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 چکیده
به  آزمایشی، گندم تلقیح شده با باکتري هاي محرك رشددو رقم به منظور بررسی اثر تنش شوري برمیزان کلروفیل در    

خانه اي تحقیقاتی دانشکده فناوري و منابع در گل 92در سال  تکرار درسه تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت
و شوري در چهار سطح ) رقم گاسکوژن و گاسپارد(شامل گندم  آزمایشیفاکتورهاي . شداجراطبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 

،تلقیح بذر با  )BA(دسی زیمنس بر متر و باکتري در سه سطح شاهد ) S3( 10 و) S1( ،8 )S2( 6ي شور ،)S0(شامل شاهد
اثر متقابل تلقیح بذر با باکتري  نتایج نشان داد که. بود) BC( سودوموناس فلورسنسوتلقیح بذر با  ) BB( ناس پوتیداسودمو

بذر با تلقیح  تیماراز aبیشترین میزان کلروفیل . معنی دار بود bو aهاي محرك رشد تحت تنش شوري بر میزان کلروفیل 
بذر  از تیمار تلقیح bو بیشترین میزان کلروفیل  .دسی زیمنس بدست آمد 10و اعمال تنش شوري  سودوموناسباکتري هاي 

  .بدست آمد )شاهد(و عدم تلقیح تنش شوري سودوموناسبا باکتري هاي 
  

  شوري، باکتري هاي محرك رشد، گندم،کلروفیل : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
 می محدودیت دچار را مهم زراعی گیاهان از بسیاري تولید قابلیت و توزیع که است محیطی عوامل از یکی خاك شوري    
 از بعنوان یکی گیاه سالمت و رشد بر موثر مختلف هاي سازي متابولیت رها و تولید در ها میکروارگانیزم توانایی .)3(کند

 از یکی). 6( نامند می زیستی فعال مواد را ها متابولیت این .دشو می نظرگرفته در خاك حاصلخیزي در عوامل مهمترین
محرك  باکتریها از مختلفی انواع با گیاهان زراعی تلقیح قرارگرفته، توجه مورد است چندي که باشوري مقابلهي ها تراتژياس

 نامتجانسی گروه به) Plant Growth Promoting Rhizobacteria:PGPR ( گیاه رشد محرك باکتریهاي. می باشدرشد گیاه 
 غیرمستقیم موجب یا و مستقیم طور به خاص مکانیسم چند یا از یک استفاده با که شود می اطالق ریزوسفري باکتریهاي از

  ).5( گردند می گیاه نمو و رشد شاخصهاي بهبود
  

  مواد و روش
 در فاکتوریل به صورت یاردبیلمحقق دانشکده فناوري و منابع طبیعی دانشگاه گلخانه اي در  1392این تحقیق در سال     

رقم گاسکوژن و (گندم  ازدو رقم عبارتندفاکتور ها در این آزمایش . کراربه اجرا در آمدت درسه تصادفی کامال طرح قالب
و باکتري در سه متر دسی زیمنس بر ) S3( 10 و) S1( ،8 )S2( 6 شوري ،)S0(شوري در چهار سطح شامل شاهد ،)گاسپارد

جهت اندازه گیري . بود) BC( س فلورسنسسودوموناوتلقیح بذر با ) BB( سودموناس پوتیداتلقیح بذر با  ،)BA(سطح شاهد 
گرم برگ از بخش هاي مختلف بوته که از هر گلدان انتخاب شد را درون یک هاون چینی ریخته و به  1/0ابتدا  bو aکلروفیل

صاره حاصله را داخل سل هاي دستگاه عسپس و  سانتیفیوژ کردهمیلی لیتر استون اضافه می کنیم محتویات هاون را  10آن 
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نانومتر میزان جذب نور قرائت شده و از فرمول هاي زیر محاسبه  663 و 645ومتر ریخته و در طول موج هاي توفتاسپک
  ).2(گردید

  
Chla=[(12.7(A663)-2.69(A645)]×v/1000w  
Chlb=[(22.9(A645)-4.68(A663)] ×v/1000w  

  
 در دانکن اي دامنه چند آزمون از تیمارها میانگین مقایسه براي و 9.1ویرایش SAS افزار نرم از ها داده واریانس آنالیز براي

  .شد استفاده درصد5احتمال  سطح
  

  نتایج بحث
تیمارهاي تلقیح با سویه هاي مورد نظر و اثر متقابل آنهابر  ،شوري تیمارهاي اثر که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج

  ).1جدول ( معنی داربود bو aکلروفیل میزان 
 کلروفیل

(mg/gfw)b 
کلروفیل 

(mg/gfw) a 
درجه 
 منابع تغییرات آزادي

00002795/0 * 00000011/0 ns 1 رقم 
00023654/0 ** 00005735/0  شوري 2 **
00006458/0 ** 0001432/0  باکتري 3 **
00005317/0 ** 00005118/0 شوري*رقم 2 **  
0000463/0 ** 00000325/0 باکتري*رقم  3 *  
00002216/0 * 00008506/0 باکتري*شوري 6 **  
00005595/0 ** 0000411/0 شوري*باکتري*رقم 6 **  

00002/0  249/4  خطا 48 
127/2  97/0  CV% ضریب تغییرات 

ns           به ترتیب به معناي غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد** و *و  
 

تفاوت آماري معنی داري در سطح  bو aیزان کلروفیل با اعمال تنش شوري برم )1جدول (براساس نتایج تجزیه واریانس 
در گروهاي آماري متفاوتی قرار می  می شود تیمار ها مشاهده ) 2شکل (همانگونه که در  مشاهده شد،) >01/0P( احتمال

  S2بیشترین اثر را نسبت به تیمار )S3(متر دسی زیمنس بر 10اعمال تنش شوري  در تیمار aگیرند به نحوي که کلروفیل 
عدم اعمال تنش (S0 و) دسی زیمنس بر متر  6اعمال تنش شوري (S1تیمار  ،)دسی زیمنس بر متر 8ال تنش شوري اعم(

نشان  aکمترین اثر را بر میزان کلروفیل ) دسی زیمنس بر متر  8اعمال تنش شوري ( S2تیمار .نشان داده است) شوري
اظهار داشتند  در سطح متوسط شوري میزان کلروفیل کاهش و در که ) 2(درویشی و همکاران این با نتایج . داده است

  .دارد تبقا مط ، شوري باالتر میزان آن افزایش می یابد
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  bو aبر میزان کلروفیل تاثیر شوري ) 1(شکل

  
زان بیشترین اثر را بر می) عدم اعمال تنش شوري(S0 این روند طی شده با این تفاوت که تیمار تقریبا bکلروفیل در     

 تنش تحت فتوسنتز کاهش که نمود بیان )4(و همکاران  Delfine. نسبت به سایر تیمار ها نشان داده است bروفیل کل
  . باشد کلروفیل میزان در کاهش علت به تواند می شوري

آماري معنی تفاوت b و aکلروفیل میزان بر رشد محرك هاي با باکتري بذر تلقیح با) 1جدول (براساس نتایج تجزیه واریانس 
 ي هاي باکتر با بذر مشاهده می شود تلقیح) 2(شاهده شد، همانگونه که در شکل م )>01/0P( داري در سطح احتمال

  . دنسبت به شاهد نشان دادن  bو aبیشترین اثر را بر میزان کلروفیل ) تیدا وو پ سودوموناس فلورسنس(محرك رشد 

     
  bوaروفیل تاثیر باکتري بر میزان کل): 2(شکل 

  
  نتیجه گیري کلی 

منجر به افزایش  سودوموناس فلورسنسبه خصوص  رشد محرك هاي باکتري با بذرها تلقیح کهتحقیق نشان داد این در     
شاهد نسبت به  ،بیشتريb و aاز افزایش در کلروفیل  سودوموناس فلورسنستلقیح یافته با  بذرهاي   .کلروفیل گردید

تسریع در افزایش کلروفیل و رشد بهتر گیاه بهتر است تلقیح بذر با ه نظر می رسد که به منظور بنابراین، ب .برخورداربود
  .صورت گیرد سودوموناسنس فلورسنسباکتري 
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