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 چکیده:

 صورتبه Astragalus effusesگونه مرتعی  رشد و زنیجوانه هایمؤلفه بر گیاه رشد محرك هایباکتری تأثیر بررسی منظوربه

 1396 در سالشهرکرد  دانشگاه دانشکده منابع طبیعی کشت بذر آزمايشگاه در تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوريل

 ر باو پرايمینگ بذ زنیجوانهو متوسط زمان  زنیجوانه، سرعت زنیجوانهدرصد  شامل موردبررسی فاکتورهای گرديد اجرا

 و Azotobacter chroocuccumو  sp Bacillusو Bacillus amyloliquefaciensگیاه  رشد محرك هایباکتری
Pseudomonase fragi اثر رشد محرك هایباکتری با بذر تلقیح که داد نشان نتايج. بودند شاهد عنوانبه باکتری با تلقیح عدمو 

 هایباکتری بین در .داشت زنیجوانه زمان متوسطو  زنیجوانه سرعت ،زنیجوانه درصد بر درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی

گفت  توانیم یطورکلبه.داشت وجود داریمعنی تفاوت هاباکتری با بذر پرايمینگ و زنیجوانه هایشاخص نظر از نیز موردبررسی
 ؛بیشتری داشته است یرتأث یزنجوانهو درصد  یزنجوانهو متوسط  یزنجوانهسرعت  بر  Bacillus amyloliquefaciensباکتری 
 مناطق در هاگونه اين استقرار و زنیجوانه شرايط بیولوژيک کودهای قالب در رشد محرك هایباکتریکاربرد  با توانمی بنابراين

 .بايد ارتقا مراتع کیفیت تا داد افزايش را خشکنیمهو  خشک
 (Astragalus effusus، گون)زنیجوانه هایشاخص خشکی، تنش رشد، محرك هایباکتری:کلیدی کلمات
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 مقدمه

 خصوص به گیاهی نمو و رشد مختلف مراحل در اختالل و کاهش عوامل ترينمهم از خشکی، ويژهبه محیطی هایتنش

مختلف رشد گیاه  هایجنبهخشکی بر  (.1391 همکاران، و ارمکی اخوان) است ايران خشکنیمه و خشک مناطق در زنیجوانه

هوايی و کاهش تولید ماده خشک در گیاهان مرتعی  هایاندام، کاهش زنیجوانهانداختن  تأخیردارد و موجب کاهش و به  تأثیر

، فیزيولوژيکی فرآيندهایتنش خشکی زياد باشد موجب کاهش شديد فتوسنتز و مختل شدن  کهیدرصورت. گرددمیو زراعی 

 خشکی نظیرمحیطی  هایتنشی گیاهی محتمل به هاگونه. در چنین شرايطی، انتخاب شودمیتوقف رشد و سرانجام مرگ گیاه 

اهمیت زيادی دارد )ابراهیمی  کشور درتنش  پر هایاقلیماز برخی  برداریبهرهبذر و سبز شدن برای  زنیجوانهدر مرحله  ويژهبه

 با کشورمان کهطوریبه بوده مشکالت و مسائل ترينمهم از يکی همواره ايران در آبیکم و خشکی مسئله (.1391وهمکاران،

 (.1372)سرمدنیا،  شودمی بندیطبقه دنیا خشکنیمه و خشک مناطق زمره در مترمیلی 240 معادل آسمانی نزوالت متوسط

 هایاستفاده برای گوناگون هایقابلیت که دارد وجود باارزش بومی و مرتعی گیاهی هایگونه توجهیقابل تعداد ما کشور در

( درصد 88) دامی علوفه اعظم قسمت ايران شرايط در 1965 هینز نظريه به بنا و دارد ایعلوفه و صنعتی دارويی، خوراکی،

 (.1393 مقدم و 1363 بصیری،) شودمی حاصل مراتع از بز و گوسفند خصوصبه

Astragalus effusus وسیعی از مناطق کوهستانی،  نسبتاًو کلیدی مراتع يیالقی است که در سطح  باارزشهای بسیار گون از

های مرتعی پراکنش يافته است. نسبت به چرای دام و قطع مکرر حساس بوده، اما در مقابل، صورت گونه همراه در تیپعموماً به

ی آسان از خصوصیات ارزشمند اين گونه عیطبوان و تجديد حیات تحمل زيادی نسبت به سرما و يخبندان دارد. تولید بذر فرا

همراه مانند  خوراكخوشهای مرغوب و های مرتعی است که در مقايسه با بسیاری از گونهگونه ترينخوراكخوشاست. از 

Bromus tomentellus  وFestuca ovina  ی در تمام مراحل های هوايباالتری برخوردار بوده و تمامی اندام خوراکیخوشاز

و توسعه اين گونه  حفظ گیرد.ويژه گوسفند، قرار میبرداری و چرای انواع کالس دام، بهفنولوژی با شدت و با رغبت مورد بهره

تواند نقش بسیار مؤثری در افزايش توان تولید و ظرفیت دامی سطح وسیعی از مراتع کوهستانی سردسیری داشته باشد می

در روستای دول پمو حوزه آبخیز مهاباد  مترگونه جزو گیاهان راست ريشه بوده و گسترش ريشه آن تا سه  اين (.1384)مقیمی، 

و  ی)احمد شودها محسوب میفاقد هر گونه ماده سمی است و علوفه بهاره مناسبی برای دام نیبررسی شده است. همچن

گیاهی پايا، علفی، خوابیده بر خاك و پخش شده، بدون خار اين گونه که به گیاه يونجه طاليی معروف است، . (1391همکاران، 

 .(1384 ،ی)معصوم باشدیم
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 ،وجودينباا. است مفید بسیار خشکی به مقاومت و علوفه باالی کیفیت به توجه با علوفه تولید منظور به گیاهان اين کاشت

در نواحی  Astragalus effusus سبز شدن بذر گونهشود می روروبه شکست با اغلب طبیعی شرايط در گیاهان اين بذر شدن سبز

های جوان های محیطی پس از سبز شدن نهالزنی و تنشبذر در شرايط مناسب جوانه گرفتن قرارخشک به دلیل خشک و نیمه

 .(1376عنوان شده است )اسماعیلی شريف، 

طور وسیع استفاده به زنیجوانهزنی چندين سال است که به منظور بهبود کارگیری پرايمینگ و فناوری تسريع جوانهبه

ابزار تجاری گسترده برای کمک به استقرار محصوالت در يک دامنه شرايط محیطی  عنوانبهشود. پرايمینگ در حال حاضر می

زنی، افزايش سرعت ی پرايمینگ بذر بهبود کارايی بذر، افزايش درصد جوانهگیرد. هدف اصلی فناورقرار می مورداستفاده

 مصرف .(2012باشد )کاپلند و مکدونالد، می گیاه چهزنی در شرايط خاص و اصالح بنیه و رشد زنی و همچنین جوانهجوانه

 جذاب استراتژی يک عنوانهب خشکی تنش ازجمله غیرزنده هایتنش به نسبت گیاهان تحمل تحريک جهت PGPR هایباکتری

 (2014 همکاران، و رجب ;2013 همکاران، و کسیم) است گرفته قرار بررسی مورد زيادی محققین توسط

 با ويژهبه میکروبی تلقیح که رسیدند نتیجه اين به ذرت گیاه روی باکتری تأثیر بر هايیبررسی در 1390 همکاران و صدقیانی

 افزايش برابر دو تا تلقیح بدون شرايط به نسبت را ذرت توسط روی جذب کل مقدار داریمعنی طور به رشد محرك ريزجانداران

 که دريافتند رشد محرك هایباکتری از استفاده با گندم در خشکی تنش کنترل عنوانبه تحقیقی در 2013 همکاران و کسیم .داد

 که داشتند اشاره نیز هاآن. داد کاهش گندم گیاه در را خشکی تنش از حاصل آسیب میزان ایمالحظهقابل طوربه باکتريايی تلقیح

 در گندم گیاه تحمل افزايش باعث غیرمستقیم و مستقیم صورتبه چه متعددی هایمکانیزم طريق از رشد محرك هایباکتری

 .شوندمی خشکی تنش برابر

 مورد در مطالعاتی چنین دارد، وجود اختالف خشکی تنش به حساسیت نظر از مختلف ارقام حتی و هاگونه بین ازآنجاکه

 تیمارهای اثر بررسی به خواب، شکست تیمار بهترين به عنايت و توجه با تحقیق اين در. باشدمی ضروری مرتعی هایگونه

 در گونه اين استقرار بررسی با رابطه در. پردازيممی خشکی هایتنش به نسبت گیاه اين استقرار قدرت افزايش در بیوپرايمینگ

 زراعی و سازی اهلی يا ایعلوفه جنبه از چه گونه اين با تا دارد ضرورت روازاين. است نگرفته انجام چندانی تحقیقات ايران

 .داشت ديگر نگرشی آن نمودن
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 مواد و روش

 جغرافیايی عرض با) سامان جاده 2 کیلومتر در واقع شهرکرد دانشگاه طبیعی منابع دانشکده در 1396 سال در حاضر پژوهش

 بخش در( دريا سطح از ارتفاع متر 2116 و شرقی دقیقه 49 و درجه 50 جغرافیايی طول و شمالی دقیقه 21 و درجه 33

 اوايل در رودزاينده سد کنار در خرگوش ايستگاه منطقه از بذور پژوهش، اين اجرای منظوربه. شد اجرا و طراحی آزمايشگاهی

 .شد آوریجمع خودرو گیاهان از تابستان

 تا و شده جدا شکسته و پوك نرسیده، بذرهای خارجی، مواد از آزمايشگاه در شدهآوریجمع بذور آزمايش، شروع از قبل

 و کشتکار ؛1388 همکاران، و مشتاقیان) شد نگهداری گراد سانتی درجه 50 دمای در دربسته پالستیکی ظروف در آزمايش زمان

 مدت به درصد 4 هیپوکلريت محلول از استفاده با سپس شد، شستشو مقطر آب توسط مرتبه 4 بذور ابتدا سپس،( 2008 همکاران،

 ثانیه 10 مدت به درصد 70 الکل از استفاده با سپس و شده شستشو مقطر آب با مرتبه 4 مجدداً سپس. ديگرد ضدعفونی دقیقه 5

 (2008همکاران، و کشتکار) ديگرد اعمال بذور روی بر خواب شکست تیمارهای سپس و نددش آبکشی و ضدعفونی

 شکست به مربوط هایآزمايش انجام برای باشند،می خواب دارای سخت پوسته داشتن علت به آستراگالوس بذور که آنجا از

 .شد استفاده آزمايشگاه در( 1394 عابدينی،) Astragalus effusus گونه برای سمباده با مکانیکی دهی خراش تیمار از خواب

 Bacillus amyloliquefaciens) شامل سطح 5 با بیوپرايم از گیاهی رشد محرك هایباکتری اثر بررسی منظوربه بخش اين در

 و 4/0 ،2/0 ،0) خشکی سطح 4 شامل دوم عامل و( Pseudomonase fragiو  Azotobacter chroocuccumو  sp Bacillusو

 با آزمايش مورد هایباکتری تلقیح مايه. شوندمی تهیه 6000 گلیکول اتیلنپلی محلول از استفاده با که باشدمی پاسکال مگا( 8/0

 تلقیح مايه لیترمیلی هر در باکتری سلول 5*10^8 جمعیت که دش تهیه نحوی به سنجی کدورت روش و TSB محیط از استفاده

 انکباتور درون و داده قرار TSA کشت محیط روی فريزری ذخیره سوسپانسیون از لیتر میکرو 20 مقدار تلقیح مايه تهیه برای. باشد

 دمای با شیکر در و انتقال TSB کشت محیط به را باکتری کلونی تک ساعت 48 از پس و داده قرار گراد سانتی درجه 27 دمای با

 مدت به بذرها سوسپانسون تهیه از پس. شوند تکثیر هاباکتری تا گرفته شد قرار ساعت 48 تا 24 مدت به گراد سانتی درجه 32

 خشکی سطوح در را شده داده تلقیح بذرهای، تلقیح از پس بالفاصله. گیرد صورت تلقیح عمل تا شد آغشته مايه اين با ساعت يک

 .داديم قرار

 کشت متریسانتی 8 هایديشپتری در واتمن صافی کاغذ دواليه روی در تايی 15 تکرار 3 در بذرها تیمارها یهمه اعمال از پس

 .شد داده انتقال ژرمیناتور در تاريکی ساعت 8 و روشنايی ساعت 16 و گرادسانتی درجه 20 شرايط با سپس. شد
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 دو طول به چهريشه خروج. گرفت انجام زدهجوانه بذرهای ثبت و شمارش، ديشپتری ظروف از روزانه بازديدهای از پس

 .گرفت قرار ارزيابی مورد زير هایشاخص زنیجوانه آزمون اتمام از پس. شد گرفته نظر در زدهجوانه بذر معیار عنوانبه مترمیلی

𝐺𝑃.شد استفاده روبرو رابطه از زنیجوانه درصد تعیین منظوربه = 100 ∗
𝑛𝑖

𝑁
                                       

، Maguireبود) شدهکشتتعداد کل بذرهای  Nو ام iدر روز  زدهجوانهتعداد بذور  niو  زنیجوانه( درصد GPدر اين رابطه )

 (.Ellis & Roberts ،1981)محاسبه شد زير رابطه از بذرها زنیجوانه زمان متوسط و زنیجوانه(. همچنین سرعت 1962

𝐺𝑅 = ∑
𝑁𝑖

𝐷𝑖
 

𝑀𝐺𝑇 =
∑ 𝐷𝑖𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
 

 .باشدمیام nتعداد روز تا شمارش  Diو  هرروزدر  زدهجوانهتعداد بذرهای  Niدر روابط فوق 

برای رسم نمودارها  EXCELو از  هامیانگینبرای تجزيه واريانس و مقايسه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  شدهآوریجمع هایداده

 .استفاده شد

 نتایج

 بر و سطوح خشکیو سطوح تنش خشکی و همچنین اثر متقابل تیمار باکتريايی  باکتريايی تیمار 1با توجه به جدول 

 داشت(0.05) داریمعنی اثر زنیجوانهو متوسط زمان  زنیجوانهو سرعت  زنیجوانهدرصد  ازجمله گیاه زنیجوانه هایشاخص

 (.1)جدول 

 خشکی تنش تحت Ast effusus بذور یزنجوانه یهاشاخص بر باکتریایی تلقیح اثر واریانس تجزیه--1جدول 

 زنیجوانهمدت زمان                 زنیجوانهسرعت                      زنیجوانهدرصد                  درجه آزادی                            منبع تغییرات

 *789/0                            *360/22                         *292/367                            4                             باکتريايی تیمار

 *207/0                              *783/8                         *417/210                             3                      خشکی تنش سطوح

 *024/0                               *874/0                          *958/98                           12تنش           سطوح *باکتريايی تیمار

 012/0                                433/0                              667/21                            40                                        خطا

 60                                         کل

 دارمعنیعدم وجود اختالف  nsو  در سطح احتمال پنج درصد دارمعنی*

 Azotobacterو  sp Bacillusو Bacillus amyloliquefaciens باکتريايی تلقیح تیمارهای میانگین مقايسات :زنیجوانهسرعت 

chroocuccum و Pseudomonase fragi و  25/0±47/7و  19/0±66/7معیار  انحراف و میانگین مقادير با ترتیب به

 همچنیندادند.  (افزايش / 5) داریمعنی طور به 28/0±37/4شاهد به نسبت را زنیجوانه سرعت 20/0±28/7و  20/6±42/0
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 کمترين Bacillusو زنیجوانهسرعت  افزايش بر را تأثیر بیشترين )شاهد( تنش بدون سطح در Pseudomonase fragiباکتری 

 .(1شکل) داشت Ast effususبذور زنیجوانه سرعت بر را تأثیر

 خشکی و و تنش باکتری نوع تلقیح تیمارهای اثر که داد نشان 1 جدول در واريانس آنالیز نتايج :زنیجوانه زمان متوسط

در سطح  داریمعنی تأثیر دارای زنیجوانه زمان متوسط متغیر بر خشکی تنش سطوح و باکتری نوع تیمار بین متقابل تأثیر همچنین

شده است. چنانچه در نشان داده 2در شکل  یزنجوانه متوسط زمانبر  یحیتلق یباکتر یمارت یانگینم يسهمقا ینهمچن .بود (0.05)

 و Azotobacter chroocuccumو  sp Bacillusو Bacillus amyloliquefaciens یباکتر گردد،یشکل مشاهده م ينا

Pseudomonase fragi  06/0±085/5 و 033/0 ±93/4 و 024/0±86/4 يربا مقاد یارو انحراف مع یانگینبا م یبترتبه 

 ( نشان داد.0.05) دارییاختالف معن 06/0±50/5را داشته که با شاهد  یزنجوانه متوسط زمان کمترين025/0±95/4و

 Astragalus گونه زنیجوانه درصد متغیر بر تنش سطوح و باکتری نوع تلقیح اثر به مربوط واريانس : آنالیززنیجوانهدرصد 

effesus باکتری، سطح تنش و اثر متقابل باکتری و  تیمار ،شودمی مشاهده جدول اين در چنانچه .است شده داده نشان 1 جدول در

 دارد. زنیجوانه درصد متغیر مقدار روی بر (0.05) داریمعنیتنش اثر 

 مشاهده شکل اين در چنانچه. است شدهداده نشان 3 شکل در زنیجوانه درصد بر تلقیحی باکتری تیمار میانگین همچنین مقايسه

 به Pseudomonase fragi و Azotobacter chroocuccumو  sp Bacillusو Bacillus amyloliquefaciensباکتری  ،گرددمی

 درصد بیشترين65/0±75/98و 48/3±90و  71/0 ±33/98 و 39/1±25/96 مقادير با معیار انحراف و میانگین با ترتیب

 Pseudomonase fragi باکتری همچنین. داد نشان (0.05) داریمعنی اختالف 31/2±25/86 شاهد با که داشته را زنیجوانه

 باکتريايی تلقیح تیمارهای اين داشتند  که زنیجوانه درصد افزايش بر را تأثیر بیشترين( شاهد) تنش بدون سطح در Azotobacterو

 بودند. دارمعنی اختالف دارای تلقیحی تیمارهای ديگر و شاهد تیمار به نسبت ولی دارمعنی اختالف يکديگر فاقد به نسبت

 

 خشکی تنش تحت Ast effusus بذور زنیجوانه سرعت بر باکتريايی تیمارهای اثر-1 شکل
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 خشکی تنش تحت Ast effusus بذور زنیجوانه زمان متوسط بر باکتريايی تیمارهای اثر-2 شکل

 

 خشکی تنش تحت Ast effusus بذور زنیجوانه درصد بر باکتريايی تیمارهای اثر-3 شکل

 بحث

 مورد گونه زنیجوانه هایشاخص بر يکسانی اثرات تحقیق اين در باکتريايی تیمارهای که بود آن از حاکی نتايج هایبررسی

 با مقايسه در را زنیجوانه هایشاخص توانستند آنها یهمه تقريباً گفت توانمی حالبااين نداشتند، Astragalus effesus مطالعه

 بر یزنجوانه و متوسط زمان زنیجوانه سرعت ،زنیجوانه درصد متغیرهای بر باکتريايی تیمارهای اثر. بخشند بهبود شاهد تیمار

 .بود دارمعنی Astragalus effesus گونه روی

 جنس هایباکتری.داشت زنیجوانه درصد افزايش بر را تأثیر بیشترين( شاهد) تنش بدون سطح در Azotobacter باکتری

 اسید نیکوتنیک، اسیدهای ، B ويتامین مانند فعال بیولوژيکی مواد مقداری ترشح و ساخت توانايی گیاه ريشه محیط درازتوباکتر 

 al., 2002) کندمی ايفا را مؤثری و مفید نقش ريشه جذب افزايش در که داشته را غیره و جبیرلینها اکسینها، بیوتین، پنتونیک،

(Kader et . 

( به Zea mays L)ذرت  اهیزنی و رشد گمحرك رشد بر جوانه هایباکتری تأثیر یبررس منظوربه( 1393و همکاران ) یانصور

ازتوباکتر کروکوکوم، سودوموناس فلورسنس و  هيجدا کيبا  حیشامل شاهد، تلق یچهار سطح باکتر نیکه از ب دندیرس جهینت نيا
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باکتری ازتوباکتر کروکوکوم حاصل  حیاز تلق زیو ارتفاع بوته ن تودهستيز ،زنیجوانه درصد نيشتریب دا،یسودوموناس پوت هيجدا کي

 اندداشتهداری معنی تأثیرزنی زنی و حداکثر سرعت جوانهمحرك رشد بر درصد جوانه هایباکتریشده و 

 Azotobacter chroocuccumو  sp Bacillusو Bacillus amyloliquefaciens باکتريايی تلقیح که گفته شد تیمارهای طورهمان

 زنیجوانه سرعت که دادند ( نشان1390خاوازی ) و يفیشر یدسشدند. زنیجوانهباعث افزايش سرعت  Pseudomonase fragi و

 گیاهانی در هاباکتری اين توسط عملکرد و زنیجوانه افزايش سرعت همچنین. يافت افزايش رشد محرك هایباکتری با تلقیح در

 همکاران، و ساندرا) نیشکر و(  1998 پال،) ذرت ،( 2007 همکاران، و کاکماسکی) گندم ،( 2004 همکاران، و ساهین) جو همچون

 از نژادهايی که کردند گزارش(  2006)  همکاران و شائوکات ینو همچن(  2009)  غالمی .است شده گزارش نیز(  2002

 .هستند برخوردار داریمعنی و مثبت تأثیر از ذرت، گیاه چه رشد و زنیجوانهروی  بر ازتوباکتر و سودوموناس آزوسپیريلوم،

 بر زنیجوانهو متوسط زمان  زنیجوانه سرعت ،زنیجوانه درصد متغیرهای بر خشکی تنش سطوح اثر که داد نشان هابررسی

 تماس سطح شدن کاسته دلیل به زنیجوانه میزان اسمزی پتانسیل افزايش با طورکلیبه. بوددار معنی Astragalus effusus یگونه

 پژوهش اين در که (1378 سیادت، و سپانلو) يابدمی کاهش بذور اطراف آب الکترولیکی هدايت آوردن پايین و بذرها با آب

متوسط و  زنیجوانه سرعتو  زنیجوانه درصد متغیرهای بر مگاپاسکال( 8/0،  0/  4 ، 0/  2 ، 0 سطوح) در خشکی تنش اعمال

 اتیلنپلی مانند محیط در محلول مواد. کنند جذب را کافی آب بايد زدن جوانه فرآيند برای هادانه. است داشته تأثیرزنی زمان جوانه

 متقابل اثر آزمايش اين در. شودمی متوقف يا افتدمی تأخیر به آن از پس بذر زنیجوانه و دهدمی کاهش را آب جذب گلیکول

مثبتی  تأثیر باکتری تیمارهای گفت توانمی بنابراين،. بود دارمعنی زنیجوانه شاخص متغیرهای بر خشکی تنش و باکتری نوع تیمار

 ند.داشت تنش بر

 بود دارییمعناختالف  دارای یزنجوانهبر متوسط زمان  يايیباکتر یحتلق یمارهاینشان داد که اثر ت يانسوار يهتجز يجنتا

 سیدروفور، تولید اسید، وجبیرلیک سیتوکنین اسید، استیک ايندول( ازجمله رشد محرك مواد تولید با باکتری تیمارهای همه

نشان داد  یزن (1393طرفی )مطالعات  يجنتا .(Vurukonda et al, 2016) کردند کمک بذور بهتر رشد به )دامیناز ACC تولید

بذر بادرشبويه را کاهش  یمتوسط زمان جوانه زن Rhodococcus sp. ،Bacillus spو  All bacteriaیح باکتريايی تلق یمارکه ت

 داریمعنی تفاوت هاباکتری با بذر پرايمینگ و زنیجوانه هایشاخص نیز از نظر موردبررسی هایباکتری در بین همچنین دادند.

و  یزنجوانهو متوسط  یزنجوانهبر سرعت   Bacillus amyloliquefaciensگفت باکتری  توانیمداشت.به طور کلی  وجود

 .بیشتری داشته است یرتأث یزنجوانهدرصد 

 Azotobacterو  sp Bacillusو  Bacillus amyloliquefaciens رشد محرك باکتری بررسی، از حاصل نتايج به توجه با

chroocuccum و Pseudomonase fragi  خشکی تنش تحت موردمطالعه یهاگونه زنیجوانه هایويژگی بر مثبتی تأثیردارای 
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 در هاگونه اين استقرار و زنیجوانه شرايط بیولوژيک کودهای قالب در رشد محرك هایباکتریکاربرد  با توانمی بنابراين، .بود

 .بايد ارتقا مراتع کیفیت تا داد افزايش را خشکنیمهو  خشک مناطق

 منابع
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Influence of Growth Stimulating Bacteria on Germination 

Components and Growth of Astragalus effusus under Drought Stress 
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Abstract 
In order to investigate the effect of plant growth promoting bacteria on germination and growth factors 

of Astragalus effuses in a completely randomized design with three replications in Seed Laboratory, 

Faculty of Natural Resources, Shahrekord University, in 2012, the factors studied included germination 

percentage, germination rate, and moderate germination rate. Seed germination and seed priming with 

b5 and Bacillus and Azotobacter chroocuccum and b14 growth promoters and as an inoculation with 

bacteria as control. The results showed that seed inoculation with growth stimulating bacteria had a 

significant effect on the percentage and speed of germination at 5% probability level. However, the 

effects of inoculation of bacterial species and drought stress, as well as the interaction between bacterial 

strain treatment and drought stress levels, did not have a significant effect on the average germination 

time(0.05). There was a significant difference between bacteria in terms of germination and seed priming 

with bacteria. At the rate of germination of bacteria b5 and in the germination percentage of bacteria 

b14 and Azotobacter at the non stress level (control), they had the most effect on increasing germination 

percentage. Thus, using of growth stimulating bacteria in the form of biological fertilizers, germination 

conditions and establishment of these species in arid and semi-arid regions To enhance the quality of 

upgraded rangelands. 

 

Key words: Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), Drought stress , Germination Indices, 
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