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  چکیده

زنی بذر به ترتیب زنی بذر در مرحله اولیه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانهبر درصد جوانه اندوفیتجدایه  45در تحقیق حاضر کارایی 
نیز باالترین شاخص ویگور را به خـود   En2و  En1هاي باشد. جدایهدرصد) در مقایسه با کنترل می 66( En2 درصد) و En3  )95هايمربوط به جدایه

ها انتخابی در مرحله اول، از نظر افزایش پارامترهاي رشدي خیار در شرایط گلخانه مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه میانگینهفت جدایه اختصاص دادند. 
گـردد.  % طول ریشه و ساقه نسبت بـه گیـاه کنتـرل را موجـب مـی     60، افزایش En1هاي اندوفیت نشان داد که جدایه در گیاهان تیمار شده با باکتري

اساس نتایج  % نسبت به شاهد سالم، افزایش یافت. بر 8/55و  6/84، میزان وزن تر ساقه و ریشه به ترتیب به صورت En6رگیري جدایه همچنین با بکا
 Pseudomonas rhodesiaeو  sp. Acinetobacter هـاي منتخب در آزمون گلخانه، به ترتیـب متعلـق بـه گونـه     En6و   En1هاي مولکولی، جدایه

هاي مذکور به صورت تکی و یـا  هاي تکمیلی جهت کاربرد گونهباشد. بررسیها از خیار در کشور میولین گزارش از جداسازي این گونهباشند. این ا می
  گردد.ترکیبی در شرایط گلخانه و مزرعه پیشنهاد می

  
  هاي اندوفیت، پارامترهاي رشدي، گلخانهباکتري کلیدي: هايواژه

  
 1مقدمه

هاي گیاهی هایی هستند که در بافتهاي اندوفیت، باکتريباکتري
ثیر أکنند؛ زندگی کرده و بر رشد گیاه تبدون آنکه آسیبی به گیاه وارد 

ي متعـدد  هـا یسـم مکان ها توسط). این گروه از باکتري2مثبت دارند (
گاهی افزایش رشد گیاه بخـاطر  گردند. یاهان میرشد گباعث افزایش 

باشد که  آب در گیاه میبه  دسترسیبهبود  مواد معدنی و جذب افزایش
هاي باکتریایی  هاي گیاه توسط اندوفیت شدن ریشه  کلونیزه به واسطه

 از هـایی جدایـه هـا ماننـد    انـدوفیت  تعـدادي از  ).4(گـردد  ایجاد مـی 
ــاکتري ــاي بـ و  Azosprillium Entrobacter,Azotobacter هـ

Pseudomonas    ،ــین ــیلن، اکس ــد ات ــون رشــد مانن ــد هورم ــا تولی ب
تقویت  .)8د (ردنگ افزایش رشد گیاه می منجر بهسیتوکینین و جیبرلین 

گیاه، به طور غیر مستقیم در افزایش مقاومت گیاه در مقابـل عوامـل   
 دربیمارگر نیز مثمر ثمر خواهد بود. با توجه به فقدان تحقیقـات الزم  
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رشد گیاه، بررسی  القاء هاي اندوفیت درباکتري از استفاده امکان زمینه
ریشه خیـار، بـر   هاي اندوفیت حاضر به منظور بررسی کارایی باکتري

هاي رشدي گیاه خیار انجام پذیرفته زنی و افزایش شاخصبهبود جوانه
  است. 
  

  هامواد و روش
ـ   هاي اندوفیتجداسازي باکتري ثیر آنهـا بـر   أو ارزیـابی ت

 خیار در شرایط آزمایشگاه اهچهیگ رشد
هاي خیار استان خراسان هاي اندوفیت از گلخانهسازي باکتريجدا

). آزمون 10) انجام گرفت (2013پارادپا و جنیفر ( رضوي، طبق روش
 زنی روي بذرهاي خیار رقم نگین طبـق روش هاشـم و الیوسـر   جوانه

 شرح فرمول از استفاده باویگور  شاخص). 5( ) صورت پذیرفت2011(
: شاخص شد محاسبه )1973( اندرسون وی باکل عبد توسط شده داده

درصـد  ×ل ریشـه)  قدرت= (میـانگین طـول سـاقه + میـانگین طـو     
  ).1زنی بذر ( جوانه
هاي رشدي خیار هاي باکتریایی منتخب روي شاخصثیر جدایهأت

  در شرایط گلخانه و شناسایی مولکولی آنها

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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  755     ...هاي باکتریایی اندوفیتمعرفی گونه

براي تهیـه مایـه تلقـیح بـاکتري از روش صـدیقی و همکـاران       
هـا در  ). تجزیه و تحلیـل داده 12) با اندکی تغییر استفاده شد (2006(

%  5با استفاده از آزمون دانکن و درصد احتمال   SPSS v.22نرم افزار 
هاي منتخب، براي جدایه 16S rDNA-PCRانجام گرفت. محصول 

هاي یابی به شرکت ماکروژن در کره جنوبی ارسال گردید. گونهتوالی
در پایگـاه اطالعـاتی    BLASTباکتریایی پس از جستجو در برنامـه  

NCBI.تعیین گردیدند ،  
 

  نتایج و بحث
 خیار بذری زنجوانههاي اندوفیت بر ثیر باکتريأت

جدایه  45ها، در بذور تیمار شده با بر اساس مقایسه میانگین داده
از نظـر درصـد    1باکتریایی اندوفیت، هفت جدایه ذکر شده در جدول 

% نسبت به شاهد نشان 1داري را در سطح زنی بذر، تفاوت معنیجوانه
هـاي  ن شاخص ویگور نسبت به سایر جدایـه دادند و نیز داراي باالتری

  مورد بررسی، هستند. 
  

هاي هاي منتخب باکتریایی اندوفیت بر شاخصثیر جدایهأت
 رشدي خیار در شرایط گلخانه و شناسایی مولکولی آنها 

 En1ها در گیاهان تیمار شده نشان داد که جدایه مقایسه میانگین
بیشترین افزایش طول ریشه و ساقه را نسبت به شاهد سـالم موجـب   

 En6شد. همچنین بیشترین میزان وزن ریشه و ساقه در مورد جدایه 
یابی اساس نتایج توالی ). بر2نسبت به شاهد سالم ثبت گردید ( جدول 

منتخب در آزمون گلخانه،  En6و   En1هاي، جدایه16s rDNAژن 
ــباهت   ــد ش ــا درص ــ99ب ــه % ب ــه گون ــق ب ــب متعل ــايه ترتی  .sp ه

Acinetobacter  وPseudomonas rhodesiae باشـند. شـماره   می
هاي ذکر به ترتیب براي گونه KX851803و  KX851804دسترسی 

  شده در بانک ژن ثبت گردید.

  
  روز در شرایط آزمایشگاه 7زنی بذر خیار بعد از گذشت جوانههاي منتخب باکتریایی اندوفیت بر درصد ثیر جدایهأت -1جدول 

Table 1- Effect of selective endophyte bacteria on cucumber seed germination after 7 days uder lab conditions 
 جدایه
Isolate 

 )cm( چهمیانگین طول ریشه
Rootlet length median (cm) 

  )cm( چهمیانگین طول ساقه
Stem length median (cm) 

 (%) زنی بذرجوانه
Germination (%) 

 شاخص ویگور
Vigor Index 

En1 16.5a 14.2a 63.67b 1954.6 
En2 16.72a 12.18ab 66b 1949 
En3 8.7c 11.17b 95a 1887.7 
En4 8.17c 12.6ab 48.67cd 1479.6 
En5 5d 6c 64b 704 
En6 10.4b 13.8a 56.67bc 1371.4 
En7 7.71c 5c 45d 572 

Control 4.8d 4.62d 42d 395.6 
 باشند% درصد می5دار در سطح هاي که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند براساس آزمون دانکن فاقد تفاوت آماري معنیمیانگین

Means in each column followed by the same letter, are not significantly different at %5 probability level, using Duncan test 
  

  روز در شرایط گلخانه  45هاي رشدي خیار بعد از گذشت هاي اندوفیت بر شاخصهاي منتخب باکتريثیر جدایهأت -2جدول 
 وزن خشک ریشه

Root dry 
weight  

 وزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight 

 وزن تر ریشه
Root wet 
weight  

 وزن تر ساقه
Shoot wet 

weight  

 طول ساقه
Shoot 
length  

  طول ریشه
Root length 

 جدایه
Isolate 

0.28a  0.78b  2a  4.2c  17.67a  22a  En1 
0.04c  1.05a  0.52c  5.87b  9.17c  6d  En2 
0.04c  0.25c  0.5c  2.55d  13.67b  15.67b  En3 
0.1b  1.2a  1.2b  6.72a  10bc  9.67c  En4 
0.1b  0.37c  1.36b  3.06  9.67c  10.33c  En5 
0.27a  1.08a  2.33a  6.64a  8.5c  9.67c  En6 
0.04c  0.57c  0.43c  4.5c  8.33c  7.33cd  En7 
0.1b  0.96ab  1.3b  5.62b  10.67bc  13bc  Control 

باشند% درصد می5در سطح  دارهاي که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند براساس آزمون دانکن فاقد تفاوت آماري معنیمیانگین  
Means in each column followed by the same letter, are not significantly different at %5 probability level, using Duncan test 

 
بـا تولیـد هورمـون، عملکـرد شـیمیایی       Acinetobacter جنس

گـردد  دهد و باعث بهبود رشد آنها مـی می ثیر قرارأگیاهان را تحت ت
هـاي  هاي این جنس بر روي افزایش شـاخص ثیر مثبت جدایهأ). ت7(

) موفقیت آمیز بوده اسـت.  3() و گندم 9ي گیاه سورگوم شیرین (رشد
یش جـذب مـواد   روي افـزا  .Acinetobacter sp از آنجایی که گونه

ولوژیک در کشـت  گذار است، کاربرد آن به صورت کود بیمعدنی تأثیر
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 .Pتواند مفیـد واقـع گـردد. همچنـین گونـه     خیار و گوجه فرنگی می
rhodesiae  در افزایش رشد چندین گیاه زراعی از جمله گوجه فرنگی

ثر گزارش شده است و ؤ) و نیز القاء مقاومت در گیاه م6) و فلفل (11(
  تواند کاندیداي دیگري جهت استفاده در شرایط گلخانه باشد.می

  
  گیريیجهنت

موجـب   En6و  En1هـاي  جدایـه  بر اساس نتایج بررسی حاضر،

هـاي رشـدي گیـاه، در    زنی بذر خیار و ارتقاء شاخصتسریع در جوانه
هاي تکمیلی جهـت  ها گردیدند. بررسیمقایسه با شاهد و سایر جدایه

هاي مذکور به صورت تکی و یا ترکیبی در شرایط گلخانه کاربرد گونه
هـاي  این اولین گزارش از جداسـازي گونـه  . شودپیشنهاد میو مزرعه 

ــدوفیت  از  .Acinetobacter sp و Pseudomonas rhodesiaeان
  باشد.خیار در کشور می
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