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چکيده
سابقه و هدف :شوری یکی از گستردهترین فرآیندهای تخریب خاک بوده که باعث محدود شدن افزایش تولید
محصوالت غذایی میباشد .تلقیح گیاهان با باکتریهای محرک رشد گیاه متحمل به نمک با توان تولید -ACCدآمیناز
و ایندولاستیکاسید  ،اغلب اثرات منفی ناشی از غلظت باالی نمک را کاهش داده و موجب بهبود شاخصهای رشد
گیاه میشوند .از اینرو هدف از این پژوهش تعیین تأثیر باکتریهای ریزوسفری و اندوفیتی متحمل به نمک جدا شده
از خاک ریزوسفری و ریشههای گیاه سالیکورنیا بر شاخصهای رشد گیاه گندم در غلظتهای مختلف شوری بود.
مواد و روشها :این آزمایش در شرایط گلخانهای در قالب طرح کامالً تصادفی بهصورت فاکتوریل شامل :چهار سطح
شوری :صفر 7 ،4 ،و  10دسیزیمنس بر متر در عصاره اشباع و چهار سطح باکتری :تیمارهای بدون باکتری (شاهد)،
باکتری ریزوسفری ،اندوفیتی و تیمار ترکیبی (ریزوسفری و اندوفیتی) در  3تکرار طراحی و اجرا شد .پس از برداشت
گیاه گندم ،ویژگیهای موفولوژیکی و فیزیولوژیکی آنها اندازهگیری شدند .تجزیه تحلیل دادهها با نرمافزار SAS

صورت گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که عملکرد گیاه بهطور معنیداری تحتتأثیر شوری قرار گرفت .افزایش شوری از صفر به
 4دسیزیمنس بر متر بر همه شاخصهای رشد تأثیر منفی نداشت و حتی در برخی موارد موجب بهبود آنها شد .اما
با افزایش آن از  4به  7و  10دسیزیمنس بر متر ،شوری تأثیر منفی بر همه شاخصهای رشد داشت و بیشترین تأثیر
منفی در شوری  10دسیزیمنس بر متر بهدست آمد .در شرایط عدم تنش شوری حضور باکتریها موجب افزایش
عملکرد گیاه شد .در شرایط تنش شوری تلقیح جدایههای باکتری تأثیر معنیداری بر رشد گیاه داشت و موجب
افزایش وزن خشک اندام هوایی ( 9/49–26/68درصد) ،طول ریشه ( 3/94–27/47درصد) ،وزن خشک ریشه
( 10–47/36درصد) ،نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی ( 19/41–20/69درصد) و کاهش درصد
نسبی آب برگ ( 1/2–11/71درصد) ،فعالیت سوپراکسیددیسموتاز ( 7/63–15/8درصد) و پرولین (12/5-33/33
درصد) نسبت به شاهد شدند.
* مسئول مکاتبهhalikhan@ut.ac.ir :
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نتیجهگیری :بهطورکلی تلقیح باکتریها ،در  7مورد از  13شاخص رشد مورد بررسی موجب بهبود آنها شد .دلیل عدم
تأثیر در  6مورد دیگر میتواند به نمکدوست بودن باکتری و نسبتاً مقاوم بودن رقم مورد استفاده گندم نسبت داده
شود .با توجه به نتایج بهدست آمده در این آزمایش جهت استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه متحمل به نمک
جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بهعنوان کود زیستی جهت بهبود شاخصهای رشد ،کاهش اثرات تنش شوری و
افزایش عملکرد گیاه گندم نیاز به مطالعات بیشتری (استفاده از سطوح شوری باال و رقمهای گندم متفاوت) در سطح
گلخانهای و مزرعه میباشد.
واژههای کلیدی :باکتریهای اندوفیتی ،باکتریهای ریزوسفری ،سالیکورنیا ،شوری ،گندم
مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه نیاز به

نیاز به توسعه کشت محصوالتی است که مقاوم به

غذای بیشتر و کمبود خاکهای مناسب برای

نمک باشند ( .)22در این راستا روشهای نوین

کشاورزی ،جوامع امروزی را با مشکل جدی روبرو

مهندسی ژنتیک برای ایجاد محصوالت مقاوم به شوری

کرده است .یکی از دالیل مهم و عمده کمبود

موفقیتهای اندکی داشتهاند ( .)9یک استراتژی

خاکهای بارور ،میزان باالی شوری آنها میباشد که

جایگزین برای تولید محصوالت مقاوم به شوری

متأسفانه یک رویداد طبیعی و رو به رشد در مناطق

استفاده از ریزموجودات مقاوم به نمک است که باعث

خشک و نیمهخشک است بهطوریکه با استفاده

افزایش رشد و عملکرد محصول میشوند (.)13

فراگیر از کودهای شیمیایی و مدیریت نامناسب آبیاری

مطالعات نشان داده است که ریزموجودات متحمل به

هر روز بر وسعت این اراضی اضافه میشود ( .)7طبق

نمک میتوانند موجب افزایش رشد بسیاری از گیاهان

گزارش مانس و تستر ( ،)2008بیش از  45میلیون

قرار گرفته در معرض تنش شوری شوند ( 37و .)38

هکتار از زمینهای تحت کشت آبی ( 20درصد از کل

در میان این ریزموجودات ،باکتریهای محرک رشد

اراضی زراعی) جهان در معرض ابتال به تنش شوری

گیاه موجب بهبود و توسعه رشد و عملکرد گیاهان

قرار گرفته و هر سال  1/5میلیون هکتار از زمینهای

در شرایط تنش شوری میشوند ( 11و .)12

تولید محصوالت کشاورزی در اراضی متأثر از نمک

زراعی بهدلیل شوری باال از قابلیت استفاده خارج

ریزوسفر گیاهان هالوفیت بهعنوان یک آشیانه

میشوند ( )27و انتظار میرود افزایش شوری تا

اکولوژیک مهم برای انواع مختلف ریزوباکتریهای

اواسط قرن بیست و یکم ،موجب از دست رفتن تا 50

مقاوم به امالح عمل میکنند که میتوانند موجب

درصد از اراضی قابلکشت شود ()14؛ بنابراین

افزایش رشد ( )43و عملکرد گیاهان تحت شرایط

ضروری است جهت تأمین غذا برای  2/3میلیارد

تنش شوری شوند ( .)21گیاهان هالوفیت بسیار

جمعیت اضافهشده تا سال  2050امکان احیا و

متحمل به نمک میباشند بهطوریکه در مناطقی با

بهرهبرداری از این اراضی فراهم شود ( .)15اما شوری

غلظت امالح باالی  5گرم در لیتر میتوانند رشد کنند

بهشدت عملکرد گیاهان نیمهحساس به شوری ،مانند

( .)17یکی از مهمترین گیاهان هالوفیت با باالترین

گندم و ذرت را از طریق تأثیر بر فرآیندهای

میزان تحمل به نمک ،گیاه سالیکورنیا 1از خانواده

فیزیولوژیکی ،زیستی و متابولیکی تحتتأثیر قرار داده
و عملکرد آنها را کاهش میدهد ( .)41ازاینرو برای

1- Salicornia
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تاجخروسیان (قبالً کنوپودیاسه) میباشد (.)30

بررسی کرده و نشان دادند که تلقیح زاد مایه باکتری

باکتریهای متحمل به نمک توانایی رشد در

متحمل به نمک انتخابشده بهطور معنیداری

غلظتهای  1-33درصد کلریدسدیم را داشته و با

باعث افزایش رشد ،زیستتوده و فعالیت آنزیم

استفاده از مکانیسمهای مختلفی مانند تجمع یونهای

سوپراکسیددیسموتاز در گندم در شرایط تنش

معدنی ،تجمع اسمولیتها ،تغییر ترکیب دیواره

شوری شد ( .)3سینگ و جها ( )2015با تلقیح

سلولی ،تغییر در ساختار فسفولیپیدهای غشاء ،تغییر

باکتریهای Stenotrophomonas maltophilia SBP-9

در نوع و میزان اسید چرب ،تطابق لیپیدها با افزایش

جداشده از سورگوم بیکالر 3به گیاه گندم تحت تنش

شوری ،ممانعت از ورود نمک در تنشهای شدید

شوری نشان دادند که تلقیح این جدایه بهطور

اسمزی ،پایداری پروتئینها در محیطهای شور و

قابلتوجهی موجب افزایش نسبت طول ریشه به طول

نیز با تطابق آنزیمی در تنش اسمزی بر تنش ناشی

ساقه ،وزن خشک به وزن تر ،مقدار کلروفیل ،فعالیت

از غلظت باالی نمک غلبه میکنند ( .)24این

آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز

ریزموجودات از طریق مکانیسمهای غیرمستقیم (تولید

و پراکسیداز شده و سطح پرولین و مالون دی آلدئید

آنتیبیوتیکهای مؤثر بر باکتریهای پاتوژن ،کاهش یا

را کاهش داد ()36؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف

ممانعت از دسترسی پاتوژنهای گیاهی به آهن از

بررسی تأثیر باکتریهای جدا شده از خاک ریزوسفری

طریق تولید سیدروفورها در منطقه ریزوسفر ،تولید و

و بافتهای درونی ریشه گیاه سالیکورینا بر روی گیاه

ترشح آنزیمهای لیزکننده دیواره سلولی قارچها) و

گندم در شرایط تنش شوری انجام شد.

مستقیمی مانند افزایش فسفر قابلدسترس ،تثبیت
نیتروژن ،تولید هورمونهای گیاهی ازجمله اکسینها،

مواد و روشها

سیتوکینینها ،جیبرلینها و کم کردن سطح اتیلن

جدایههای باکتری منتخب و ویژگیهای آنها:

تنشی 1از طریق تولید آنزیم -ACCدآمیناز ،باعث

نمونهبرداری از سه منطقه قم ،اراک و اشتهارد (استان

افزایش تحمل گیاه به تنشهایی مانند شوری میشوند

البرز) در مرحله گلدهی گیاه سالیکورنیا صورت گرفته

( .)19مطالعات گذشته نیز نشان دادهاند که باکتریهای

و جداسازی باکتریهای ریزوسفری و اندوفیتی با

جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا دارای توان تولید

روش پیشنهادی سزیمانسکا و همکاران ( )2016انجام

هورمون ایندولاستیکاسید ( ،)31آنزیم -ACCدآمیناز،

شد ( .)42پس از خالصسازی 214 ،جدایه متفاوت

تثبیت نیتروژن ( )25و توان انحالل فسفاتهای

بر اساس ویژگی مورفولوژیکی مانند شکل ،رنگ،

نامحلول میباشند ( .)16بارا و همکاران ( )2016با

اندازه کلنی و سرعت رشد جهت تعیین میزان تحمل

جداسازی باکتریهای متحمل به شوری و انتخاب

به تنش شوری انتخاب شدند .از  214جدایه

سویههای برتر آنها از گیاه آواکادو 2و در ادامه تلقیح

موردبررسی  98/13درصد در غلظت صفر83/64 ،

به گیاه گندم اثر آنها بر رشد ،زیستتوده و فعالیت

درصد در غلظت  52/34 ،5درصد در غلظت ،10

سوپراکسیددیسموتاز را در شرایط تنش شوری

 23/36درصد در غلظت  7/01 ،15درصد در غلظت

 0/25و  0/45موالر کلریدسدیم در شرایط گلخانهای

 20و  3/27درصد از آنها در غلظت  25درصد
کلریدسدیم رشد کردند .بهمنظور ارزیابی میزان تحمل

1- Stress ethylene
2- Avocado

3- Sorghum bicolor
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به سطوح مختلف خشکی و ویژگیهای محرک رشد

سالیکورنیا بر شاخصهای رشد گیاه گندم آزمایشی

گیاهی از  50جدایه اندوفیتی و ریزوسفری که در

در قالب طرح کامالً تصادفی  )CRD(1بهصورت

غلظت  15درصد کلریدسدیم توان رشد داشتند15 ،

فاکتوریل با چهار سطح شوری (صفر 7 ،4 ،و 10

جدایه برتر از دامنههای مختلف میزان رشد (اندازه

دسیزیمنس بر متر) ،همراه با تلقیح جدایه باکتری

کلنی) انتخاب و توان رشد آنها در فشارهای اسمزی

مقاوم به شوری در چهار سطح :بدون باکتری (شاهد)،

 -15 ،-10 ،-5 ،0و  -20بار مورد ارزیابی قرار

باکتری ریزوسفری (،)Staphylococcus sp. R11

گرفت .همچنین برای این  15جدایه ،توان انحالل

باکتری اندوفیتی ( )Staphylococcus sp. E14و

فسفاتهای معدنی نامحلول با استفاده از محیط کشت

تیمار ترکیبی (ریزوسفری و اندوفیتی) در  3تکرار

اسپربر ( ،)40آزمون توانایی تولید هیدروژن سیانید به

شامل  48واحد آزمایشی (گلدان) درون اتاقک رشد

روش دونیت کورا و همکاران ( )10( )2005و

پژوهشی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران،

ارزیابی توان تولید ایندولاستیکاسید با استفاده از

طراحی و اجرا شد .جهت کشت گیاه گندم (رقم

روش بنت و همکاران ( )6( )2001تعیین شدند.

چمران ( 2نسبتاً مقاوم به شوری)) ابتدا بذرهای

آزمون تولید آنزیم -ACCدآمیناز و درصد جوانهزنی

(تهیهشده از بانک ژن گروه زراعت دانشگاه تهران)

در  5جدایه  R335 ،R212 ،E221 ،E215 ،R218و

ضدعفونی سطحی شده با الکل  70درصد بهمدت 20

 R211که بهطورکلی ازلحاظ تحمل به تنش کمآبی،

ثانیه و هیپوکلریت سدیم ( 5درصد) بهمدت  10دقیقه

تولید ایندولاستیکاسید و توانایی حلکنندگی فسفات

با زاد مایه باکتری بذر مال ( 20عدد بذر در سه تکرار

نسبت به بقیه جدایهها برتری داشتند با بهرهگیری از

برای هر تیمار بهصورت جداگانه بهمدت  4ساعت در

روش پنروس و گلیک ( )28( )2003صورت گرفت.

محیط کشت مایع از هر باکتری غوطهور شدند) و

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون -ACCدآمیناز

روی آب آگار جوانهدار شده و سپس  10عدد جوانه

و درصد جوانهزنی دو جدایه اندوفیتی  E215و

هماندازه به داخل گلدانهای پالستیکی فاقد زهکش

ریزوسفری  R212بهعنوان جدایه برتر انتخاب و اثر

به ارتفاع و قطر دهانه بهترتیب  19و  19سانتیمتر،

آنتاگونیستی آنها با استفاده از کشت متقابل و بررسی

حاوی  3/5کیلوگرم خاک دارای قابلیت هدایت

قطر ناحیه بازدارنده رشد موردبررسی قرار گرفت

الکتریکی ( 1/1دسیزیمنس بر متر) ،واکنش خاک

( .)39در نهایت با منفی بودن اثر آنتاگونیستی

( ،)7/78بافت خاک (لوم شنی) ،پتاسیم (325

جدایهها ،برای این پژوهش دو جدایه  R212و E215

میلیگرم بر کیلوگرم) ،آهن ( 2میلیگرم بر کیلوگرم)،

که بهترتیب با نامهای Staphylococcus sp. R11

درصد نیتروژن ( ،)0/046سدیم ( 6میلیگرم بر

(شماره ثبت  )MG865739و Staphylococcus

کیلوگرم) ،منیزیم ( 4/6میلیگرم بر کیلوگرم) ،فسفر

( sp. E14شماره ثبت  )MG865740ثبت شده در

( 8/84میلیگرم بر کیلوگرم) ،کلسیم ( 18/4میلیگرم

سایت  NCBIانتخاب و تأثیر آنها بر روی

بر کیلوگرم) ،درصد کربن آلی ( )0/3و درصد اشباع

شاخصهای رشد گیاه موردبررسی قرار گرفت.

خاک ( )26انتقال داده شدند؛ و هفته بعد از کشت،

طرح و تیمارهای آزمایشی :بهمنظور تعیین تأثیر

تعداد بوتهها به / 3بوته در هر گلدان کاهش یافت؛ و

باکتریهای ریزوسفری و اندوفیتی متحمل به نمک

در نهایت یک هفته بعد از تلقیح باکتریها بسته به هر

جداشده از خاک ریزوسفری و ریشههای گیاه

1- Completely Randomized Designs
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تیمار آزمایشی هر  48ساعت یکبار 100 ،میلیموالر

اندازهگیری سدیم و پتاسیم از روش هضم خشک و

نمک  NaClاضافه شد .بهطوریکه برای 200

ترکیب با اسیدکلریدریک استفاده شد ( .)20اندازهگیری

میلیموالر (دو نوبت آبیاری در طول دو روز)400 ،

فعالیت به بر طبق بیوچمپ و فریدوویچ ()5( )1991

میلیموالر (چهار نوبت آبیاری در طول چهار روز) و

و پرولین به بر طبق بیتس و همکاران ( )4( )1973با

 600میلیموالر (شش نوبت آبیاری در طول شش

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ()Cary 300 UV-Vis

روز) آبیاری صورت گرفت .رطوبت موجود در داخل

قرائت و بهترتیب بر حسب واحد در میلیگرم برگ و

گلخانه در حدود  60درصد و دمای شب و روز بهترتیب

میکرومول در گرم وزنتر برگ محاسبه شدند.
تجزیهوتحلیل آماری دادههای بهدستآمده با نرمافزار

 24و  18درجه سانتیگراد تنظیم شد .آبیاری گیاهان با

 SASانجام پذیرفت .همچنین برای مقایسه میانگینها

آب مقطر تا رسیدن رطوبت به حدود  80درصد ظرفیت

در مواردی که اثر کلی تیمارها معنیدار شناخته شد با

زراعی (وزنی -روزانه) انجام شد .همچنین با توجه به

بهرهگیری از نرمافزار  ،SASاز آزمون چند دامنهای

آزمون خاک ،کمبود عناصر غذایی از طریق محلول

دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

هوگلند و همراه با آب آبیاری (آب مقطر) اصالح
گردیدند .طول دوره روشنایی و تاریکی در  50روز اول

نتايج و بحث
اعمال تنش شوری بر ارتفاع گیاه در سطح یک

بهترتیب  14و  10ساعت ،شدت نور  14000لوکس و
دوره بقیه زمان کشت بهترتیب  16و  8ساعت بود.

درصد تأثیر معنیدار داشت (جدول  )1و بیشترین

گیاهان  100روز بعد از کشت برداشت شدند.

مقدار آن در شوری  4دسیزیمنس بر متر (57/16

بهمنظور تعیین محتوی نسبی آب  )RWC(1برگ،

سانتیمتر ( 1/51درصد افزایش نسبت به شاهد)) و

با انتخاب جوانترین برگ توسعهیافته ،وزن تازه آنها

کمترین مقدار آن در شوری  10دسیزیمنس بر متر با

اندازهگیری و برای تعیین وزن آماس شده حدود 24

 9/36درصد کاهش نسبت به شاهد حاصل شد؛ اما تأثیر

ساعت در دمای اتاق (تقریباً  20درجه سانتیگراد) در

فاکتور باکتری و اثر متقابل باکتری و شوری بر ارتفاع

آب مقطر قرار داده و بعد از گذشت مدتزمان الزم
خشک و وزن آنها یادداشت شد .سپس قطعات برگی

گیاه معنیدار نبود (جدول  .)1شوری از طریق تنش

بهمدت  48ساعت در دمای  72درجه سانتیگراد در

اسمزی ،سمیت یونی ،عدم تعادل تغذیهای و یا ترکیبی از

آون قرار داده شده و بعد از بهدست آمدن وزن خشک

این عوامل اثرات نامطلوب بر رشد گیاهان داشته و

آنها محتوی نسبی آب برگ محاسبه شد (.)1

عملکرد آنها را کاهش میدهد .در این میان باکتریهای

شاخص کلروفیل (عدد  )SPADبا کلروفیلمتر پرتابل

محرک رشد گیاه میتوانند بهویژه از طریق کاهش اتلین

مدل  SPAD-502,Minoltaتعیین گردید (.)26

تنشی در اثر فعالیت آنزیم -ACCدآمیناز موجب افزایش

شاخص تحمل به نمک 2با استفاده از روش شتی و

رشد گیاه تحت تنش شوری شوند (.)44

همکاران ( )1995اندازهگیری شد ( )34که از تقسیم

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر

وزن خشک گیاه تحت تنش شوری و تلقیحشده با

همه فاکتورها بر صفت طول ریشه معنیدار بود

باکتری بر وزن خشک گیاه در شرایط کنترل (بدون

(جدول  )1نتایج مقایسات میانگین نشان داد که در

تلقیح باکتری و بدون تنش نمک) بهدست آمد .جهت

شوری  4دسیزیمنس بر متر تلقیح جدایههای باکتری
بر طول ریشه تأثیر مثبت نداشته و بیشترین مقدار

1- Relative Water Content
2- Salt tolerance Index
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طول ریشه در تیمار بدون تلقیح جدایه باکتری

مشاهده شد و این در حالی بود که شوری 4

( 24/67سانتیمتر) مشاهده شد (جدول  .)4با تغییر

دسیزیمنس بر متر با  3/82سانتیمترمکعب بیشترین

غلظت شوری از  4به  7و  10دسیزیمنس بر متر

مقدار حجم ریشه را به خود اختصاص داد .در

جدایهها اثر مثبت خود را نشان داده و بیشترین مقدار

شرایط بدون تنش شوری بیشترین مقدار حجم

طول ریشه بهترتیب در تیمارهای تلقیحشده با

ریشه در تیمار تلقیحشده با جدایه اندوفیتی (4/003

جدایههای ریزوسفری و اندوفیتی بهدست آمد (جدول

سانتیمترمکعب) بهدست آمد.

 .)4طویل بودن ریشه در تیمارهای تلقیحشده با

با افزایش شوری در شرایط بدون تلقیح باکتری،

باکتری در حضور و بدون حضور نمک بهدلیل تولید

کمترین مقدار وزن خشک ریشه در شوری 10

ایندولاستیکاسید توسط باکتری میباشد .این واقعیت

دسیزیمنس بر متر ( 0/36گرم در گلدان) و بیشترین

به خوبی شناخته شده است که باکتریهای محرک

مقدار آن در شوری  4دسیزیمنس بر متر ( 0/62گرم

رشد گیاه از طریق تولید فیتوهورمونهای مانند

در گلدان) بهدست آمد (جدول  .)4در حضور باکتری

ایندولاستیکاسید موجب گسترش ریشه تحت شرایط

نیز افزایش شوری موجب کاهش وزن خشک ریشه

تنش شده که درنهایت جذب مواد غذایی توسط گیاه

در تمامی تیمارها گردید اما بیشترین مقدار وزن

را افزایش میدهند (.)21

خشک ریشه ( 0/59گرم در گلدان) در اثر تلقیح با

اثر اصلی باکتری و شوری بر مقدار حجم ریشه

جدایه ریزوسفری حاصل گردید .با افزایش شوری

در سطح پنج درصد معنیدار بود اما برهمکنش آنها

جدایه ریزوسفری تأثیرگذاری بهتری بر وزن خشک

بر حجم ریشه تأثیر معنیداری نداشت (جدول  .)1با

ریشه داشت و در شوری  10دسیزیمنس بر متر نیز

افزایش شوری در همه سطوح حجم ریشه کاهش

بیشترین عملکرد ( 0/4گرم در گلدان) را به خود

یافت و بیشترین کاهش آن در شوری 10

اختصاص داد (جدول .)4

دسیزیمنس بر متر با  50/52درصد (نسبت به شاهد)

جدول  -1تجزیه واریانس اثر تنش شوری و باکتری بر شاخصهای رشد گندم.
Table 1. Analysis of variance of salt stress and bacteria effect on growth parameters of wheat.

منبع تغییرات
SOV

درجه
آزادی
DF

باکتری

میانگین مربعات

3

Mean of square

ارتفاع گیاه

طول ریشه

حجم ریشه

وزن خشک ریشه

Plant height

Root length

Root volume

Root dry weight

12.52 ns

**13.94

**5.60

0.002 ns

Bacteria

شوری

3

**88.59

**73.05

**10.97

**0.26

Salinity

اثر متقابل

9

4.43 ns

*4.52

0.34 ns

**0.02

Interaction

خطا

32

4.44

1.7

0.17

0.005

Error
)CV (%

3.83

5.67

13.66

12.50

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح پنج و یک درصد میباشد.
, * and ** respectively indicate a no significant, significant at 5% and 1% level.
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در شرایط بدون تنش ،تأثیر تلقیح جدایههای

ریزوسفری و اندوفیتی بهترتیب بیشترین وزن خشک

باکتری بر وزن خشک اندام هوایی معنیدار بود

اندام هوایی گیاه را به خود اختصاص دادند .این نتایج

(جدول  .)2در شرایط تنش شوری تلقیح جدایههای

با نتایج سینگ و جها ( )2015و چانگ و همکاران

باکتری تأثیر معنیداری بر وزن خشک اندام هوایی

( )2014نیز مطابقت دارد ( 8و  .)36حسن اوزمان و

داشته و بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی در

همکاران ( )2013علت کاهش بیومس خشک گیاهان

شوری  4دسیزیمنس بر متر توسط جدایه اندوفیتی

رشدیافته تحت تنش شوری را به محدود بودن عرضه

( 5/84گرم در گلدان) ،شوری  7دسیزیمنس بر متر

متابولیتها به بافتهای در حال رشد بهعلت کاهش

تیمار بدون باکتری ( 4/94گرم در گلدان) و در شوری

ظرفیت جذب آب سیستمهای ریشهای و یا افزایش

 10دسیزیمنس بر متر توسط جدایه ریزوسفری

بیشازحد یونهای سدیم و کلر که ممکن است باعث

( 4/49گرم در گلدان) بهدست آمد (جدول .)4

ایجاد اختالالت معنیدار فیزیولوژیکی شود نسبت

جدایههای ریزوسفری ،اندوفیتی و ترکیب جدایههای

دادند (.)18

جدول  -2تجزیه واریانس اثر تنش شوری و باکتری بر شاخصهای رشد گندم.
Table 2. Analysis of variance of salt stress and bacteria effect on growth parameters of wheat.

منبع تغییرات
SOV

درجه
آزادی
DF

باکتری

میانگین مربعات

3

Mean of square

وزن خشک اندام هوایی

وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی

مقدار نسبی آب

کلروفیل

Shoot dry weight

Root dry weight to shoot dry weight ratio

RWC

Chlorophyll

**0.85

0.000ns

**88.3

1.23ns

Bacteria

شوری

3

**0.002

**6.74

**26.8

2.68ns

Salinity

اثر متقابل

9

*0.001

**0.55

**15.5

1.01ns

Interaction

خطا

32

0.000

0.21

5.07

0.99

Error
)CV (%

12.21

9.45

2.5

2.08

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح پنج و یک درصد میباشد.
, * and ** respectively indicate a no significant, significant at 5% and 1% level.

ns

تأثیر فاکتورهای شوری و برهمکنش باکتری و

( )0/106بیشترین مقدار نسبت وزن خشک ریشه به

شوری بر نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک

وزن خشک اندام هوایی را به خود اختصاص دادند

اندام هوایی بهترتیب پنج و یک درصد معنیدار بود

(جدول .)5

(جدول  .)2با افزایش شوری از صفر به  7 ،4و 10

تأثیر سطوح مختلف باکتری بر مقدار نسبی آب

دسیزیمنس بر متر بهترتیب تیمارهای بدون تلقیح

برگ در شوری صفر دسیزیمنس بر متر معنیدار بود

باکتری ( ،)0/136ترکیب جدایههای ریزوسفری و

و بیشترین مقدار آن در تیمار بدون تلقیح باکتری

اندوفیتی ( )0/192و تیمار بدون تلقیح باکتری

(شاهد) بهدست آمد (جدول  .)5در کل مقدار نسبی
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آب برگ در تیمار بدون تلقیح باکتری با افزایش

میدهد .تلقیح باکتریهای محرک رشد متحمل به

شوری از صفر به  4دسیزیمنس بر متر افزایش یافت

شوری موجب کاهش مقدار درصد نسبی آب برگ در

اما با افزایش آن به  7و  10دسیزیمنس بر متر دوباره

شرایط تنش شوری شد و بهترتیب کمترین مقدار

کاهش یافت .در غلظتهای مختلف کلریدسدیم

درصد نسبی آب برگ در اثر تلقیح ترکیب جدایههای

تیمارهای تلقیحشده با باکتری کمترین مقدار محتوی

ریزوسفری و اندوفیتی ،جدایه اندوفیتی و ریزوسفری

نسبی آب برگ (ترکیب جدایههای ریزوسفری و

و بیشترین آن در تیمار شاهد حاصل شد .علت

اندوفیتی در شوری  4دسیزیمنس بر متر ،جدایه

کاهش مقدار آب بافتها بهدلیل این است که باکتریها

ریزوسفری در شوری  7و  10دسیزیمنس بر متر) را

باعث کاهش مقدار تجمع سدیم ،کاهش نیاز به تجمع

به خود اختصاص دادند (جدول  .)5تنش شوری

آب و یا توسعه ریشه گیاه ،شده و بهاینترتیب باعث

باعث تغییر فشار اسمزی در محیط رشد گیاه شده و

بهبود راندمان آب گیاه میشوند (.)2

قابلیت دسترسی آب برای گیاه را تحتتأثیر قرار
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر تنش شوری و باکتری بر برخی مؤلفههای اندام هوایی گندم
Table 3- Analysis of variance of salt stress and bacteria effect on some parameters in shoot of wheat

میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

SOV

DF

باکتری

3

Mean of square

سدیم

پتاسیم

پتاسیم به سدیم

سوپر اکسید دیسموتاز

پرولین

Na

K

K/Na

SOD

Proline

0.001 ns

*0.24

*51.97

*0.069

0.002 ns

Bacteria

شوری

3

**0.02

**0.42

**1014.1

**9.78

**0.09

Salinity

اثر متقابل

9

0.02 ns

0.07 ns

5.62 ns

*0.04

*0.002

Interaction

خطا

32

0.000

0.06

14.99

0.19

0.027

Error
)CV (%

12.79

6.34

12.81

5.76

17.06

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح پنج و یک درصد میباشد.
, * and ** respectively indicate a no significant, significant at 5% and 1% level.

ns

اثر هیچکدام از فاکتورهای شوری ،باکتری و اثر

درصد بیشتر نسبت به شاهد) حاصل شد (شکل .)1

متقابل آنها بر شاخص کلروفیل معنیدار نبود (جدول

بیشترین مقدار پتاسیم ( 4/07درصد) در شوری 10

 .)2اثر اصلی باکتری و شوری بر مقدار پتاسیم اندام

دسیزیمنس بر متر و کمترین مقدار آن در شوری

هوایی معنیدار بود (جدول  )3و تلقیح جدایههای

صفر دسیزیمنس بر متر ( 3/74درصد) مشاهده شد.

باکتری بهطور معنیداری باعث افزایش پتاسیم اندام

تغییرات نسبت پتاسیم به سدیم اندام هوایی در

هوایی شدند و بیشترین مقدار آن در اثر تلقیح

غلظتهای مختلف شوری معنیدار بود (جدول  )3و

ترکیب جدایههای ریزوسفری و اندوفیتی (8/68

با افزایش شوری نسبت پتاسیم به سدیم اندام هوایی
186
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کاهش پیدا کرده و بیشترین مقدار کاهش در شوری

افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در اندام هوایی شده و

 10دسیزیمنس بر متر ( 47/86درصد نسبت به

بیشترین مقدار آن در اثر تلقیح ترکیب جدایههای

شاهد) مشاهده شد .تلقیح جدایههای باکتری باعث

ریزوسفری و اندوفیتی حاصل شد (شکل .)2

شکل  -1تأثیر سطوح مختلف باکتری بر پتاسیم اندام هوایی گیاه گندم.
Figure 1. Effect of different level of bacteria on potassium in shoot of wheat.

شکل  -2تأثیر سطوح مختلف باکتری بر نسبت پتاسیم به سدیم در اندام هوایی گیاه گندم.
Figure 2. Effect of different level of bacteria on potassium to sodium ration in shoot of wheat.

تنش شوری موجب اختالل در توازن یونها در

اولین واکنش صورت گرفته تجمع نمکها در اطراف

سیتوزول گیاهان میشود .در این شرایط واکنش و

ریشه و متعاقب آن افزایش فشار اسمزی بیرون ریشه

استراتژی گیاه خروج سدیم و ورود پتاسیم برای

که این کار جذب آب را برای گیاه دچار مشکل

کاهش تنش شوری است .بر عکس سدیم افزایش

میکند .دومین اتفاقی که صورت میگیرد این است که

غلظت پتاسیم میتواند اثر مضر شوری بر رشد و

تجمع یونهای سمی سدیم و کلر در داخل

عملکرد را کاهش دهد ( .)35با افزایش تنش شوری

سیتوپالسم افزایش مییابد .باکتریهای محرک رشد با
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بهکارگیری آنتیپورترهای  Na/Hو افزایش فعالیت

افزایش شوری به  7و  10دسیزیمنس بر متر تأثیر

انتقالدهندههای  K/Naموجب خروج سدیم و

باکتریهای محرک بیشتر شد ،بهطوریکه در

افزایش ورود پتاسیم به داخل سلول میشوند (.)29

شوری  10دسیزیمنس بر متر تفاوت معنیداری بین

براساس جدول تجزیه واریانس دادهها فاکتورهای

تیمارها ایجاد شده و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمی

باکتری و اثر متقابل باکتری و شوری در سطح پنج

سوپراکسیددیسموتاز ( 3/81واحد در میلیگرم برگ)

درصد و فاکتور شوری در سطح یک درصد تأثیر

در تیمار تلقیحشده با ترکیب جدایههای اندوفیتی و

معنیداری بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز

ریزوسفری بهدست آمد (جدول  .)5این واقعیت

داشتند (جدول  .)3در شرایط بدون تلقیح باکتری با

بهخوبی شناخته شده است که تحت تنش شوری که

افزایش شوری میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز

گونههای فعال اکسیژن افزایش مییابد بنابراین افزایش

افزایش یافت .در حضور جدایههای باکتری با افزایش

تنش اکسیداتیو باعث کاهش مقدار پروتئین بهعلت

غلظت شوری از صفر به  4دسیزیمنس بر متر تفاوت

آسیب ناشی از شرایط اکسیداتیو میشود .یکی از

معنیداری بین تیمارهای تلقیح شده با باکتری با

مهمترین مکانیسمهای آنتیاکسیدانی فعالیت آنزیم

تیمارهای بدون تلقیح باکتری مشاهده نشد؛ اما با

سوپراکسیددیسموتاز میباشد (.)33

جدول  -4تأثیر جدایههای ریزوسفری و اندوفیتی بر شاخصهای رشد گیاه گندم در شرایط تنش شوری.
Table 4. Effect of rhizosphere and endophytic isolates on wheat growth parameters under salt stress conditions.

شوری (دسیزیمنس بر متر) -باکتری

وزن خشک اندام هوایی

طول ریشه

وزن خشک ریشه

Salinity (dS/m)-bacteria

)Shoot dry weight (g

)Root length (g

)Root dry weight shoot (g

4.82±0.07bc

24±1abcd

0.57±0.04cde

شاهد
Blank

ریزوسفری

5.32±0.31ab

26.33±1.15a

0.59±0.04cd

Rhizosphere
0

اندوفیتی

a

ab

26±1

6.02±0.3

a

0.84±0.16

Endophytic

ریزوسفری  +اندوفیتی

5.93±0.45a

23.67±1.15bcd

0.70±0.18b

Rhizosphere+ Endophytic

شاهد

4.61±0.22bcd

24.67±1.53abc

0.62±0.06bc

Blank

ریزوسفری

5.36±0.24ab

24.33±1.53abc

0.56±0.11cde

Rhizosphere
4

اندوفیتی

a

5.84±0.5

cde

22.67±1.53

cd

0.58±0.16

Endophytic

ریزوسفری  +اندوفیتی

5.33±0.38ab

Rhizosphere+ Endophytic
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Continue Table 4.

وزن خشک ریشه

طول ریشه

وزن خشک اندام هوایی

 باکتری-)شوری (دسیزیمنس بر متر

Root dry weight shoot (g)

Root length (g)

Shoot dry weight (g)

Salinity (dS/m)-bacteria

0.5±0.13cde

21.67±1.15de

4.94±0.13bc

شاهد
Blank

0.59±0.12cd

24.33±0.58abc

ریزوسفری

4.68±0.42bcd

Rhizosphere
7
0.48±0.07def

23.33±1.53cd

اندوفیتی

4.58±0.19bcd

Endophytic
0.45±0.13ef

23±1cde

4.43±0.24cde

 اندوفیتی+ ریزوسفری
Rhizosphere+ Endophytic

0.36±0.11fgh

17±1f

شاهد

3.37±0.37f

Blank
0.4±0.02fg

20.67±0.58e

ریزوسفری

4.49±1.11bcde

Rhizosphere
10
0.23±0.09h

21.67±1.53de

اندوفیتی

3.69±0.77ef

Endophytic
0.32±0.09gh

17.67±1.53f

3.84±0.44def

 اندوفیتی+ ریزوسفری
Rhizosphere+ Endophytic

.میانگینهای با حروف یکسان در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند
Means followed by same letters are not significant at 5% level.

. تأثیر جدایههای ریزوسفری و اندوفیتی بر شاخصهای رشد گیاه گندم در شرایط تنش شوری-5 جدول
Table 5. Effect of rhizosphere and endophytic isolate on wheat growth parameters under salt stress condition.
پرولین

سوپراکسیددیسموتاز

مقدار آب نسبی

نسبت وزن خشک ریشه به

Proline
(μmoles/g FW)

SOD
(U/mg Leaf)

RWC
(%)

وزن خشک اندام هوایی
Root dry weight to dry weight shoot ratio

0.08±0.01de

1.57±0.12ef

93.38±4.3abc

0.116±0.01cde

 باکتری-)شوری (دسیزیمنس بر متر
Salinity (dS/m)-bacteria

شاهد
Blank

0.09±0.02de

1.48±0.1f

89.19±2.1cde

0.11±0.01cdef

ریزوسفری
0

Rhizosphere
0.07±0.01e

1.59±0.08ef

90.36±2.3bcd

0.14±0.03a

اندوفیتی
Endophytic

0.08±0.03de

1.61±0.03def

89.66±2.3bcde

0.12±0.01bcd

 اندوفیتی+ ریزوسفری
Rhizosphere+ Endophytic
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Continue Table 5.
شوری (دسیزیمنس بر متر) -باکتری
Salinity (dS/m)-bacteria

شاهد

نسبت وزن خشک ریشه به

مقدار آب نسبی

سوپراکسیددیسموتاز

پرولین

وزن خشک اندام هوایی
Root dry weight to dry weight shoot ratio

RWC
)(%

SOD
)(U/mg Leaf

Proline
)(μmoles/g FW

0.136±0.02ab

96.13±5.2a

1.82±0.15de

0.12±0.02cde

Blank

ریزوسفری

90.75±0.9bcd

0.103±0.01def

1.76±0.15de

0.13±0.02cd

Rhizosphere
4

اندوفیتی

93.73±5.3ab

0.103±0.04def

1.8±0.06de

0.12±0.01cde

Endophytic

ریزوسفری  +اندوفیتی

84.87±2.9fg

0.116±0.02cde

1.85±0.05d

0.13±0.04cd

Rhizosphere+ Endophytic

شاهد

93.55±1.8ab

0.103±0.03def

2.49±0.18c

0.16±0.03c

Blank

ریزوسفری

85.64±0.7efg

0.123±0.02abc

2.64±0.05c

0.16±0.02c

Rhizosphere
7

اندوفیتی

0.103±0.01def

ریزوسفری  +اندوفیتی

0.1±0.03efg

88.23±2.6defg

2.68±0.16c

0.17±0.02c

Endophytic
84.23±3.9g

2.68±0.07c

0.17±0.03c

Rhizosphere+ Endophytic

شاهد

89.61±1.7bcde

0.106±0.02cdef

3.29±0.16b

0.36±0.02a

Blank

ریزوسفری

89.67±3.6bcde

0.093±0.03fg

3.63±0.08a

0.28±0.01b

10

Rhizosphere

اندوفیتی

90.95±2.9bcd

0.073±0.04h

3.62±0.16a

0.24±0.03b

Endophytic

ریزوسفری  +اندوفیتی

88.52±4.2def

0.083±0.02gh

3.81±0.1a

0.27±0.08b

Rhizosphere+ Endophytic

میانگینهای با حروف یکسان در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند.
Means followed by same letters are not significant at 5% level.

اثر فاکتور باکتری بر مقدار پرولین معنیدار نبود

دسیزیمنس بر متر تفاوت معنیداری بین تیمارها

اما شوری و اثر متقابل باکتری و شوری به ترتیب در

مشاهده نشد؛ اما با افزایش شوری از  7به 10

سطح یک و پنج درصد تأثیر معنیداری بر روی مقدار

دسیزیمنس بر متر مقدار تجمع پرولین در تیمار

پرولین گندم داشتند (جدول  .)3نتایج مقایسات

شاهد افزایش یافت و کمترین مقدار تجمع پرولین

میانگین دادهها نشان داد که در شوری صفر

( 0/24میکرومول در گرم وزن تر برگ) در تیمار

دسیزیمنس بر متر تغییرات مقدار پرولین در بین

تلقیحشده با جدایه اندوفیتی حاصل شد (جدول .)5

تیمارها معنیدار نبوده و تیمارهای تلقیحشده با باکتری

پرولین و قندهای محلول نشانگرهای بیوشیمیایی

با تیمارهای بدون باکتری از لحاظ تجمع پرولین

بسیار مهم در میزان تحمل گیاهان به تنش شوری

تفاوتی معنیداری نداشتند .با افزایش شوری از صفر

میباشند .قندهای محلول ،اسموالیتهای کمککننده

به  4و  7دسیزیمنس بر متر همانند شوری صفر

در تغییرات اسمزی تحت تنشهای غیرزیستی میباشند
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( .)32تجمع پرولین تحت تنش شوری نقش بسیار

تلقیحشده با جدایه اندوفیتی ،ریزوسفری و اندوفیتی

مهمی را در تنظیم اسمزی بازی میکند ( .)23نتایج این

حاصل شد (شکل  )3اما بهطورکلی اثر فاکتورهای

پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت شوری مقدار

باکتری و اثر متقابل باکتری و شوری بر شاخص
1

تجمع پرولین در گیاه افزایش یافت اما این افزایش در

تحمل به نمک ( )STIمعنیدار نبود (جدول .)6

تیمار تلقیحشده با باکتری نسبت به تلقیحنشده کمتر بود

شوری در سطح یک درصد تأثیر معنیداری بر آن

و این نشاندهنده این است که در تیمار تلقیحشده با

داشت .بیشترین میزان شاخص تحمل به نمک در

باکتری تنش کمتری وارد شده است.

شوری  4دسیزیمنس بر متر بهدست آمد (شکل .)3

بیشترین مقدار شاخص تحمل به نمک در
شوریهای  7 ،4و  10بهترتیب در تیمارهای
جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر تنش شوری و باکتری بر شاخص تحمل به نمک.
Table 6. Analysis of variance of salt stress and bacteria effect on salt tolerance index.
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

Mean of Square

SOV

DF

شاخص تحمل به نمک
Salt Tolerance Index

باکتری

200.36 ns

3

Bacteria

شوری

**2697.69

2

Salinity

اثر متقابل

237.54 ns

6

interaction

خطا

105.53

24

Error
10.77

)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح پنج و یک درصد میباشد.
, * and ** respectively indicate a no significant, significant at 5% and 1% level.

شکل  -3تأثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص تحمل به تنش شوری در گیاه گندم.

ns

1

Figure 3. Effect of different levels of NaCl on salt tolerance index on wheat plant.

1- Salt Tolerance Index

191

1398 )6(  شماره،)26( نشريه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك جلد

نتيجهگيري کلی

ناشی از عدم فعالسازی مؤلفههای رشد گیاهی در
 معموالً تلقیح ترکیب.سطوح پایین نمک باشد

نتایج این مطالعه نشان داد که باکتریهای محرک

جدایههای ریزوسفری و اندوفیتی بهتنهایی بیشترین

رشد گیاه استافیوکوکوس میتوانند در بهبود شاخصهای

عملکرد را حاصل کرد و ترکیب جدایههای

.رشد گیاه گندم در شرایط شوری نقش داشته باشند

ریزوسفری و اندوفیتی برخالف انتظار باالترین کارایی

بهطورکلی عملکرد گیاه گندم در شوریهای پایین

 با توجه به نتایج بهدست.را به خود اختصاص نداد

 دسیزیمنس بر متر) تحتتأثیر تنش شوری4 (صفر و

آمده در این آزمایش جهت استفاده از باکتریهای

قرار نگرفت و در مواردی هم بیشترین عملکرد گیاه

محرک رشد گیاه متحمل به شوری جداسازی از

 دسیزیمنس بر متر بهدست آمد که یکی4 در شوری

گیاه سالیکورنیا بهعنوان کود زیستی جهت بهبود

از دالیل میتواند به مقاومت گونه گندم مورداستفاده

 کاهش اثرات تنش شوری و،شاخصهای رشد گیاه

10  و7 به تنش شوری باشد؛ اما در شوریهای

افزایش عملکرد گندم نیاز به مطالعات بیشتری

دسیزیمنس بر متر تنش شوری موجب کاهش
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Abstract1
Background and Objectives: Salinity is one of the most extensive processes of soil degradation,
which limits the increase in the production of food products for more demand. Inoculation of plants
with salt tolerant plant growth promoting bacteria with the ability to produce ACC-deaminase and
indole-3-acetic acid often decreases the negative effects of high salt concentration and improves
plant growth parameters. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of rhizosphere
and endophytic salt tolerant bacteria isolated from rhizosphere and roots of the halophyte Salicornia
on wheat plant growth parameters in different salinity concentrations.
Materials and Methods: This experiment was conducted in greenhouse conditions in a completely
randomized design with four levels of salinity: 0, 4, 7 and 10 dS/m in saturation extract and four
levels of bacteria: no bacterial strains (control), rhizosphere bacterial strain, endophytic bacterial
strain, and combined use of rhizosphere and endophytic bacterial strains in 3 replications.
After harvest, the morphological and physiological characteristics of the wheat plant were measured.
Data analysis was performed using SAS software.
Results: The results showed that plant yield was significantly affected by salinity. Increased
concentration of NaCl from 0 to 4 dS/m did not have any effect on all growth parameters, and in
some cases, it improved them. But with increasing salinity level from 4 to 7 and 10 dS/m, salinity
had a negative effect on all growth parameters with the highest negative effect in the concentration
of 10 dS/m. In the absence of salt stress, the presence of bacteria increased plant yield. In salt stress
conditions, inoculation of bacterial strains had a significant effect on plant growth and increased the
shoot dry weight (9.49-26.68%), root length (3.94 -27.47%), root dry weight (10-47.36%), root
dry weight to shoot dry weight ratio (19.41-20.69%) and reduction of leaf relative water content
(1.2-11.71%), superoxide dismutase activity (7.63-15.8%) and proline (12.5-33.33%) compared to
control.
Conclusion: In general, the inoculation of bacterial strains resulted in improving wheat plant growth
parameters (7 out of 13 measured growth parameters). To be halophytic bacterial strains and salt
tolerance of wheat cultivar used in this study can be some of the reasons for not being affected other 6
growth parameters by treatments. According to the results obtained from this study, to improve wheat
plant growth parameters and reduce the effects of salinity stress by the salt tolerant growth promoting
bacteria isolated from Salicornia plant as a bio-fertilizer, it is needed to perform more studies (i.e., use
of higher salinity levels and different wheat cultivars) at the field and greenhouse level.
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