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تاريخ پذيرش مقاله1392/11/20 :

تاريخ وصول مقاله1392/08/01 :

چكيده
ایه پهوهش بهمنظور بررسی اثر تلقیح ب ر كلزا با باكتري  P. fluorescens FY32بر فعالیت برختی آنتزی هتاي آنتتیاكستیدان و تجمتع
یونهاي فلزي در شرایط تنش شوري در پاییز سال  1391در گلخانة تحقیقاتی گروه بهنهادي و بیوتکنولوژي گیاهی دانشکدۀ كشاورزي
دانشگاه تبریز انجام گرفت .آزمایش بهصور

كر هاي دوبار خردشده با سه فاكتور تنش شوريآ تلقیح با بتاكتري و رقت پ در قالتب

طرح پایة كامالً تصادفی در سه تکرار در سیست كشت هیدروپونیک انجام گرفت .سیوح تنش شتوري شتامل  150و  300میلتیمتو ر
نمک كلرید سدی همراه با سیح بدون شوري بهينوان شاهد بود .دو رق مورد بررسی كلزاآ ‘ساریگول’ و ‘هتایو  ’308بودنتد .نتتایج
نشان داد كه فعالیت آنزی هاي آنتیاكسیدان كاتا زآ پراكسیداز و پلیفنولاكسیدازپ در گیاهچههاي تلقیحشده با باكتري كاهش معناداري
نسبت به گیاهچههاي تلقیحنشده در سیوح مختلف تنش شوري داشت .تجمع یونهاي سدی و كلراید بتا افتزایش شتوري در گیاهتان
بیشتر شدآ ولی یون پتاسی كاهش معنادار داشت .تجمع یون سدی و كلراید در گیاهچههاي تلقیحشده با بتاكتري تحتت تتنش شتوري
كاهش و مقدار پتاسی افزایش داشت .رق ‘هایو  ’308تحت تنش شوري كمتریه كاهش در مقتدار تولیتد متادۀ خشتک را داشتت و
مقاومتر از ‘ساریگول’بود .ایه رق مقاوم در حالت تلقیح با باكتري و در ستیوح مختلتف شتوري داراي كمتتریه فعالیتت آنتزی هتاي
آنتیاكسیدان و تجمع یونهاي سدی و كلراید و بیشتریه غلظت یون پتاسی بود.
كلیدواژهها :باكتريهاي محرک رشدآ پتاسی آ پراكسیدازآ كاتا زآ كلرورسدی .

* نویسنده مسئول

Email: bandehhagh@tabrizu.ac.ir
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 .1مقدمه
مشکال

هوایی هر شش گونه از جمله گونة B. napusپ با افتزایش
زرايتی

غلظت نمک كلرورستدی محتیطآ افتزایش یافتته و رونتد

وجود دارد كه مه تریه آنها تنشهاي زیستی و غیرزیستتی

افزایشی در بافتهاي ریشه نیز وجتود داشتته استت [.]15

است كه رشد و يملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهتد و

غلظت یون كلر در بخشهاي هوایی و ریشتههتا تغییترا

اختالف چشمگیري بیه يملکرد واقعی و يملکترد بتالقوۀ

یکنواختی نداشته استآ بهطوريكته غلظتت  Cl-در بختش

زرايی بهوجتود متیآورد [ .]7كلتزا از گیاهتان

هوایی  B. napusكمتریهآ و در ریشة همیه گونه بیشتتریه

نیمهمتحمل بته شتوري بته شتمار متیرود [ .]13برختی از

مقدار را به ختود اختصتات داده استت .بنتابرایهآ الگتوي

محققتان حتتد آستتتانة تحمتل شتتوري كلتتزا را در آزمتتایش

تجمع یون  Cl-نمی تواند معیار گزینش بیهگونتهاي باشتد.

مزريهاي  9دسیزیمنس بر متر به دست آوردند كه در ایته

در گونههاي آمفیدیپلوئید كلزاآ غلظت یون  Na+در بختش

محصو

صور

متعتددي در افتزایش تولیتد محصتو

جزء گیاهان متحمل محسوب میشود [ .]26تحمل

هوایی كمتر از سه گونه دیپلوئید گزار

نسبی ایه گیاه سبب شده است ایته گیتاه پتس از اصتالح

یکی از د یل اصلی خسار

بیولوژیکی ارايی شور در آنها كاشته شود.

شده است [.]14

تنشهتاي محییتی نظیتر

شوريآ تولید گونههاي فعال اكستیهن استت .حضتور ایته

غلظتتت يناصتتر Pآ Nآ Sآ Bآ  Znو  Mnتقریب تاً تحتتت

گونههاي فعال اكسیهن در محتیط ستلولی ستبب تخریتب

با كاهش رشتد

متتاكروملکولهتتاي يمتتدۀ ستتلولی نظیتتر DNAآ  RNAو

تأثیر تنش شوري قرار نمیگیرد یا بهندر

ارتباط دارد و بريکس غلظتت يناصتر Naآ Kآ Caآ  Mgو
 Clو تتتأثیرا

آنزی هاي حیاتی متیشتود كته ایته خستار

را خستار

متقابتتل آنهتتاآ معمتتولتتتریه و متتؤثرتریه

اكسیداتیو گویند [ .]12شوري تولیتد و تجمتع گونتههتاي

ياملهاي یونی در محدود كردن رشد گونتههتاي براستیکا

فعال اكسیهن را القا میكند كه در غلظتتهتاي زیتاد بتراي

هستند .یونهاي  Kو  Naو مجموع غلظتهاي آنها معیاري

نظیتتر گونتة

از قدر

ستتلول زیتتانآور استتت .تولیتتد ایتته تركیبتتا

سوپراكسید  o 2پآ پراكسید هیتدروژن  H 2O2پ و گونتة

یونی كل بوده و تعادل بار آنها با آنیتونهتاآ قابتل

میالعه و بررسی استت و هرچته تعتادل بتار كمتتر شتودآ
تأثیرا

هیدروكستتیل

بازدارندگی شوري نیتز بیشتتر خواهتد بتود .نکتتة

میشود .ایه گونههتاي فعتال اكستیهن توستط آنتزی هتاي

جالب توجه وجود پدیدۀ آنتاگونیستتی بتیه جت ب  Na+و

آنتتتتیاكستتتیدانی نظیتتتر پلتتتیفنتتتولاكستتتیداز PPOپآ

 K+است [ .]30یون سدی كته یتون غالتب شتوري استت

سوپراكسیددیسموتاز SODپآ كاتا ز CATپ و پراكستیداز

بهدلیل غالبیت نمک كلرورسدی در زمینة شوريپ بههمراه

POXپ ح ف و غیرفعال میشود [ .]16نتتایج بستیاري از

یون كلر همبستگی منفی با میزان رشد دارد و هرچته گیتاه

تحقیقا

در دفع آن فعالتر باشدآ متحمتلتتر خواهتد بتود .میالعتة

نیز نشان میدهتد كته فعالیتت ایته آنتزی هتا در

برگهاي ارقام حساس و مقاوم به تنش شوري بستیاري از

روابط و الگوهاي تجمتع یتونهتاي ستمی در بختشهتاي

گونههاي گیاهی افتزایش متی یابتد .ایته افتزایش فعالیتت

مختلف یک گونه براي پی بردن به نوع ستازوكار دفتع یتا

آنزیمی در ارقام متحمل به شوري بیشتر از ارقتام حستاس

ج بپ تحمل يروري است .در میالعة اثر تنش شوري بر

گزار

شش گونه سرده  Brassicaسه گونه دیپلوئید و سه گونته
آمفیدیپلوئیدپ گزار



 OHپ ستتبب تخریتتب غشتتاهاي ستتلولی

شده است [19آ23آ.]37

توانتتایی میکروارگانیستت هتتا در تولیتتد و رهاستتازي

شد كه مقدار یون ستدی در بختش

متابولیتهاي مختلتف متؤثر بتر رشتد و ستالمت گیتاهآ از

دوره   16شماره   4زمستان 1393
898

بررسی فعالیت برخی آنزي های آنتیاكسیدان و تجمع يونهای فلزی در كلزای تلقیحشده با باكتری  P. fluorescens FY32تحت تنش شوری

مه تریه يوامل در حاصلخیزي خاک درنظر گرفته میشود

هدف از اجتراي پتهوهش حايترآ ارزیتابی تلقتیح بتا

[ .]34بنابرایه یکتی از راهکارهتاي مقابلته بتا شتوري كته

بتتتاكتري ستتتودوموناس فلورستتتنس بتتتر سیستتتت دفتتتاع

چندي است مورد توجه قرار گرفتهآ تلقیح گیاهتان زرايتی

آنتی اكسیدانی و مقدار انباشتگی برخی از یتونهتا در كلتزا

با انواع مختلفی از باكتريها و قتارچهتاي مفیتد ختاکزي

تحت تنش شوري بود.

است .باكتري هاي ریزوسفري محرک رشد گیاهPGPR 1پآ
 .2مواد و روشها

گروهی از باكتريهاي ریزوسفري مفیدند كه متیتواننتد بتا
سازوكارهاي مستقی

بتتهمنظتتور بررستتی تتتأثیر تلقتتیح بتتاكتري ستتودوموناس

همانند تثبیت نیتتروژنآ تولیتد متواد

4

فلورسنس بر برخی خصوصیا

تنظی كنندۀ رشد گیاه و افزایش قابلیت ج ب يناصر غ ایی

ارقام كلزا در شرایط تنش

هماننتتد تولیتتد

شتتوريآ ایتته پتتهوهش در پتتاییز ستتال  1391در گلخانتتة

آنتیبیوتیکآ تخلیة ریزوسفر از آهه و رقابت با گونتههتاي

تحقیقاتی گروه بهنهادي و بیوتکنولوژي دانشکدۀ كشاورزي

مضر براي اشغال ریشهپ موجب افزایش رشتد گیتاه شتوند

دانشگاه تبریز و در قالب طرح كر هاي دوبار خردشده بتا

[.]27

طرح پایة كامالً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت .فتاكتور

مختلتتف بتتراي گیتتاهپآ یتتا غیرمستتتقی

بتتاكتريهتتاي محتترک رشتتد از طریتتق افتتزایش برختتی

اصلی تنش شوري در دو ستیح  150و  300میلتیمتو ر

آنتتزی هتتا ماننتتد آنتتزی هتتاي آنتتتیاكستتیدان در كتتاهش

نمک كلرید سدی پ به همراه شاهدآ فاكتور فريی تلقتیح بتا

خسار هاي ناشی از گونههاي فعال و تنش اكستیداتیو در

باكتري سویة سودوموناس فلورستنس و تیمتار شتاهدپ و

گیاهتتان تحتتت تتتنش شتتوري مؤثرنتتد [ .]41یکتتی از

فاكتور فريی فريی رق كلزا در دو سیح ‘هتایو  ’308و

سازوكارهاي اصلی باكتريهاي ریزوستفري محترک رشتد

‘ساریگول’پ بود.
آزمایش در سیست هیدروپونیک انجام گرفت .محلتول

گیاه براي تحریک رشتد گیاهتان از طریتق فعالیتت آنتزی
2

غ ایی مورد استفاده هوگلند تغییریافته بود كه با كمی تغییر

دآمیناز است .باكتريهاي حاوي ایه آنزی با تجزیة پتیش-

براي گیاه كلزا استفاده شتد [ .]17بت ر ارقتام كلتزا قبتل از

مادۀ اتیله  SAMاس آدنوزیل متیونیهپ 3به ACCآ غلظتت

كشت در ظروف مخصوت كشتآ يتديفونی شتد .یتک

اتیله را در گیاه تحت تنش كاهش میدهند و در نتیجه گیاه

هفته بعد از كشت ب رهاآ گیاهچههتا در بستتر كشتت نشتا

مضتر ناشتی از ستیوح بتا ي اتتیله

شتتدند .یتتک روز بعتتد از نشتتاي گیاهچتتههتتاآ بتتاكتري

اتیله تنشیپ حفظ میكنند [ .]25بنابرایه یکی از راههتاي

سودوموناس فلورسنس سویة  FY32براي تلقیح بتا ریشتة

مقابله با تنشهاي غیرزیستی از جمله تنش شوريآ اصالح

گیاهچهها در محلول غ ایی تزریق شد .مایة تلقیح بتاكتري

گیاهان براي تحمل بیشتر از طریق تلقتیح بتا بتاكتريهتاي

با جمعیت تقریبی cfu/ml 107پ 5به هر مخزن ايافه شتد.

مختلتف

براي بررسی صحت تلقیح گیاهچهها بتا بتاكتري متوردنظر

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در اثتر تلقتیح بتا ایته بتاكتري

یتتک هفتتته بعتتد از تلقتتیح بتتاكتري بتته سیستتت كشتتتآ

-1 ACCآمینوستتیکلوپروپان -1-كربوكستتیلیکاستتیدپ

را در مقابل تتأثیرا

 PGPRاست .همچنیه بررسی روند تغییر صتفا

نمونهگیريهایی بهصتور

میتواند در پیشبرد برنامههاي اصالحی حائز اهمیت باشد.
1. Plant growth promoting rhizobacteria
2. Aminocyclopropane-1-carboxylate
3. S-Adenosyl Methionine

تصتادفی از ریشتة گیاهچتههتا
4. P. fluorescens FY32
5. Colony forming units
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گرفت و بعد از آزمایشهاي مختلفآ تلقیح باكتري

و پس از قرار دادن در بهماري با دماي  25درجة ستانتیگتراد

صور

مورد نظر با ریشة گیاهان نشاشده تأیید شد .تتنش شتوري

بهمد  5دقیقهآ منحنی تغییرا جت ب در طتول متوج 420

پس از استقرار كامل گیاهچهها ايمال شد .براي اندازهگیري

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد [.]39

مختلف وزن خشک اندامهاي هتوایی و ریشتههتاآ

براي اندازهگیري غلظت یون ستدی و پتاستی از متادۀ

صفا

آنزی هاي آنتیاكسیدان و غلظت یونهاي فلتزيپ برداشتت

خشک ریشة گیاه استفاده شد و غلظت ایه یونها بهوستیلة

نمونههتاي گیتاهی  30روز بعتد از ايمتال تتنش صتور

دستگاه فلی فتومتر اندازهگیري شد [ .]15براي اندازهگیري

گرفت اواخر دورۀ رویشیپ.

یون كلراید  0/05گرم بافت خشک ریشة پودرشتده در 10

قبل از سنجش فعالیت آنزی هاي ابتدا يصتارۀ آنزیمتی

میلیلیتر آب مقیر بهخوبی ساییده شد و  15دقیقه در حمام

تهیه شتد .بتراي ایته منظتورآ یتک گترم نمونتة برگتی از

آب جو

قرار گرفت و يصتارۀ حاصتل از كاغت صتافی

برگهاي توسعهیافتهپ با چهار میلیلیتر محلول يصارهگیري

يبتتور داده شتتد تتتا كتتامالً صتتاف شتتود .بتته  5میلتتیلیتتتر

شامل  1/2گرم تریسآ دو گرم اسیدآسکوربیکآ  3/8گترم

آهه و  2میلتیلیتتر

بهدستآمدهآ  2میلیلیتر محلول نیترا

بوراكسآ  50گرم پلیاتیلهگلیکول و رساندن به حج 100
میلیلیتر با آب مقیر با pH=6/5پ بهمد
شد و بهمد

محلول اشباع تیوستیانا

جیتوه ايتافه شتد و پتس از 15

 30دقیقه همگته

دقیقه میزان جت ب بتا استپکتوفتومتر در طتول متوج 460

 24سايت در دماي  4درجة سانتیگراد قترار

نانومتر قرائت شتد [ .]24تجزیتههتاي آمتاري بتا استتفاده از

 30دقیقته بتا  400دور در دقیقته

نرمافزارهاي آماري  SPSSو  MSTAT-Cانجام گرفت .براي

گرفت و سپس بتهمتد

مقایسة میانگیهها از آزمون چنددامنهاي دانکه استفاده شد.

سانتریفیوژ شد .براي سنجش فعالیت آنزی كاتتا ز تركیبتی
از  15میکرولیتتتر آب اكستتیهنه  3درصتتد و  0/1میلتتیلیتتتر

 .3نتايج و بحث

يصارۀ آنزیمی برداشته و با استتفاده از محلتول  0/1متو ر
پتاسی با pH=7آ حج محلول به  3میلتیلیتتر

وزن خشک بافتهاي گیاهی یکی از مه تتریه معیارهتاي

رسانده شد .سپس فعالیت آنزی كاتا ز برحستب نتانومول

سنجش مقاومت به تنش هاي غیرزیستی است .نتایج تجزیة

بر میلیگرم پروتئیه در طول متوج  240نتانومتر بتهوستیلة

واریانس داده ها نشتان داد كته اثتر ستیوح مختلتف تتنش

اسپکتروفتومتر اندازهگیري شد [ .]20براي سنجش فعالیتت

وزن خشتک بختش هتواییآ

بافر فسفا

آنزی پراكسیداز دو میلیلیتر بافر فسفا

شوري و باكتري براي صفا

ریشه و كل بوته در سیح  1درصد معنتادار بتود و بتیه دو

پتاسی  0/2مو ر

رق براي صفا

بتا pH = 5آ  0/4میلتیلیتتتر آباكستتیهنة  3درصتتد و 0/2

مت كور اختتالف معنتادار وجتود داشتت

میلیلیتر بنزیدیه  0/01مو ر محلول در الکل  50درصتد بتا

جدول 1پ .براساس مقایسة میانگیه بتیه ستیوح مختلتف

ه مخلوط شدندآ ستپس  0/1میلتیلیتتر يصتارۀ آنزیمتی بته

تنش براي صفت وزن خشک بخش هتواییآ ریشته و كتل

مخلتوط ايتافه گردیتد و جت ب نتوري محلتول توستط

بیشتریه وزن مربوط به ستیح شتاهد و كمتتریه بته تتنش

اسپکتروفتومتر در طول متوج  530نتانومتر قرائتت شتد [.]32

شدید تعلق داشت جدول 2پ .همچنیه بوته هاي تلقیحشده

براي اندازهگیري آنزی پلتیفنتولاكستیدازآ  2میلتیلیتتر بتافر

بتتا بتتاكتري بیشتتتریه وزن خشتتک را نستتبت بتته گیاهتتان

فستتفا پتاستتی  0/2متتو ر بتتا  pH =6/8و  200میکرولیتتتر

تلقیح نشده داشتتند .بیشتتریه وزن خشتک بختش هتواییآ

پیروگالل  0/02مو ر به  0/1میلیلیتر يصارۀ آنزیمی ايافه شد

ریشه و كل مربوط به ‘هایو  ’308بود.
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جدول  .2میانگین وزن خشک در اندامهاي مختلف دو رقم كلزاي تلقیحشده با باكتري  P. flourescens FY32در شرايط تنش شوري

تیمارها

وزن خشک بخش هوایی

وزن خشک ریشه

وزن خشک كل

g/plantپ

g/plantپ

g/plantپ

سیوح تنش
mM NaClپ
a

 0شاهدپ

0/919

b

150
300

a

0/158

b

0/714

0/148

a

1/304

b

0/991

-78پ

-94پ

-76پ

0/526c

0/088c

0/729c

-57پ

-56پ

-56پ

باكتري
بدون تلقیح

0/673b

0/118b

0/930b

a

a

a

تلقیحشده

0/766

+114پ

0/145

+123پ

1/086

+117پ

ارقام كلزا
‘ساریگول’

0/6741b

0/1230b

0/869b

‘هایو ’308

a

a

a

 -ايداد داخل پرانتز درصد نسبی صفا

0/7888

0/1548

1/107

رشدي نسبت به شاهدپ است .يالمتهاي مثبت و منفی بهترتیب بیانگر افزایش و كاهش نسبت

به شاهد است.
 -میانگیههاي داراي حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنادار در سیح  5درصد است.

تجزیة واریانس درصد نسبی نستبت بته شتاهدپ وزن

كاهش رشد و وزن خشک در شرایط شوري میتواند بر

خشک در دو رق كلزا تحت تنش شوري در هر دو ستیح

اثر تغییر در انتقال فراوردههاي فتوسنتزي به ریشههاآ بستته

تیمار باكتریایی نشان داد كته بتیه ارقتام اختتالف معنتادار

شدن جزئی یا كلی روزنههتا و نیتز يتدم تتوازن یتونی در

وجود دارد دادههتاي تجزیتة واریتانس نشتان داده نشتده

گیاهان باشد [ .]3از د یل دیگر ایته كتاهش متیتتوان بته

در بوتتههتاي

تأثیرا منفی پتانسیل اسمزي با ي محلول خاک اشاره كرد

تلقیحشده با بتاكتري كمتتر از ستیح تلقتیحنشتده بتود .در

كه ج ب آب و يناصر غ ایی را كاهش میدهد و درنهایت

ويعیت يدم تلقیح بتا بتاكتري در ستیوح شتوري  150و

سبب كاهش رشد ریشه و بخش هوایی میشود [ .]8نتتایج

 300میلیمو ر كلرید سدی بیشتتریه وزن خشتک بختش

دیگر تحقیقا

وجود رابیة منفی بیه تتنش شتوري و وزن

هواییآ ریشه و كل بوته به رق ‘هایو  ’308تعلق داشتت.

تر و خشتک بوتته را تأییتد متی كننتد [11آ .]33تیمارهتاي

در حالت تلقیح شده رق ‘ساریگول’ كمتریه وزن خشک را

مختلف شوري در ارقام كلزا سبب كاهش معنادار وزن تر و

به خود اختصات داد.

خشک بخش هوایی و ریشه شده است [.]4

استپ .در سیوح تنشآ كاهش ایته صتفا
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باكتريهاي  PGPRاز طریق سازوكارهایی مانند تولیتد

آنزی هاي آنتی اكسیدان ماننتد كاتتا ز و پراكستیدازپ را در

هورمونهاي محرک رشد گیاه كه نتیجتة آن بهبتود جت ب

برگ هاي گیاه كاهو در مقایسه با تیمار شتاهد بتدون تتنش

آب و يناصر غ ایی توسط گیاهآ تأثیر بر بهبود جوانهزنی و

با بردآ ولی تلقیح گیاه با سویه هایی از باكتري هاي محرک

آنتیبیوتیکآ ح ف

اكستیداتیوآ فعالیتت

ظهور گیاهچهآ تولید برخی از تركیبا

رشد گیاه PGPRپ با كاهش خسار

يوامل بیماريزا و القاي ژنهاي دفايی گیتاه استتآ ستبب

آنزیمی را نسبت به حالتت بتدون تلقتیح كتاهش داد [.]29

افزایش رشد گیاه میشوند [ .]42تلقیح سویههاي مختلفتی

رق ‘ساریگول’ در سه سیح شوري و دو حالتت تلقتیح و

از باكتريهاي محرک رشد گیاه با دو رق كلزا میتواند اثر

يدم تلقیح با باكتري داراي بیشتریه فعالیت كاتا ز بود كته

تنش شوري بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ساقة گیتاه

نشاندهندۀ حساسیت بیشتر ایه رق نسبت به رق ‘هتایو

را بهطور معناداري كاهش دهد [ .]1در بررسی اثتر بتاكتري

 ’308به تنش شوري است شکل 1پ .شوري همانند دیگتر

مشاهده شد كه تلقتیح گیتاه بتا

تنش هاي محییی میتواند سبب افزایش تولیتد گونته هتاي

ایه باكتري سبب افزایش وزن خشک نسبت به تیمار شاهد

فعال اكسیهن و بهدنبال آن خستار

اكستیداتیو در گیاهتان

میشود [ .]43تلقیح گیاه با باكتري سودوموناس فلورسنس

شود [ .]10گیاهان براي مقابله و كاهش آثار گونههتاي آزاد

سویة  FY32كه مولد برختی آنتزی هتا در گیاهتان استتآ

از یک سیست آنزیمی پیچیده استفاده متی كننتد كته شتامل

موجب كاهش اثر شوري در سیوح مختلف تنش میشود.

آنزی هاي كاتا زآ پراكسیدازآ پلتی فنتول اكستیداز و دیگتر

سودوموناس بر رشد ذر

آنزی هاي آنتی اكسیدان است و فعالیت ایه آنزی ها بسته به

تجزیة واریانس نشان داد كه اثر شتوري و بتاكتري بتر
فعالیت آنزی كاتا ز در سیح احتمال  1درصد معنادار بود

گونة گیاهی و شد

جدول 1پ .شوريآ باكتري و رق نیتز بتا هت اثتر متقابتل

تنش تغییر میكند [ .]10تحقیقی روي

كلزا نشان داد كه تفاو

معناداري بیه ارقامآ سیوح شوري

داشتند .میانگیه فعالیت آنزی كاتا ز تحتت تتنش شتوري

و تیمارهاي باكتریایی از لحاظ فعالیت آنزی كاتا ز وجتود

نسبت به سیح بدون تنش شاهدپ در دو رق كلزا افزایش

داشت و با افزایش شوريآ بر فعالیت آنزی كاتا ز در گیتاه

داشتتتآ درحتتالی كتته در ستتیوح مختلتتف شتتوري ارقتتام

افزوده شد و حضور باكتري نیاز به فعالیت آنزی كاتتا ز را

تلقیح شده با باكتري داراي فعالیتت آنتزی كاتتا ز كمتتري

كاهش داد [.]18

بودند .افزایش شد

تنش شوري به طور معناداري فعالیتت

e g

c d

d f

تلقیحنشده

تلقیحشده

e g

i h
تلقیحشده

تلقیحنشده

300

تلقیحشده

150

تلقیحنشده

)(nmol/mg proteinکاتاالز

b

a

Hyola308

Sarigol

۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

شاهد

)(mM NaClسطوح شوری
شکل  .1میانگین فعالیت آنزيم كاتاالز دو رقم كلزا در سطوح مختلف تنش شوري و تلقیح با باكتري P. fluorescens FY32

(مقايسۀ میانگین بهروش دانکن در سطح  5درصد)
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d

a

c
e f

f g

h i

j
تلقیحشده

تلقیحنشده

300

تلقیحشده

تلقیحشده

تلقیحنشده

150

j

تلقیحنشده

شاهد

پراکسیداز ()nmol/mg protein

b

Hyola308

Sarigol

۱۴.۰
۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰
۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰

سطوح شوری ()mM NaCl
شکل  .2میانگین فعالیت آنزيم پراكسیداز دو رقم كلزا در سطوح مختلف تنش شوري و تلقیح با باكتري P. fluorescens FY32

(مقايسۀ میانگین بهروش دانکن در سطح  5درصد)

تتتنش در گیاهچتتههتتاي كلتتزا افتتزایش یافتتتآ ولتتی تلقتتیح

تجزیة واریانس نشان داد كه اثر شوريآ رق و باكتريآ
بر فعالیت آنتزی پراكستیداز در گیتاه كلتزا معنتادار استت

گیاهچهها با باكتري ستودوموناس فلورستنس مولتد آنتزی

جدول 1پ .در سیح بدون تنش شاهدپ و بتدون بتاكتري

-ACCدآمیناز تجزیهكنندۀ پیشمتادۀ تولیتد اتتیله در گیتاه

شاهدپ اختالفی بیه دو رقت ‘هتایو  ’308و ‘ستاریگول’

سبب كاهش فعالیت آنزی پلیفنولاكسیداز شتد كته ماننتد

مشاهده نشدآ ولی در سیوح شوري  150و  300میلیمو ر

نتایج بهدستآمده از آنزی كاتا ز و پراكسیداز یک راهکتار

كلرید سدی رق ‘ساریگول’ در دو حالتت تلقتیح و يتدم

مثبت براي كاهش آثار شوري میتواند درنظر گرفته شتود.

تلقیح با باكتري بیشتریه فعالیت پراكسیداز را نسبت به رق

رق ‘ستاریگول’ در هتر دو تیمتار بتاكتري داراي فعالیتت

‘هایو  ’308داشت شتکل 2پ .فعالیتت آنتزی پراكستیداز

پلی فنولاكسیداز بیشتري نسبت بته رقت ‘هتایو  ’308در

ياملی كلیدي براي حفاظت گیاهتان در مقابتل تتنش هتاي

سیوح مختلف تنش شوري بود شکل 3پ.

محییی ينوان شد [ .]36تنش شوري سبب افزایش فعالیت

تنش شوري تجمتع گونته هتاي فعتال اكستیهن را القتا

آنزی پراكسیداز در برگ كلزا و كاهش آثار نامیلوب تتنش

می كند و افزایش بیان آنزی هاي آنتی اكسیدان یتک راهبترد

شوري می شود [ .]12تلقیح گیاه سویا با باكتري  PGPRدر

مه در از بیه بردن ایه گونهها و افزایش تحمتل گیتاه بته

شرایط تنش شوري سبب كاهش معنادار فعالیت آنزی هتاي

استرس هاي محییتی از جملته شتوري استت [ .]22تتنش

آنتیاكسیدان نسبت به گیاهان شاهد شد [.]28

شوري سبب افزایش چشمگیر فعالیت آنزی كاتا ز در گیاه
ذر

پلیفنولاكسیداز تحت تنش شوري در دو رق كلتزا در

شدآ ولی استفاده از باكتريهاي  PGPRدر تلقتیح بتا

حالت تلقیح و يدم تلقیح گیاهچته هتا بتا بتاكتري افتزایش

گیاهان سبب كاهش خسار هاي اكسیداتیو حاصل از تنش

داشت .فعالیت آنزی پلیفنولاكسیداز بر اثر افتزایش تتنش

تلقیحی نسبت به گیاهان تلقتیحنشتده

شوري و افزایش خسار

شوري در گیاه ذر
شد [.]31

اكسیداتیو و تولید اتیله ناشی از
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b

c

a

d
fg

تلقیحشده

تلقیحنشده

300

d de

ef

h

تلقیحشده

تلقیحنشده

fg

g

تلقیحشده

150

de

۰.۹
۰.۸
۰.۷
۰.۶
۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

تلقیحنشده

شاهد

پلی فنل اکسیداز ()nmol/mg protein

Hyola308

Sarigol

سطوح شوری ()mM NaCl
شکل  .3میانگین آنزيم پلیفنول اكسیداز دو رقم كلزا در سطوح مختلف تنش شوري و تلقیح با باكتري P. fluorescens FY32

(مقايسۀ میانگین بهروش دانکن در سطح  5درصد)

براساس تجزیة واریانس شوريآ باكتري و اثتر متقابتل

گیاهان متحمل به شوريآ ایه یونها در واكوئلهتا انباشتته

تنش شوري و باكتري براي یونهاي سدی و كلراید ریشتة

میشوند و توازن اسمزي واكوئلآ سیتوسول و آپوپالست با

كلزا معنادار بود جدول 1پ .با توجته بته مقایستة میتانگیه

جمع شدن یون پتاسی و برخی از استمولیتهتاي ستازگار

سدی و كلراید ریشه با افتزایش شتوري در همتة تیمارهتا

نظیر پرولیه در سیتوسول انجام میگیرد [ .]38تحقیق روي

افزایش یافتآ ولی ایه افزایش ه در سیح تتنش متوستط

گیاه كلزا نشان داد كه تنش شوري سبب افزایش معنادار در

 150میلتتیمتتو رپ و هتت در ستتیح تتتنش شتتدید 300

سیح احتمال  1درصد در مقدار سدی و كلراید گیتاه كلتزا

میلیمو رپ در گیاهان تلقیح شده كاهش معناداري نسبت به

شد [ .]6در آزمایشی تلقیح گیتاه ستویا بتا بتاكتري PGPR

گیاهان تلقیح نشده داشت كه نشاندهندۀ تأثیر مثبتت تلقتیح

سبب كاهش ج ب یونهتاي ستدی و كلرایتد در شترایط

باكتري با كلزا در كاهش اثر منفی تنش شوري است شکل

تنش شوري شد [ .]28میالعة تأثیر باكتري Pseudomonas

4پ .اثر متقابل شوري و دو رق كلزا نیز براي ایته یتونهتا

 putida RS-198بر رشد و ج ب يناصر غ ایی در پنبته در

معنادار بود جدول 1پ .با اینکه افزایش شوري در افتزایش

شرایط تنش شوري نشان داد كه با كاربرد مایة تلقیح باكتريآ

غلظت سدی و كلراید ریشة دو رق كلزا متؤثر بتودآ رقت

ج ب سدی كاهش داشت [.]35

‘ساریگول’ ه در سیح تنش متوسط و ه در سیح تتنش

تجزیة دادهها براي غلظت پتاسی ریشته نشتان داد كته

شدید داراي بیشتریه مقدار ج ب سدی و كلراید بتود كته

اثر متقابتل شتوري و بتاكتري ستودوموناس فلورستنس در

تحمل كمتر رق ‘ساریگول’ به تنش شوري و تجمع بیشتتر

ستتیح  1درصتتد اختتتالف معن تاداري دارنتتد جتتدول 1پ.

ایه یونها در ایه رق را در مقایسه بتا رقت ‘هتایو ’308

بريکس غلظت سدی ریشه كه در سیوح مختلف شتوري

نشان میدهد شکل 5پ.

افزایش نشان داشتآ محتواي پتاستی كتاهش نشتان داد و

كاهش ورود یونهاي سمی سدی و كلرایدپ به جریان

ایه كاهش در ریشه گیاهچههاي تلقیحشتده بتا بتاكتري در

تعر از طریق سلولهاي ریشه یکی از راهکارهتاي حفتظ

حالت تنش شدید بهطور معنتاداري كمتتر از گیاهچتههتاي

رشد و يملکرد گیاهان تحت تنش شتوري استت [ .]21در

شاهد بود شکل 4پ.
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سطوح شوري ()mM NaCl
شکل  .4میانگین غلظت يونهاي فلزي ريشه (الف :سديم ،ب :كلرايد و ج :پتاسیم) دو رقم كلزا در سطوح مختلف تنش شوري و تلقیح با
باكتري ( P. fluorescens FY32مقايسۀ میانگین بهروش دانکن در سطح  5درصد)
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بررسی فعالیت برخی آنزي های آنتیاكسیدان و تجمع يونهای فلزی در كلزای تلقیحشده با باكتری  P. fluorescens FY32تحت تنش شوری

سطوح شوري ()mM NaCl
شکل  .5میانگین غلظت يونهاي فلزي ريشه (الف :سديم ،ب :كلرايد و ج :پتاسیم) در سطوح مختلف تنش شوري در دو رقم كلزا
(مقايسۀ میانگین بهروش دانکن در سطح  5درصد)
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مسابع

با توجه به تجزیة واریانس دادهها اثر متقابتل شتوري و
رق نیز در صفت پتاسی ریشه معنادار بود جتدول 1پ .در

 .1ارزانتتش م حآ بتته یعقیتتل نآ قربتتانلی ه و شتتهبازي م

همة سیوح شوري صفرآ  150و  300میلتی متو ر كلریتد

1391پ تتتأثیر بتتاكتريهتتاي محتترک رشتتد گیتتاه بتتر

سدی پ رق ‘هتایو  ’308داراي بیشتتریه غلظتت پتاستی

پارامترهاي رشدي و غلظت يناصر كت مصترف در دو

ریشه بود كه نشاندهندۀ مقاومت بیشتر ایه رق نستبت بته

رق كلزا تحت تنش شوري .متدیریت ختاک و تولیتد

رق ‘ساریگول’ در سیوح مختلف شوري است شکل 5پ.

پایدار2 2 .پ.163-153 :

افزایش شوري موجب كاهش غلظتت پتاستی در گیتاه

 .2حستتینی يآ همتتایی مآ كریمیتتان ن و ستتعاد
1387پ اثرا

كلزا میشود [ .]2در ارقام گندم متحمل بته شتوري ستیح

س

فسفر و شوري بر رشدآ غلظت يناصتر

پاییهتري از سدی را نسبت به ارقام حساس به شتوري در

غ ت ایی و كتتارایی مصتترف آب در كلتتزا Brassica .

بافتها نگه میدارند [ .]40با افزایش شوريآ مقدار پتاسی

napus Lپ .پهوهش كشاورزي4 8 .پ.18-1 :

برنج كاهش یافتآ درصورتیكه با كتاربرد بتاكتريآ مقتدار

 .3حیدري شریفآباد ح 1380پ گیاه و شوري .انتشارا

ایه ينصر در برنج افزایش معناداري نسبت به گیتاه شتاهد

جنگلها و مراتع تهران 190 .ت.

مؤسسة تحقیقا

داشت [.]5

 .4دهشتتیري عآ متتدرس ثتتانوي س م عآ ريتتایی ح و
شتتیرانیراد ا ح 1391پ اثتتر افتتزایش غلظتتت دي-

 .4نتيجهگيري

اكستتیدكربه هتتوا بتتر برختتی صتتفا

بیه سیوح مختلف شتوري و بتاكتري بتراي وزن خشتک

Brassica napus L.پ در شرایط شور .بهزرايی نهتال

بخشهاي مختلفآ غلظت یونهاي فلزي سدی آ پتاسی و

و ب ر1 2 .پ.52-35 :

كلرایتتتدپ و فعالیتتتت آنزیمتتتی كاتتتتا زآ پراكستتتیداز و

 .5رجبیاگره سآ رمضانپور م رآ محمودي م و مهديپور

پل تیفنتتولاكس تیدازپ اختتتالف معنتتادار مشتتاهده شتتد كتته

آ 1389پ بررسی كارایی باكتري  Pseudomonas sp.بر

نشتتاندهنتتدۀ تتتأثیر شتتوري و اثتتر تلق تیح بتتا بتتاكتري P.

 fluorescens FY32بر ایه صفا

ستته رق ت كلتتزا

میزان ج ب يناصر غ ایی تحت شرایط آبیاري با آب

است .نتایج نشان داد كه

شور در برنج .مجمويتته مقتتا

مقاومت رق ‘هتایو  ’308كته داراي كمتتریه كتاهش در

پنجمتتیه همتتایش

ایدههاي نو در كشاورزي.4-1 :

تولید مادۀ خشک بوده و مقاومتر از رقت دیگتر استتآ در

 .6ستتلیانی سآ موستتوي س ف و مصتتیفیزاده فتترد ب

حضور باكتري تقویت میشود .پاس به تلقیح با باكتري در

1387پ اثر توأم ك آبیاري و شتوري بتر میتزان يناصتر

رق مقاوم بیشتر از رق حساس ‘ستاریگول’پ بتود و ایته

غ ایی و مادۀ خشک كلزا و پروفیل شوري خاک تحتت

پاس در مورد صتفاتی هماننتد محتتواي یتونهتاي فلتزي

شرایط گلخانهاي .پهوهش آب ایران3 2 .پ.76-65 :

كاهش یونهاي سدی و كلراید و افزایش پتاستی در رقت

 .7كتتافی مآ بتتاقري ع رآ نبتتاتی جآ زارع مهرج تردي م و

مقاومپ و فعالیت آنزیمی مشهود بود.

معصومی ع 1389پ بررستی تتأثیر تتنش شتوري بتر
تشكر و قدردانك

برخی متغیرهتاي فیزیولوژیتک  11ژنوتیتپ نختود در

بدیهوسیله از صندو حمایتت از پهوهشتگران و فنتاوران

محتتیط هیتتدروپونیک .يلتتوم و فنتتون كشتتتهتتاي

كشور قدردانی میشود .شماره طرح86121106 :پ

گلخانهاي4 1 .پ.69-55 :
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