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  چکیذه

آصهبیطی آى تحت ضشایط هضسػِ، هشتبط بب غالف ٍ ػولکشد اص خػَغیبت هَسفَلَطیکی  بشخیتیوبس بزس گیبُ هبش بش ثیش پیصأت بِ هٌظَس بشسسی

آصهبیص بِ غَست . ضذًذتیوبسّبی آصهبیص سا ضبهل هی ببکتشی آصٍسپیشیلَمٍ  D-2,4 پیص تیوبس بزس بب دٍ سطح َّسهَى سضذ. ضذ اًدبم

ًتبیح حبغل اص تدضیِ . سقن هَسد استفبدُ دس ایي تحقیق بَهی استبى ایالم بَد .فبکتَسیل دس قبلب بلَک کبهل تػبدفی بب چْبس تکشاس اًدبم گشفت

ٍ ٍصى ّضاس داًِ طَل غالف ، داًِ دس غالف، تؼذاد تؼذاد غالف دس بَتِبشای غفبت  ببکتشیاختالف بیي سطَح ػبهل  ٍاسیبًس ًطبى داد کِ

تٌْب  َّسهَىاص طشف دیگش، اختالف بیي سطَح ػبهل . ببضذبش سقن هَسد هطبلؼِ هی ببکتشی دٌّذُ تأثیش هثبت پیص تیوبسداس ضذ، کِ ًطبىهؼٌی

داس هؼٌیغفبت کلیِ ّوچٌیي اثش هتقببل ببکتشی بب َّسهَى بشای  .داس گشدیذاًِ هؼٌیٍصى ّضاس دطَل غالف ٍ ، دس بَتِ بشای غفبت تؼذاد غالف

بب تَخِ . دٌّذُ اختالف سطَح کبسبشد ببکتشی دس سطَح هختلف َّسهَى ٍ غیش هستقل بَدى ایي دٍ ػبهل ًسبت بِ یکذیگش استکِ ًطبى  ضذ

ًسبت  ٍ افضایص ػولکشد ،اخضای ػولکشدغفبت هشتبط بب آصٍسپیشیلیَم ببػث بْبَد کِ پیص تیوبس ببکتشی  سسذبِ ًظش هیبِ ًتبیح بِ دست آهذُ 

 .ضَدهیدس گیبُ هبش بِ سبیش تیوبسّب 

 ، باکتزی آسوسپیزیلومD-2,4  پزایمینگ بذر، هورمون ماش،: کلمات کلیذی 

 مقذمه    

، ایي تفبٍت کٌذتش خَاّذ ضذاهکبًبت هحیطی هثل ًَس، سطَبت ٍ هَاد غزایی خبک بِ دلیل کوبَد  گیبّچِدس بشخی هَاقغ سضذ اٍلیِ     

دس ٍاقغ پشاین کشدى بزس یب بِ  .سضذ اٍلیِ گیبّبى هوکي است تب صهبى بشداضت هحػَل اداهِ یببذ ٍ سٍی ػولکشد گیبّبى تأثیش داضتِ ببضذ

1پشایویٌگاغطالح 
 بشاى هؼوَل ضیَُ یك است، کِ بزس پسببیذگى آى دًببل بِ ٍ بزس کبضت اص پیص ضذُ کٌتشل آبٌَضى اص ػببست بزس 

افضایص سشػت  ، کِ(2005اضشف ٍ فَالد، ) ببضذهى غیشتٌص ٍ تٌص ضشایط ضذى تحت سبض ٍ صًىخَاًِ یکٌَاختى ٍ سشػت افضایص

بْبَد بٌیِ ٍ سضذ بزس، اص خولِ هضایبی آى تشی اص ضشایط هحیطی ٍ صًی تحت داهٌِ ٍسیغصًی، یکٌَاختی بیطتش دس سبض ضذى، خَاًِخَاًِ

                                           
1  - Seed priming 
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-2,4 ّوچَى یّبی سضذّوبستگی تغییشات هَسفَلَطیکی ٍ دیگش خػَغیبت سضذی دس گیبّبى هختلف بب استفبدُ اص َّسهَى. دَضهی

D
بب . ضذُ است ّبی افضایٌذُ سضذ هبًٌذ آصٍسپیشیلیَم خْت پیص تیوبس دس گیبّبى هختلف تَسط بسیبسی اص هحققیي گضاسشببکتشیٍ  

ّبی افضایٌذُ سضذ ّوچَى آصٍسپیشیلیَم ٍ ببکتشی D-2,4 ّب اص خولِّبی سضذی ًظیش اکسیيایٌکِ پشاین کشدى تَسط َّسهَىتَخِ بِ 

ٍ  D-2,4 تیوبس َّسهَىتأثیش پیص ّذف اص اًدبم ایي پظٍّص بشسسی ،افضایص بقب ٍ سضذ گیبّبى هفیذ ببضذ هَثشی دسبِ طَس  ذتَاًٌهی

هبش ٍ هقبیسِ تأثیش َّسهَى، ببکتشی ٍ تشکیب َّسهَى بب هشتبط بب غالف ٍ ػولکشد ببکتشی آصٍسپیشیلیَم بش خػَغیبت هَسفَلَطیکی 

 .ببضذهی هَسد بشسسیببکتشی سٍی غفبت 
 هامواد و روش

 دقیقِ 57 ٍ دسخِ 35 ػشؼ خغشافیبیی ببکیلَهتشی ضوبل ضْش ایالم  40)ای ٍاقغ دس ضْشستبى ایَاى دس هضسػِ 1390ایي تحقیق دس سبل    

آصهبیص بِ غَست فبکتَسیل بش پبیِ  . گشدیذ اخشا (دسیب سطح اص هتش 1100استفبع ٍ ضشقی دقیقِ 41 ٍ دسخِ 08/46خغشافیبیی  طَل ٍ ضوبلی

 . ٍ تلفیق ببکتشی بب َّسهَى بَد D-2,4  آصٍسپیشیلَم، َّسهَى تیوبسّب ضبهل ضبّذ، ببکتشی. کبهل تػبدفی ٍ بب چْبس تکشاس اًدبم ضذ بلَک

خَاد صاسع ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ ببکتشی آصٍسپیشیلَم تَسط دکتش هحوذ. بَد استبى ایالمبزٍس هبش استفبدُ ضذُ دس ایي تحقیق بَهی 

هیلی لیتش هبیِ تلقیح  200بزسّب بِ هذت دٍ سبػت دس .گشدیذٍ بِ هٌظَس استفبدُ تکثیش ایضٍلِ، خبلع  ایالم اص هضاسع استبى ایالم خذاسبصی،

صًی بزس بب هحلَلی کِ حبٍی پیص خَاًِ. سلَل ببکتشی بَد 3/2×107لیتش هبیِ تلقیح تؼذاد ببکتشی دس ّش هیلی. ٍس ضذًذحبٍی ببکتشی غَطِ

ای هتش تحت ضشایط هضسػِ 3×6ّبیی بِ ابؼبد بزٍس پیص تیوبس ضذُ دس کشت. اًدبم گشدیذ ،ُبَد ppm 1بب غلظت َّسهًَی  D-2,4 َّسهَى

پبیبى دٍسُ گیشی غفبت هَسد هطبلؼِ دس اًذاصُ. هتش بَدسبًتی 15هتش ٍ فبغلِ بَتِ سٍی ّش سدیف سبًتی 50ّب فبغلِ سدیف .کطت گشدیذًذ

 ٍصى ّضاس داًِ ٍ (هتشسبًتی)طَل غالف غالف، داًِ دس ، تؼذاد غالف دس بَتِتؼذاد : هَسد هطبلؼِ ػببست اصغفبت  .سضذ گیبُ بِ ػول آهذ

 .ضذ استفبدُ SPSS  ٍMicrosoft office Excelاص ًشم افضاس ٍ سسن ًوَداس ّبی آهبسی تدضیِ ٍ تحلیلبِ هٌظَس . بَدًذ (گشم)

 نتایج و بحث

داًِ ، تؼذاد غالف دس بَتِتؼذاد بشای غفبت  ببکتشیاختالف بیي سطَح ػبهل  کِ (1خذٍل) ًتبیح حبغل اص تدضیِ ٍاسیبًس ًطبى داد    

تیوبس تَاى اظْبس داضت سقن هَسد هطبلؼِ ًسبت بِ پیصبٌببشایي هی. داس گشدیذ هؼٌی%( 1دس سطح ) ٍصى ّضاس داًِ ٍ طَل غالفغالف، دس 

 دسًطبى داد، بطَسی کِ  ّوبٌّگی( 1388)سٍستب ٍ ّوکبساى ًتبیح ایي ًتیدِ بب . ٍاکٌص هثبتی اص لحبظ ایي غفبت ًطبى دادُ است ببکتشی

اص طشف  .سا افضایص خَاّذ داد گیبّبى ایي داًِ ػولکشد آصٍسپیشیلَم بب( ّب ٍ بقَالتلگَم)گیبّبى غیش گشاهیٌِ  تلقیح ای،آصهبیطْبی هضسػِ

 %(5دس سطح )ٍ طَل غالف %( 1دس سطح)ٍ ٍصى ّضاس داًِ  دس بَتِ بشای غفبت تؼذاد غالفَّسهَى دیگش، اختالف بیي سطَح ػبهل 

اثش هتقببل ببکتشی بب َّسهَى  .بِ ایي پیص تیوبس ٍاکٌص ًطبى ًذادتؼذاد داًِ دس غالف هؼٌی داس گشدیذ اهب گیبُ هَسد هطبلؼِ بشای غفت 

گش کِ بیبىداس هؼٌی%( 5دس سطح)ٍ طَل غالف الف تؼذاد غالف دس بَتِ، تؼذاد داًِ دس غ، %(1دس سطح)ٍصى ّضاس داًِ بشای غفبت 

تیوبس تَاى ػٌَاى کشد کِ پیصهیبب تَخِ ًتبیح بِ دست آهذُ . (1ًوَداس) اختالف سطَح کبسبشد ببکتشی دس سطَح هختلف َّسهَى است
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تَاى ٍخَد کِ دلیل ایي اهش سا هی ،(2ًوَداس) تأثیش گزاس بَدُ است هبش ًْبیی ػولکشد بشتیوبسّب  ًسبت بِ دیگشداسی ببکتشی بِ طَس هؼٌی

 ،اظْبس داضتٌذ (2010)ّوکبساى تٌوَطی ٍ  ٍ (1385)حویذی ٍ ّوکبساى . سٍابط هثبت بیي گیبُ هبش ٍ ببکتشی آصٍسپیشیلیَم داًست

بٌببشایي دّذ، هیت تأثیش قشاس ّبی هشتبط بب آًشا تحّبی هحشک سضذ، ػولکشد ٍ ٍیظگیطشیق تَلیذ َّسهَى احتوبالً ببکتشی آصٍسپیشیلَم اص

ببضذ ًیبصی بِ اًدبم ّب یك هیّب ٍ ّوچٌیي اثش هتقببل آىتَخِ بِ ایٌکِ دسخِ آصادی ػبهل بب .ًتبیح هب دس ایي سابطِ هطببقت ًطبى داد

 .دّذسا بشای هب ًطبى هیّب داس بَدى سطَح ػبهلاطالػبت الصم دس سابطِ بب هؼٌی Fبٌببشایي آصهَى ، ًبَدُّب هقبیسِ هیبًگیي ػبهل

 تجشیه واریانس صفات مورد مطالعه ماش در ضزایط پیص تیمار باکتزی و هورمون  -1جذول             

  ns، * 1و  5دار در سطوح احتمال  دار و معنی به تزتیب غیز معنی ** و 

 .درصذ

             

تعذاد طول غالف، هورمون بزای صفات  متقابل باکتزی با  اثز -1نمودار       

به تزتیب اس راست به )وسن هشار دانه  دانه در غالف، تعذاد غالف در بوته و 

 (.چپ
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 (گزم)مقایسه تأثیز سطوح مختلف تیماری بز عملکزد دانه  -1نمودار
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تیوبس ببکتشی بش خػَغیبت غالف ٍ اخضای ػولکشد تأثیش بیطتشی داضتِ است ٍ ػولکشد کِ پیصًتبیح بِ دست  آهذُ اص ایي آصهبیص ًطبى داد 

-بٌببشایي بِ ًظش هی  .هبش دس ضشایط استفبدُ اص ببکتشی ببالتشیي هقذاس سا ًسبت بِ سبیش تیوبسّب بِ خَد اختػبظ دادُ است( ٍصى ّضاس داًِ)

 .ضَدخَاّذ ای ّبی افضایٌذُ سضذ هبًٌذ ببکتشی آصٍسپشیلیَم سبب افضایص ػولکشد هبش دس ضشایط هضسػِسذ استفبدُ اص ببکتشیس
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Abstract:  

In this study was conducted the effect of pre-treatment of mung bean's seeds (Vigna radiata) on some of 

morphological characteristics related with pod and performance under field conditions. Seeds pre-

treatment performed with growth hormone 2, 4-D two levels and Azespirilyum strain bacteria constituted 

of experimental treatments. An experiment was conducted in factorial form, using a randomized complete 

block design of four replications. Cultivar was using in this study native of Ilam. Analysis of variance 

showed that difference between levels of bacteria factor for number of pod per plant, seed per pod, pod 

length and seed weight was significant. That show bacteria pre-treatment has a positive effect on the 

varieties under study. On the other hand, the difference between factors levels of hormone for the traits 

number of pods per plant, pod length and seed weight was significant. Also interaction effect of bacteria 
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with hormones was significant for total traits that showed bacteria levels have a different effect in 

hormone levels. Results showed that Azespirilyum strain bacteria than to other per-treatment to increased 

performance and yield components in plant mung been. 

 
Keywords: mung been, seed priming, hormone 2, 4-D, Azespirilyum strain 


