللیت فسفر خاك 

در  خصوص بهنقش موثري در رشد گیاهان  تواند یم

  .شرایط تنش داشته باشند

برگندم  آزوسپریلیوممختلف  هاي یهسودر بررسی اثر 

که نسبت به تیمار  تحت تنش شوري نشان داده شد

 شاهد مقاومت به شوري و عملکرد افزایش یافت

همچنین گزارش شده است پیش  .)2006، 15ساتویچ(

عملکرد آن را به طور معنی داري  ازتوباکترتیمار برنج با 

 -کوکلیس .)2005و همکاران، 16ائوپی(افزایش داده است 

 هاي يباکترگزارش کردند که ) 2006( و همکاران17بارل

محرك رشد تحت تنش شوري باعث افزایش سرعت 

در گزارش . شود یمکرد گیاه ، رشد و عملیزن جوانه

محرك رشد  هاي يباکتردیگري مشخص گردید که 

باعث افزایش شاخص قدرت گیاهچه، طول ساقچه و 

-ان( شود یمزن خشک گیاهچه در برنج و و چه یشهر

                                                             
10 Bashan 
11 Motamednejad 
12 Remus 
13 Lakshminarayana 
14 Kumar 
15 Saatovich 
16 Piao 
17 Kokelis-Burelle 
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همچنین گزارش شده است که تلقیح بذر . )2012، 1جی

 هاي یاهچهگ تر یعسرباعث ظهور  ازتوباکتربذر با باکتري 

و همکاران، 2حفیظ( ارقام مختلف پنبه شده است

2004(.  

محصول  ینتر مهم ).Cucumis melo L(خربزه 

اقتصادي شهرستان تربت جام است که به صورت 

بسزایی  یرتأثمستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد شهرستان 

هکتار از اراضی  18000دارد و سالیانه به طور متوسط 

هدف از . تربت جام به کشت این محصول اختصاص دارد

و  یزن جوانهانجام این آزمایش تعیین اثرات شوري بر 

و بررسی  یزن جوانهخربزه، بهبود  هاي یاهچهگرشد اولیه 

محرك  هاي يباکترو  اسید سالیسیلیکاثرات متقابل 

  .شرایط شوري بود رشد در

  

  ها روشمواد و 

 هاي يباکترو  اسید سالیسیلیکبه منظور بررسی اثر 

 یاهچهگو رشد  یزن جوانه يها شاخصمحرك رشد بر 

 خربزه تحت تنش شوري آزمایشی به صورت فاکتوریل

سه تکرار در مجتمع قالب طرح کامال تصادفی در در 

آموزش عالی کشاورزي و دامپروري تربت جام در سال 

در ) SA( اسید سالیسیلیکعامل . انجام گرفت 1396

تیمار . دو سطح صفر و یک میلی موالر انتخاب شد

، )AZP( آزوسپریلیوم، )AZ( ازتوباکترباکتري شامل 

و بدون ) AZ+AZP( آزوسپریلیومو  ازتوباکترمخلوط 

، 50در پنج سطح صفر، ) S(و تیمار شوري ) C(تلقیح 

از  ها يباکتر. میلی موالر بودند 200و  150، 100

تهیه شدند که هر  موسسه تحقیقات خاك و آب کرج

  . عدد باکتري زنده و فعال بود 108میلی لیتر داراي 

دقیقه در  3ابتدا بذرها جهت ضدعفونی به مدت 

درصد قرار داده شدند،  5سدیم  محلول هیپوکلریت

پس از . سپس دو بار با آب مقطر شستشو گردیدند

ضدعفونی، بذرها به دو گروه تقسیم شدند گروه اول به 

یک میلی  اسید سالیسیلیکساعت در محلول  10مدت 

موالر و گروه دوم نیز به همین مدت در آب مقطر، در 

. دندگراد در تاریکی خیسانده ش یتدرجه سان 25دماي 

هر گروه از بذرها به  اسید سالیسیلیکپس از تیمار با 

                                                             
1 Ng 
2 Hafeez 

چهار گروه تقسیم شدند و به طور جداگانه جهت تلقیح 

 يباکترلیتر از هر گروه  میلی 60به مدت یک ساعت در 

 آزوسپریلیومو  ازتوباکترجهت تهیه مخلوط . قرار گرفتند

 لیتر استفاده شد و گروه میلی 30از هر باکتري به میزان 

در . شاهد نیز به همین مدت در آب مقطر قرار گرفتند

حاوي کاغذ صافی  هاي هر تکرار از هر تیمار در پتري

عدد بذر قرار داده شد و سپس عامل شوري  15تعداد 

لیتر به هر پتري  میلی 3مربوط به هر تکرار به میزان 

اضافه گردید و در گروه شاهد به همین میزان آب مقطر 

 10به مدت  ها از اعمال تیمارها پتري پس. استفاده شد

گراد و درجه سانتی 28روز در ژرمیناتور در دماي 

روز  5به مدت . درصد قرار داده شدند 85رطوبت نسبی 

و در طول  شدندهر روز بررسی  یزن جوانهاز نظر  هابذر

آزمایش از لحاظ نیاز به افزودن محلول مورد بررسی قرار 

به اندازه یک  چه یشهرخروج  یزن جوانهمعیار . گرفتند

  .بود متر یلیم

 ،خربزه خاتونی هايبذردر این آزمایش از 

خربزه تجاري استان خراسان رضوي استفاده  ینتر معروف

، سرعت یزن جوانهصفات مورد مطالعه شامل درصد . شد

، بنیه بذر و چه ساقه، طول چه یشهر، طول یزن جوانه

از تقسیم تعداد  یزن جوانهدرصد . گیاهچه بود تر وزن

جوانه زده شده بر تعداد بذرهاي کشت  هايرنهایی بذ

معتمد نژاد و (به دست آمد  100شده، ضرب در 

بر حسب بذر ) GR( یزن جوانهسرعت ). 2016همکاران، 

  .)1962، 3ماگوئر(محاسبه شد  1 رابطهدر روز از طریق 

  )1( رابطه

�� =���/�� 

برابر است با تعداد بذر جوانه زده در  Niدر این رابطه 

. برابر است با تعداد روزها پس از کاشت Tiهر شمارش و 

، پنج نمونه از هر تکرار ها یاهچهگ تر وزن یريگ اندازهبراي 

به طور تصادفی انتخاب و به وسیله ترازوي دیجیتال با 

شاخص بنیه بذر از . شدند یريگ اندازه 0001/0دقت 

در طول گیاهچه به دست  یزن نهجواحاصلضرب درصد 

  ).2017و همکاران، 4آزاد(آمد 

به دست آمده توسط  يها دادهتجزیه و تحلیل 

مقایسه میانگین صفات مورد . انجام شد SAS افزار نرم

                                                             
3 Maguire 
4
 Azad 
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مطالعه با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح 

 افزار نرمپنج درصد انجام گرفت و نمودارها توسط 

Excel رسم شدند.  

  

  نتایج و بحث

  یزن جوانهدرصد 

تنش مشخص گردید که ) 1جدول (با توجه به نتایج 

داري  اثر معنی ، اسید سالیسیلیک و کاربرد باکتريشوري

با زنی بذر خربزه خاتونی نداشت اما  بر درصد جوانه

 یابد یمکاهش  یزن جوانهافزایش تنش شوري میزان 

میلی  200در شوري  یزن جوانهکمترین میزان بطوریکه 

موالر به دست آمد، ولی با سایر سطوح تنش شوري 

در مطالعه اثر . را نشان نداد داري یمعنهیچگونه اختالف 

بر روي خربزه تحت تنش شوري  نمک طعامپرایمینگ 

گزارش شده است که در اثر شوري جوانه زنی بذر خربزه 

 ندتوا یمکه این اختالف  یابد یمکاهش  داري یمعنبطور 

 ناشی از نوع تیمار و نحوه اعمال تیمارها باشد

  .)2003و همکاران، 1سیوریتپ(

  

  یزن جوانهسرعت 

شوري ) 1جدول (شان داد مقایسه میانگین نتایج ن

 یزن جوانهباعث کاهش میزان سرعت  داري یمعنبطور 

بطوریکه در باالترین سطح تنش  شدبذر خربزه خاتونی 

. کاهش یافت% 69/25به میزان  یزن جوانهشوري سرعت 

در شرایط تنش شوري به دلیل  یزن جوانهکاهش سرعت 

 باشد یمدر حال رشد  يها سلولکاهش پتانسیل آب 

در شرایط شوري،  ).1998و همکاران، 2رامورتیکریش(

پتانسیل آب در محیط کاهش یافته در نتیجه جذب آب 

 ايه یتفعال، در نتیجه شود یمتوسط بذر دچار اختالل 

در داخل بذر به آهستگی انجام  یزن جوانهمتابولیکی 

 یابد یمکاهش  یزن جوانه، بنابراین سرعت شود یم

مده با نتایج به دست آ ).1989و همکاران، 3مایر(

سیوریتپ و همکاران، (است مطالعات مشابه یکسان 

طاهري و همکاران،  ؛2012یونسی و همکاران،  ؛2003

2017.(  

                                                             
1 Sivritepe 
2 Krishnamurthy 
3 Mayer 

 50که بین شوري  شددر این آزمایش مشخص 

 داري یمعنمیلی موالر و شاهد از لحاظ آماري اختالف 

 اسید سالیسیلیکتیمارشده با  هايدر بذر. وجود نداشت

جدول (یافت  افزایش یزن جوانهسرعت  داري یمعنبطور 

اسید در نقش  تواند یم یزن جوانه این افزایش سرعت). 1

اکسین و  يها هورموندر افزایش سطوح  سالیسیلیک

در بررسی . )2006و همکاران، 4وانگ( سایتوکینین باشد

 یزن جوانهمحرك رشد بر سرعت  هاي يباکتراثرات 

و  ازتوباکترمشخص گردید که کاربرد مخلوط ) 1جدول (

باعث افزایش سرعت  داري یمعنآزوسپریلیوم بطور 

کاربرد . نسبت به شاهد شد %46/8به میزان  یزن جوانه

 یزن جوانهاگرچه باعث افزایش سرعت  ها يباکترجداگانه 

از لحاظ آماري با  داري یمعنولی اختالف  ،شده است

  .شاهد نداشت

هاي محرك  يباکتری بوسیله زن جوانهافزایش سرعت 

معتمد نژاد و (رشد در محصوالت دیگري مانند زنیان 

، )2004همکاران، و 5شاهین(، جو )2016همکاران، 

) 2002و همکاران، 7ساندرا(و نیشکر ) 1998، 6پال(

ي ها هورمونتولید برخی محققین . گزارش شده است

دلیل افزایش  را هاي محرك رشد يباکتررشد توسط 

در ). 2006، 8زایدي و محمد( دانند میی زن جوانهسرعت 

این آزمایش پیش تیمار باکتریایی بذر خربزه منجر به 

تلقیح بذر با باکتري محرك رشد . ی شدزن جوانهتسریع 

هاي شور  یطمحی در زن جوانهبه دلیل افزایش سرعت 

یر اثرات سمیت یونی و تأثشود، بذر کمتر تحت  یمباعث 

ی زن جوانهکمبود آب قرار گیرد و از این طریق قدرت 

  .یابد یمت تنش شوري افزایش تح

  

  چه یشهرطول 

در بررسی اثرات متقابل شوري و اسید سالیسیلیک 

مشخص گردید که اسید سالیسیلیک باعث ) 2جدول (

چه در تمام سطوح تنش شوري  یشهرافزایش طول 

چه در ترکیب اسید  یشهربیشترین میزان طول . شود یم

به  رمیلی موال 50میلی موالر با شوري  1سالیسیلیک 

                                                             
4 Wang 
5 Shahin 
6 Pal 
7 Sundara 
8 Zaidi 
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  .زنی و وزن تر گیاهچه خربزه شوري، اسید سالیسیلیک و باکتري بر درصد و سرعت جوانه مقایسه میانگین اثر .1جدول 

Table 2. Mean Comparison of salinity, salicylic acid and bacteria on percentage and rate of germination and 
seedling fresh weight of Khatooni melon 

 تیمار

Treatment 

  سطح

Level 

  درصد جوانه زنی

Germination 
percentage 

 )بذر در روز( سرعت جوانه زنی

Germination rate 
(Seed/day) 

 )گرم( گیاهچه تر وزن

Seedling fresh weight 
(g) 

 )S(شوري 

  )mMموالر  میلی(

0 93.75 a 6.04 a 1.22 b 

50 92.50 a 5.75 ab 1.38 a 

100 89.58 a 5.59 bc 1.19 b 

150 90.42 a 5.25 c 0.91 c 

200 89.17 a 4.49 d 0.61 d 

 )SA( اسید سالیسیلیک

  )mMموالر  میلی(

0 90.83 a 5.24 b 1.06 a 

1 91.33 a 5.61 a 1.10 a 

  )B(باکتري 

C 90.33 a 5.24 ab 0.99 b 

AZ 91.05 a 5.27 b 1.16 a 

AZP 92.00 a 5.46 b 0.98 b 

AZ+AZP 91.02 a 5.73 a 1.11 a 

  .داري با یکدیگر ندارند یمعنداراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف  هاي یانگینم

Means with the same letters have no significant difference, based on Duncan test (α= 0.05). C: Control, S: 
Salinity, SA: Salicylic acid, B: Bacteria, AZ: Azotobacter, AZP: Azospirillum. 

  

میلی  50چه در شوري  یشهرافزایش طول . دست آمد

باشد و کاربرد  یمعلت فعالیت اسمزي ه باحتماال  رموال

خارجی اسید سالیسیلیک میزان تقسیم سلولی را در 

از طرفی اسید . دهد یمچه افزایش  یشهرمریستم انتهایی 

که  داردسالیسیلیک در تنظیم هورمون اکسین دخالت 

سراج (گردد  یمچه  یشهریل شدن در نهایت منجر به طو

مطالعات دیگري نیز گزارش  ).2002، 1و سینکلیر

باعث افزایش طول  اسید سالیسیلیککه  اند کرده

طاهري و ( شود یمدر شرایط تنش شوري  چه یشهر

میلی  50افزایش تنش شوري بیش از . )2017همکاران، 

شد، بطوریکه  چه یشهرموالر باعث کاهش چشمگیر طول 

نمک میلی موالر  200کمترین مقدار آن در ترکیب 

به  اسید سالیسیلیکبا بذرهاي تیمار نشده با  طعام

. کاهش نشان داد% 70دست آمد که نسبت به شاهد 

شوري بیش از حد بعلت کند نمودن جذب آب باعث 

و همکاران، 2کاترجی( شود یم چه یشهرکاهش طول 

خارج  به دلیلهمچنین در شرایط تنش شوري . )1994

و 3پوپاال( یابد یمشدن آب از سلول رشد آن کاهش 

اسید در بررسی اثرات متقابل . )1999همکاران، 

مشخص گردید، بطور ) 3جدول (و باکتري  سالیسیلیک

                                                             
1 Serraj and Sinclair 
2 Katergi 
3 Puppala 

اسید در بذور تیمار شده با  چه یشهرکلی طول 

تیمار نشده با  هايرو باکتري نسبت به بذ سالیسیلیک

 چه یشچهربیشتر بود و بیشترین طول  اسید سالیسیلیک

 ازتوباکتریک میلی موالر با  اسید سالیسیلیکدر ترکیب 

بیانگر رابطه تقویت  تواند یماین نتایج . به دست آمد

 اسید سالیسیلیکمحرك رشد با  هاي يباکترکنندگی 

در بررسی عناصر . باشد چه یشهردر جهت افزایش طول 

زنیان گزارش  یزن جوانهریز مغذي و کودهاي زیستی بر 

باعث طویل  ازتوباکترکه ترکیب عنصر آهن و  شده است

معتمدنژاد و ( نسبت به شاهد گردید چه یشهرشدن 

  ).2016همکاران، 

  

  چه ساقهطول 

اسید سالیسیلیک و باکتري در بررسی اثرات متقابل 

روند کاهش طول ) 1شکل ( در هر سطح از تنش شوري

میلی  50، از شوري بیش از چه یشهر، همانند چه ساقه

 هايدر سطوح مختلف شوري بین بذر. موالر ثبت شد

 هايبا بذر ازتوباکترو  اسید سالیسیلیکتیمار شده با 

و  ازتوباکترو مخلوط  اسید سالیسیلیکتیمار شده با 

 عامنمک طموالر  یلیم 150آزوسپریلیوم بجز در سطح 

و بیشترین میزان طول  اختالف معنی داري مشاهده نشد

در  چه ساقهکمترین میزان طول . چه را نشان دادند ساقه

تلقیح نشده و  هايبا بذر )S4(میلی موالر  200شوري 
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به دست آمد که نسبت به عدم ) SA0 + C(تیمار نشده 

. کاهش یافت% 33/86به میزان  )S0(تنش شوري 

گزارش شده است شوري کم باعث افزایش ارتفاع در 

 مشابهت داردکه با نتایج این آزمایش  شود میلوبیا 

در مطالعات دیگري گزارش . )2011عبدالقدوس، (

گردیده است، تنش شوري کم باعث کاهش طول 

 )2017طاهري و همکاران، ( در خیار و هندوانه چه ساقه

  .شود یم )2012یونسی و همکاران، ( و یونجه

  

  بنیه بذر

) 2جدول ( اسید سالیسیلیکاثرات متقابل شوري با 

در تمام سطوح شوري  اسید سالیسیلیکنشان داد که 

این افزایش در سطوح صفر و . باعث افزایش بنیه بذر شد

اسید نسبت به عدم تیمار با  نمک طعاممیلی موالر  100

کمترین میزان بنیه بذر در . بود دار یمعن سالیسیلیک

مشاهده  SA0با  نمک طعاممیلی موالر  200ترکیب 

  .کاهش نشان داد% 78/73شد که نسبت به شاهد 

  

  

  .چه و بنیه بذر خربزه خاتونی ریشه طولبر  اسید سالیسیلیکمقایسه میانگین اثرات متقابل شوري با  .2جدول 

Table 2. Mean Comparison of interaction effect of salinity with salicylic acid on radicle length and seed 
vigor of Khatooni melon 

 بنیه بذر

Seed vigor  

 )میلی متر( طول ریشه چه

Radicle length (mm)  

  )SA( اسید سالیسیلیک

 (mM)میلی موالر 

 )S(شوري 

 (mM)میلی موالر 

846.92 c 56.15 bc 0  
0 

1067.55 b 72.28 b 1  
1169.33 a 84.25 a 0  

50  
1208.42 a 90.23 a 1  
759.48 d 60.30 c 0  

100  
863.90 c 65.38 bc 1  
515.93 e 40.93 d 0  

150  
518.63 e 41.56 d 1  
222.06 f 16.84 e 0  

200  
225.62 f 19.10 e 1  

داري با یکدیگر  یمعنداراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف  هاي یانگینمدر هر ستون 

  .ندارند

Means with the same letters in each column have no significant difference, based on Duncan test (α= 0.05). 
S: Salinity, SA: Salicylic acid 

 

  چه و بنیه بذر خربزه خاتونی طول ریشهو باکتري بر  اسید سالیسیلیکمقایسه میانگین اثرات متقابل  .3جدول 

Table 3. Mean Comparison of interaction effects of salicylic acid with bacteria on radicle length and seed 
vigor of Khatooni melon 

 بنیه بذر

Seed vigor  

  )میلی متر( چه یشهرطول 

Radicle length 
(mm)  

 باکتري

)B(  

  )SA( اسید سالیسیلیک

  (mM)میلی موالر 

643.69 c 45.27 d C 

0 
784.03 b 58.76 b  AZ 
674.64 c 50.69 cd  AZP 
708.61 c 53.87 bc  AZ+AZP 
657.78 c 49.86 cd C 

1 
932.85 a 70.96 a  AZ 
704.39 c 50.04 cd  AZP 
812.27 b 58.18 b  AZ+AZP 

داري با یکدیگر  یمعنداراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف  هاي یانگینمدر هر ستون 

  .ندارند

Means with the same letters in each column have no significant difference, based on Duncan test (α= 0.05). 
C: Control, SA: Salicylic acid, B: Bacteria, AZ: Azotobacter, AZP: Azospirillum 
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 ,S0 = 0, S1= 50, S2 = 100: چه شوري بررسی اثرات متقابل اسید سالیسیلیک و باکتري در سطوح مختلف شوري بر طول ساقه  -1شکل 

S3 = 150, S4 = 200 mM و سالیسیلیک اسید :SA0 = 0 , SA1= 1 mM( . داراي حداقل  هاي یانگینمدر هر سطح اسید سالیسیلیک

 .داري با یکدیگر ندارند یمعنیک حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف 

Fig. 1. Interaction effect of salicylic acid and bacteria on plumule length at different salinity levels (Salinity 
S0 = 0, S1= 50, S2 = 100, S3 = 150, S4 = 200 mM; Salicylic acid: SA0 = 0, SA1 = 1 mM). Means with the 

same letters in each column have no significant difference, based on Duncan test (α= 0.05). 

 

با توجه به اینکه شاخص بنیه بذر تابعی از طول 

بذر است و از  یزن جوانهو ساقچه و درصد نهایی  چه یشهر

طرفی تیمارهاي مختلف مورد آزمایش هیچ گونه اثر 

 50نداشتند و سطح تنش  یزن جوانهبر درصد  داري یمعن

لیت اسمزي موجب میلی موالر شوري بعلت تنظیم فعا

و ساقچه شده است، بنابراین  چه یشهرطویل شدن 

یک  اسید سالیسیلیکبیشترین بنیه بذر در ترکیب 

که  ثبت گردید نمک طعاممیلی موالر  50میلی موالر و 

مقایسه میانگین . افزایش یافت% 68/42نسبت به شاهد 

) 3جدول (و باکتري  اسید سالیسیلیکاثرات متقابل 

نشان داد که بیشترین میزان بنیه بذر به ترتیب در 

و  ازتوباکترترکیب سالیسیلک اسید یک میلی موالر با 

که نسبت  و آزوسپریلیوم به دست آمد ازتوباکترمخلوط 

در بنیه بذر % 14/19و % 06/35به شاهد باعث افزایش 

و  چه یشهربا افزایش شوري و کاهش طول . گردید

در این آزمایش . ر کاهش یافتساقچه شاخص بنیه بذ

و باکتري سبب بهبود رشد و افزایش  اسید سالیسیلیک

 ها ساقچهبنیه بذر گردید که موجب سریعتر سبز شدن 

 اسید سالیسیلیکگزارش شده است که . خواهد شد

باعث افزایش بنیه بذر خیار و هندوانه تحت تنش شوري 

همچنین بیان . )2017طاهري و همکاران، ( شود یم

محرك رشد باعث  هاي يباکترشده است، در محیط شور 

 یونسی و همکاران،( افزایش بنیه بذر یونجه گردیده است

2012.(  

  

  گیاهچه تر وزن

که ) 1جدول (مقایسه میانگین نتایج نشان داد 

گیاهچه به ترتیب در  تر وزنبیشترین و کمترین مقدار 

میلی موالر به دست آمد که  200و  50تیمار شوري 

گیاهچه  تر وزن% 50و کاهش % 11/13باعث افزایش 

در سطح پایین شوري ممکن است  تر وزنافزایش . شدند

بعلت توانایی گیاه در جذب آب بیشتر براي حل کردن 

تجمع یافته در واکوئل و کاهش میزان سمیت  هاي یون

 گردد یمگیاهچه  تر وزناشد که منجر به افزایش یونی ب

  و همکاران 2دانتاس نتایج با مطالعات ).2002، 1مونس(
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در . مشابهت دارد) 2011( 1و عبدالقدوس) 2005(

مشخص گردید  به ترتیب) 1جدول (بررسی باکتري 

که ازتوباکتر و ترکیب ازتوباکتر و آزوسپریلیوم به طور 

به . شود یمگیاهچه  تر وزنمعنی داري باعث افزایش 

هاي محرك رشد با تولید  يباکتر احتماالًرسد  یمنظر 

) 2016معتمدنژاد و همکاران، (ي گیاهی ها هورمون

 ها سلولو طویل شدن  سلولباعث افزایش تعداد 

رشد بهبود یافته که در پی آن جذب آب گردد و  یم

 تر وزنیابد که در نهایت منجر به افزایش  یمافزایش 

  .شود یمگیاهچه 

  

  گیري یجهنت

  بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص گردید که 

کاربرد اسید سالیسیلیک و کودهاي زیستی در شرایط   

زنی و  تنش شوري باعث بهبود پارامترهاي جوانه

بطور کلی . گردد یمهاي خربزه  یاهچهگاستقرار بهتر 

زنی تحت تنش شوري در ترکیب یک  پارامترهاي جوانه

میلی موالر اسید سالیسیلیک و ازتوباکتر نسبت به 

  .سایر تیمارها بهتر بهبود یافت

  

  سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا 

شده از محل اعتبارات پژوهشی مجتمع آموزش عالی 

باشد که  یمکشاورزي و دامپروري تربت جام 

بدینوسیله از معاونت پژوهشی مجتمع تقدیر و تشکر 
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Short communication 

Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon 
(Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt 

Stress 

Hossain Nastari Nasrabadi1, *, Mehdi Moradi1, Mohammad Naser Modoodi1 

Extended abstract 

Introduction: Using plant growth regulators is one of the methods which can improve plant growth 
against environmental stresses such as salinity. Salicylic acid plays an important role in the regulation of 
physiological processes, including germination. Nowadays, the use of growth promoting bacteria is on the 
rise as it promotes seed vigor, uniformity, germination percentage and brings about better seedling 
establishment. Growth promoting bacteria can be effective in increasing plant resistance to adverse 
environmental conditions, which is due to the fact that these bacteria facilitate production of plant hormones 
such as auxin, GA and cytokinins, and bring about the stabilization of nitrogen or phosphorus availability and 
other nutrients 

Materials and Methods: This experiment was conducted as factorial in a completely randomized design 
with three replications. Salicylic acid factor (SA) was selected at two levels (0 and 1 mM). The bacterial 
treatments included Azotobacter (AZ), Azospirilum (AZP), complex of Azotobacter and Azospirillum (AZ + 
AZP), and without inoculation (C) and salinity treatment (S) was considered at five levels (0, 50, 100, 150 
and 200 mM). 

Results: The results showed that none of the treatments had a significant effect on germination 
percentage. Radicle and plumule length, seed vigor index and seedling fresh weight significantly increased at 
50 mM NaCl. Generally speaking, the elongation of plant organs when treated with low concentrations of 
salts may induce osmotic adjustment activity in plants, which may improve growth. Salicylic acid treatment 
significantly increased germination rate, Radicle and plumule length and seed vigor index. AZ and AZ+AZP 
increased germination parameters significantly, compared with the control. Generally speaking, the 
combination of salicylic acid with AZ better improved germination factors, in comparison to AZP and 
AZ+AZP. These results are indicative of the synergistic relationship between growth promoting bacteria and 
salicylic acid. 

 Conclusion: Based on the results, pre-treatment of melon seeds with 1 mM salicylic acid and 
Azotobacter is suggested to improve seed germination and seedling establishment under salinity stress. 
 
Keywords: Azospirillum, Azotobacter, Seed vigor, Khatooni melon 
 
Highlights: 

1- Effect of salinity on seed germination characteristics of melon. 
2- Effect of biofertilizer and salicylic acid on germination and seedling growth of melon under salt 

stress. 

pazhoheshi
cross

pazhoheshi
yasouj en




