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  چکیده

گیاه کلزا در شاخص سبزینگی  کلروفیل کل و  ، a ، bهاي محرك رشد گیاه بر تغییرات انواع کلروفیل در این پژوهش تأثیر باکتري
، اثر آرسنیک و اثر متقابل ها نشان داد، اثر باکتريواریانس دادهنتایج تجزیه . قرار گرفتخاك آلوده به آرسنیک مورد ارزیابی یک 

ها مشخص نمود که بیشترین میزان مقایسه میانگین داده .بوددار درصد معنی1باکتري با آرسنیک در تمام انواع کلروفیل در سطح 
  .حاصل گردیدB4.As1پارامترهاي مورد مطالعه در تیمار 

 
  هاي محرك رشد، کلروفیل، آرسنیکباکتري :ت کلیديکلما

  
   مقدمه

شود که از طریق هاي موجود در ریزوسفر گفته میهایی از باکتريبه گروه) PGPR1 (هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه باکتري 
، تعدیل اثرات ناشی از هاي گیاهی محرك رشد، فراهمی عناصر غذایی موردنیاز گیاههاي مختلف از قبیل تولید هورمونمکانیسم

العه مط ). 2 (شوند    کمی محصوالت زراعی میبهبود رشد گیاه و افزایش کیفی و  هاي مختلف و کنترل عوامل بیمارگر باعثتنش
هاي ها عالوه بر بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی در خاكو بررسی گزارشات مختلف علمی حاکی از آن است که این باکتري

علی ).  3و1 (هاي آلوده به انواع فلزات سنگین نیز شوند خاكدر  هاي رشد گیاهتوانند باعث افزایش شاخصاورزي، میمعمول کش
هاي در افزایش عملکرد محصوالت زراعی و تحقیقات گسترده انجام شده در این خصوص در خاكPGPR هاي رغم اهمیت باکتري

هاي ها در بهبود رشد گیاهان زراعی در خاكري در خصوص کاربرد این باکتريکشاورزي معمول، در ایران تحقیقیات بسیار ناد
باشد که آلودگی ناشی از ترین عناصر فلز سنگین آالینده خاك میآرسنیک یکی از سمی. آلوده به فلزات سنگین صورت گرفته است

با توجه به این نکات و . ی انسان داشته باشدتواند اثرات سوء بر فعالیت موجودات زنده خاك، گیاهان و در نهایت سالمتآن می
هاي هاي تحقیقاتی در زمینه بررسی تاثیر باکتريهاي ایران، انجام طرحگزارشات مبنی بر وجود آلودگی ناشی از آرسنیک در خاك

بر . اپذیر استهاي آلوده به این فلز امري ضروري و اجتناب نریزوسفري محرك رشد گیاه بر رشد و نمو گیاهان زراعی در خاك
هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه بر میزان کلروفیل گیاه کلزا در با هدف بررسی تأثیر باکتريحاضر مبناي این ضرورت پژوهش 

  .یک خاك آلوده به آرسنیک انجام  شد
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    هامواد و روش

،   آزمایشی ک خاك آلوده به آرسنیکمیزان کلروفیل گیاه کلزا در ی هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه برباکتريجهت بررسی تأثیر 
. ادفی با سه تکرار اجرا شدصاي در اتاقک رشد گروه مهندسی علوم خاك، با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تگلخانه

،  B1:R1  ،B2:R150 سسودوموناس فلورسنهاي شامل سویه ( PGPRهاي باکتري سطح پنج شامل آزمایشی فاکتورهاي
B3:R159 موناس پوتیدا، سودو B4:P10 آزوسپریلوم و B5:Aso  (آرسنیک  سطح پنج و)0هاي به ترتیب در غلظتAs1: ،

5/7As2: ،15As3: ،5/22As4: 30وAs5: خاك مورد استفاده  ،به منظور انجام این پژوهش .بود)  میلی گرم در کیلوگرم خاك
کلزا رقم  بذور .هاي مختلف آرسنیک آلوده گردیدکیلویی با غلظتهاي سه ناگلد متري و انتقال بهیمیل پنجپس از عبور از الک 

به تعداد  و زنیمایه استفاده مورد هايباکتري تلقیح مایه از استفاده با بذرمال روش شده، به دارو جوانه سطحی استریل هایوالي
 با و ساعته 16روشنایی  دوره طول باشد اتاقک ر کشت، به از پس ها گلدان .هاي حاوي خاك آلوده کاشته شدچهار عدد در گلدان

در انتهاي دوره  ..شدند تغذیه کود شیمیایی کامل با ماه 2 مدت به رشد دوره طی و منتقل گراد سانتی درجه 25دماي متوسط 
 و  a ، b، کلروفیل ) SPADبا استفاده از دستگاه کلروفیل متر مدل  (و مقدار شاخص کلروفیل  شده هاي کلزا برداشتبوته ،رشد

مقایسه میانگین با آزمون   و  SPSSافزار نرم از استفاده با هاداه آماري تحلیل و تجزیه. کلروفیل کل طبق روش اندازه گیري گردید
   .شد دانکن انجام

  
  نتایج وبحث 

در (داري  ثیر معنیمورد استفاده در این تحقیق تأ PGPRهاي هاي باکتريها نشان داد که تمام سویهنتایج تجزیه واریانس داده
همچنین تأثیر آرسنیک و اثر متقابل باکتري ).1جدول (گیري شده در گیاه کلزا داشت بر تمامی انواع کلروفیل اندازه) درصد 1سطح 

هاي آلوده به سرب و روي در یک تحقیق گیاه پاالیی خاك. دار بوددرصد براي تمام انواع کلروفیل معنی 1با آرسنیک نیز در سطح 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان . بررسی شد هاي ریزوسفري محرك رشد گیاهستفاده از گیاه خردل هندي در حضور باکتريبا ا

هاي مفید باعث حفاظت گیاه خردل هندي از اثرات سمی سرب و روي، بهبود رشد و نمو آن و افزایش داد که حضور این باکتري
زنی گیاه کلزا کشت شده در یک خاك آلوده مشاهده نمودند که مایه) a 2008(همکاران شنگ و  . ) 5( راندمان گیاه پاالیی گردید

باعث افزایش  G16سویه  Microbacteriumspو G10سویه Pseudomonasfluorescens به سرب با دو باکتري اندوفیت 
باکتري (  B4 As1، تیمار )  2جدول (براساس جدول مقایسات میانگین  ). 4( زیتوده گیاه و میزان جذب عنصر سرب گردید

، کل و شاخص سبزینگی a ،bداراي بیشترین مقدار براي تمام انواع کلروفیل، )با آرسنیک شاهد P10 با  سودوموناس پوتیدا
، کلروفیل کل و شاخص aداراي کمترین مقدار براي کلروفیل )آرسنیک 5با سطح  Azoآزوسپریلومباکتري( B5 As5تیمار کلروفیل،

داراي کمترین  )با سطح سوم آرسنیک  R150سویه سودوموناس فلورسنسباکتري ( B2 As3 تیمارb و براي کلروفیل سبزینگی، 
هاي محرك رشد گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه به فلزات سنگین و از جمله آرسنیک میشوند اما در سطوح باکتري. مقدار میباشد

هاي رشد و از جمله کلروفیل گیاه روند یابد و بالطبع مقادیر شاخصیري میگباالتر غلظت فلز، رشد و توسعه گیاه کاهش چشم
  .کندافت می شاخص سبزینگی ، کلروفیل کل وa ،bبا افزایش سطوح آرسنیک، مقادیر کلروفیل. کاهشی به خود میگیرد
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  در خاك آلوده به آرسنیکبر روي انواع کلروفیل کلزا PGPR  هايتجزیه واریانس اثرات باکتري -1ل جدو

  
  منابع تغییرات

  

 کلروفیلa کلروفیلb شاخص کلروفیل کلروفیل کل درجه آزادي

میلی گرم بر گرم  
 وزن تر نمونه برگ

  

 ** 3.026 **  2.106 **  74.033 **  14.52 4  باکتري
 **  1525.347 **  60.579 **  3052.223 **  1808.227 4 ارسنیک

 **  1.251 ** 0.883 **  4.934 **  2.502 16 اثر متقابل باکتري با ارسنیک
 **  0.285 **  0.204 **  1.671 **  0.381 50 خطا

* ،**، ns  درصد و غیر معنی دار 1و  5دار در سطح به ترتیب معنی  
  بر روي انواع کلروفیل  کلزا در خاك آلوده به آرسنیک PGPRهاي انگین اثرات باکتريمقایسه می -2جدول 

                  
  تیمار                  

  

 a کلروفیل Bکلروفیل کل  شاخص کلروفیل کلروفیل 
   میلی گرم بر گرم نمونه برگی 

          B1.As1 31.7335 c 5.55921c 52.63 ab 37.28481c 
          B1.As2 29.7081 f 3.30409 f 44.37 d 33.00564 e 
          B1.As3 27.84952 ghi 1.28324 jk 34.07 g 29.12749 g 
          B1.As4 26.51493 k 2.14662 ghi 28.30 ij 24.36483 i 
          B1.As5 6.89291 l 2.19222 gh 16.27 m 9.08297 l 
          B2.As1 31.3908 cd 5.83885 bc 52.53 ab 37.2217 c 
          B2.As2 30.0700 ef 4.10184 de 48.1 c 34.16489 d 
          B2.As3 27.67913 ghij 0.82022 k 36.7 f 28.49432 g 
          B2.As4 26.79349 jk 1.5701 hijk 27.26 j 25.2196 hi 
          B2.As5 7.051505 l 2.34191gh 16.43 m 9.39116 kl 
          B3.As1 32.9343 b 6.50792 b 51.60 ab 39.43367 b 
          B3.As2 30.1585 ef 4.12399 de 48.37 c 34.27554 d 
          B3.As3 28.06198 gh 1.3364 ijk 36.66 f 29.39305 fg 
          B3.As4 26.935415 ijk 1.01991 k 30.43 hi 25.91144 h 
          B3.As5 7.469545 l 2.71367 fg 17.1 m 10.18072 jk 
          B4.As1 34.6939 a 7.61218 a 53.80 a 42.29678 a 
         B4.As2 29.7871 f 4.33752 d 49.17 c 34.11767 d 
         B4.As3 28.192395 g 2.08801ghij 36.7 f 30.27471 f 
         B4.As4 27.133455 

hijk 
0.89571 k 29.73 hi 26.23359 h 

         B4.As5 7.62611 l 3.3461 ef 20.47 l 10.9694 j 
         B5.As1 30.7890 de 5.48004 c 51.3 b 36.26134 c 
         B5.As2 29.5396 f 2.92799 fg 42.2 e 32.46129 e 
         B5.As3 28.141245 g 1.23051 k 31.27 h 29.36646 fg 
         B5.As4 26.842945 jk 1.57737 jijk 23.47 k 25.26178 hi 
         B5.As5 6.84921 l 2.09878 ghij 13.53 m 8.94588 l 

( ، )  B5:Aso آزوسپریلوم و B4:P10 ، سودوموناس پوتیدا B1:R1  ،B2:R150  ،B3:R159 سودوموناس فلورسنسهاي سویه: (توضیحات
 )میلی گرم در کیلوگرم خاك :30As5و :0As1: ،5/7As2: ،15As3: ،5/22As4آرسنیک هاي  غلظت
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