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 چکیده

 گندم در شرایط شوری خاک، صفات بیوشیمیاییو سایکوسل بر  زیستی هایبه منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر با کود

 تصادفی های کاملبلوک طرح ل بر پایه فاکتوری صورت به در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی 1331آزمایشی در سال زراعی 

 51و  15، 21های شامل چهار سطح شوری )صفر به عنوان شاهد و اعمال شوری هاتیمار . گرفت انجام ار تکر سه در

و سایکوسل در شش سطح عدم کاربرد باکتری، به  زیستی و تلقیح بذر با کودهای NaClمولار( با استفاده از نمک میلی

 سایکوسل در دو سطح ،کاربرد توأم سودوموناس و آزوسپریلیومحرک رشد سودوموناس، آزوسپریلیوم و م کارگیری باکتری

در گندم کاهش پیدا کرد. کل و کارتنوئید  ،a ،bکلروفیل ،دانه شوری عملکرد کهمولار بود. نتایج نشان داد  15-6 و 1-15

 در. افزایش یافتهای محرک رشد و سایکوسل ا باکتریح ببه واسطه تلقیقندهای محلول و پرولین دانه، عملکرد  حالی که

 بهبود چنینهم بیوشیمیایی، فرآیندهای در رشد افزاینده هایباکتری مفید نقش بیانگر پژوهش این از حاصل نتایج مجموع

 .است شوری تنش شرایط در گیاه عملکرد
 

 ن ، کارتنوئید، قند محلول، پرولیb، کلروفیلaکلروفیل: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1
 

 محلول مواد که کم، مولکولی وزن با محلول تنش، مواد تحت درگیاهان که است. داده نشان بیوشیمیایی مطالعات

 قندهای به توانمی ترکیبات این از د.کننمی پیدا تجمع گیاهان در کرده و عمل اسمولیت عنوان به شوندمی نامیده سازگار

 اسمزی محافظ یا عامل عنوان به و یافته تجمع شوری تنش در که سازگارند هایسمولیتا از گروهی که کرد اشاره محلول

 کلروفیل سنتز کاهش یواسطه به تواندمی کاهش این و یابدمی کاهش کلروفیل میزان شوری  طی در .(41) نمایندمی عمل

 سنتز گلوتامات نام به مشترکی ماده پیش زا دو هر پرولین و کلروفیل که جایی آن از .باشد آن تخریب از ناشی چنینهم و

 .(41) گرددشوری منجر به کاهش سنتز کلروفیل می تنش شرایط در پرولین سنتز افزایش گفت توانمی بنابراین شوندمی

 در کاهش این رسدمی نظر هب ،یابدمی کاهش شدت به کل کلروفیل کارتنوئید و، b ،aکلروفیل میزان ،شوری تنش اثر در

 تجزیه نتیجه در و (،11) پراکسیداسیون موجب که باشد، اکسیژن آزاد هایرادیکال تولید افزایش علت به ،شوری نشت اثر

استفاده های محیطی بر کاهش میزان کلروفیل و فعالیت فتوسنتزی، به منظور کاهش اثر تنش (.16) شودمی هارنگیزه این

( 2556فاروق و بانو )(. 12) شودکلروفیل و فعالیت فتوسنتزی می موجب افزایش وموادی مثل سایکوسل مناسب بوده  از
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های رشد مانند های محیطی با کاربرد تنظیم کنندهنشان دادند که افزایش غلظت پرولین و افزایش تحمل به تنش

 PGPRشده با . در بسیاری از مطالعات، افزایش سنتز پرولین برای بسیاری از گیاهان تلقیح (5) آیددست میسایکوسل به

های خاک ای از باکترییک گروه ویژه های محرک رشد گیاهریزوباکتری. (1)در شرایط تنش غیر زنده مشاهده شده است 

ای رشد و عملکرد گیاه را بهبود کنند و به طور قابل ملاحظههستند که به شدت ریزوسفر و ریزوپلان را کلونیزه می

ها در تولید ترکیبات مختلف )مثل آنها به توانایی با اثر مفید این باکتری های مرتبطبخشد. برخی از مکانیسممی

های شود، با این حال برخی از مکانیسمانحلال فسفات معدنی و آلی را شامل میها، و سیدروفورها(، ها، ویتامینفیتوهورمون

تواند ای عمل در بهبود رشد گیاه میهترین مکانیسمناشناخته نیز ممکن است وجود داشته باشند، و یکی از محتمل

. گسترش روز افزون شوری از یک طرف و (4) باشد PGPRتغییرات در سطوح درونی مواد تنظیم کننده رشد گیاه ناشی از 

های انجام شده در نقش سایکوسل و کودهای زیستی در کاهش تعدیل اثرات ناشی از شوری از طرف دیگر و کمی بررسی

 ه عواملی بودند که موجب شد تا تاثیر این عوامل بر عملکرد گندم مورد بررسی قرار گیرد.این راستا از جمل
 

 

 هامواد و روش .2

به صورت فاکتوریل در قالب طرح  در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی انجام  1331ن تحقیق در سال  زراعی ای

اک در چهار سطح )صفر به عنوان شاهد و اعمال شوری خشامل گرفت. فاکتورهای مورد بررسی های کامل تصادفی بلوک

در چهار  زیستیتیمار دوم شامل تلقیح بذر با کودهای . بود NaClبا استفاده از نمک مولار( میلی 51و  15، 21های شوری

اس های محرک رشد سودومونکاربرد توأم باکتری سودوموناس، آزوسپریلیوم و پیش تیمار بذر باسطح عدم کاربرد باکتری، 

های مورد استفاده از موسسه باکتریو  بود رقم گندم زاگرسمولار بود.  15-6و 15-1 سایکوسل در دو سطح، و آزوسپریلیوم

بذر  455در هرگلدان بر اساس مساحت گلدان برای اعمال تراکم  عدد بذر 15سپس تعداد  تهیه شد.تحقیقات آب و خاک 

های محلول با روش ( و قند1353ا استفاده از روش بیتز و همکاران ). از برگ پرچم پرولین بدر متر مربع، کشت شد

 . گیری شد( اندازه1343های فتوسنتزی با روش آرنون )و رنگدانه( 1316دوبیس و همکاران، )
 

 

 نتایج و بحث  .3

بذر  پیش تیماربه و کلروفیل کل مربوط  a ، bنتایج اثرات متقابل شوری و باکتری نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل 

 در کاهش. بودمولار میلی 51ه عدم تلقیح بذر در شوری مربوط ب مقدار تریندر عدم شوری و کم 15-1سایکوسل غلظت  با 

 عدم به کلروفیل میزان کاهش دلیل (9) گزارش در .(1) باشد غشایی تخریب ناشی از  تواندمی تنش تحت کلروفیل محتوی

چنین بیشترین میزان کارتنوئید مربوط به تلقیح با هم است. شده داده نسبت تنش شرایط در یلنات افزایش و ماده این سنتز

 محتوای میزان اهش. کباشدمولار میمیلی 51وط به عدم تلقیح در شوری ترین مربدر عدم شوری و کم 15-6سایکوسل 

 نقش کاروتنوئیدها. (15) است شده گزارش مسورگو و جو در بتاکاروتن تخریب دلیل به شوری تنش افزایش با کاروتنوئید

 سمی اثرات کاهش باعث و مؤثرند نیز کلروفیل از زدایی سمیت در و دارند شده القاء اکسیداتیو تنش مقابل در حفاظتی

 51شرایط شوری به عدم تلقیح در  بیشرین و کمترین مقدار پرولین به ترتیب متعلق (.11) شوند می آزاد های رادیکال

 تحت که گیاهانی در پرولین غلظت افزایش .باشدمیشوری اعمال عدم شرایط در  15-6تلقیح بذر با سایکوسل و ولار ممیلی

 تواندمی تنش شرایط تحت پرولین، .(41) باشدمی تنش شرایط بر غلبه برای سازگاری اند، نوعیگرفته قرار تنش

 سلولی درون ساختارهای تثبیت سلول، غشاء و پروتئینی ساختار از حفاظت اسمزی، تعادل ایجاد مانند متفاوتی عملکردهای

های محلول مربوط به عدم تلقیح بذر با کودهای بیشترین مقدار قند .(44و2) باشد داشته را آزاد هایرادیکال حذف و

 محلول ایقنده تجمع علت باشد.در عدم شوری می 15-6ترین مربوط به سایکوسل میلی مولار و کم 51زیستی در شوری 

 را اسمزی پتانسیل تا کندمی ایجاد را محلول قندهای و شده تجزیه نشاسته نامحلول قندهای که است این تنش طی در
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 تنش طی در فتوسنتز کاهش دلیل به قند مصرف کاهش این بر علاوه. دهد کاهش را دهیدراتاسیون خطر و کرده حفظ

نشان  برنجدر   (6)های بررسی .(41) باشد تواندمی سلول در محلول قندهای غلظت افزایش برای دیگری عامل نیز شوری

 ریشه، رشد افزایش موجب سایکوسل که است شده گزارش  .شد محلول قندهای میزان افزایش موجب شوری تنش که داد

 از ها میوه و گیاهان بیوشیمیایی پارامترهای در تغییراتی موجب همچنین شود، می پیری انداختن تأخیر به و برگ تعداد

( اظهار داشتند که 2515عبدالرحمان ) (.1) گردد می ها مغذی ریز از برخی غلظت و کاروتنوئیدها کلروفیل، میزان جمله

  .(1) شوددانه می وزن و تعداد افزایش و محلول قندهای و پرولین افزایش سایکوسل پاشی محلول

 
 ای زیستی بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد گندماثر ترکیب تیماری شوری خاک، سایکوسل و کوده -1جدول

ترکیب 

 تیماری

عملکرد تک 

 )گرم( بوته

 aکلروفیل

گرم بر )میلی

 گرم روز(

 

)میلی  bکلروفیل

 گرم بر گرم روز(

 کل کلروفیل

میلی گرم بر )

 گرم روز(

میلی  )کارتنوئید

 گرم بر گرم روز(
)میلی  پرولین

گرم بر گرم 

 (وزن تر

 قند محلول

بر  )میلی گرم

 (وزن ترگرم 

0T  ×0S 0/0600j 4/5063ab 1/1110dcefg 4/9606ghfde 0/108abcdefg 3/005bcdb 4/9630n 

1T  ×0S 0/0839b 4/9805a 1/9010a 0/4895a 1/0158ab 0/439abcd 9/5130h 

2T  ×0S 0/840bc 4/4151ab 1/5991abc 3/9403abcd 1/0196a 4/165d 4/0600o 

3T  ×0S 0/108gh 4/4118ab 1/8044dc 3/0409abcde 0/6431abc 9/330abc 0/3133lj 

4T  ×0S 0/811a 4/4056ab 1/5540bc 3/9613abc 0/6018abcd 4/560dc 3/4136ml 

5T × 0S  0/814a 4/5496ab 1/8399dce 3/3098abcde 0/1300abcde 3/809bcd 1/5186dce 

0T  ×1S 0/0130jk 5/9483bcde 0/6981hldfg 4/9135ghfe 0/9541fcgde 4/385cd 9/0191hfg 

1T  ×1S 0/850c 5/6639abcd 1/0800ab 0/0404ab 0/0538fghle 0/049abcd 1/0401efg 

2T  ×1S 0/109g 4/1900abc 1/8881dcef 3/4899cfdbe 0/9986abcdefg 0/859abcd 3/1018m 

3T  ×1S 0/133gh 5/1095bcd 1/1110cdefg 3/1519gchfdbe 0/9013bdecgf 9/035abcd 4/9630n 

4T  ×1S 0/813d 4/5431ab 1/1130dcefg 3/4/460abcde 0/1881abcdef 3/085cbd 1/0533bcd 

5T  ×1S 0/811a 4/8310ab 1/1603dcefg 3/4416bcde 0/1460abcde 0/805abcd 3/6015k 

0T  ×2S 0/034m 5/8980edf 0/1018hl 4/4/350ghfl 0/0433fghle 0/565abcd 1/8341dfe 

1T   ×2S 0/161e 4/5800ab 1/1419hcldfeg 3/1/119gchfdbe 0/4508jl 9/389abc 1/0139bcde 

2T  ×2S 0/133gh 5/6464bcd 1/0841hcldfeg 4/6/948gchfde 0/0451fghle 9/109abcd 0/1560kj 

3T  ×2S 0/018k 5/9414bcde 1/1364dcefg 4/6/515gchfde 0/3940fjghl 0/615abcd 0/9904l 

4T  ×2S 0/815d 4/8030ab 1/1011hcdefg 3/5009gcbfde 0/0195fghde 0/350abcd 1/0115hg 

5T  ×2S 0/141l 4/8314ab 1/1951dcefg 3/4/584cfdbe 0/9419edgcf 0/910bcd 9/4640cb 

0T  ×3S 0/056n 8/1404f 0/9405l 5/9/330l 0/5489j 1/600a 6/0656a 

1T  ×3S 0/114f 5/1860bcd 0/1089hlg 4/6/999gchfde 0/3931fghl 1/515ab 1/6118cb 

2T  ×3S 0/090lk 5/4966cedf 0/6016hlfeg 4/5/111ghl 0/0518fghle 9/330abc 9/9950hfg 

3T  ×3S 0/000lm 5/5044edf 0/1100hlfg 4/8/431hl 0/4936jhl 0/985abcd 0/9455l 

4T  ×3S 0/131h 5/6064abcd 1/1010hcdefg 3/1/344gchfdbe 0/341jghl 1/440ab 6/1356ab 

5T  ×3S 0/115l 5/0314ef 0/6138hldefg 5/1/049l 0/0031fghle 9/339abc 1/9596dcb 

%5LSD 1/0151 0/9015 0/5356 0/6103 0/8334 5/194 0/3141 

میلی  51و شوری 15، شوری 21عدم شوری، شوریبه ترتیب   3Sو  S،1S ،2S 0داری با هم ندارند.ینهای با حروف مشابه در هر ستون اختلاف معمیانگین

بذر  تلقیحتلقیح بذر با سودوموناس، و  15-6تلقیح بذر با سایکوسل ،15-1سایکوسلبه ترتیب عدم تلقیح، تلقیح بذر با  3T ،4T ،5T ،6Tو  0T ،1T ،2T  ومولار 

  با آزوسپریلیوم، تلقیح توام آزوسپریلیوم + سودوموناس
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 گیرینتیجه .4

، و کل به شدت کاهش و مقدار پرولین و قندهای a ،bه طور کلی با افزاش شوری عملکرد و مقدار کلروفیل ب

شود در محلول افزایش یافت. راهبردهای زیادی به منظور کاهش اثرات سمی ایجاد شده توسط شوری در گیاهان توصیه می

کنند. مهمی را در بهبود عملکرد ایفا میرشد، نقش  های محرکهمانند باکتریها استفاده از کودهای زیستی میان آن

های محیطی را کاهش داده و تحمل گیاهان را های بومی ممکن است اثرات تخریبی تنشتلقیح گیاه با میکروارگانیسم

)اکسین، سیتوکنین، جیبرلین(، محلول کردن موادی مانند ها های مختلفی مانند سنتز فیتوهورمونسازوکاری بوسیله

کی گندم تحت یهای فیزیولوژعناصر و تثبیت نیتروژن افزایش دهد. از این رو درک واکنش ها، جذبفر، تولید سیدروفورفس

  .ی که هدف آن بهبود عملکرد است کمک نمایدیها برنامه توسعهتنش شوری ممکن است به 
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ABSTRACT 
In order to study the effects of seed inoculation by biofertilizers and cycocel on some biochemical 

characteristics of wheat (Triticum aestivumL.) under salinity condition, a factorial experiment was conducted 

based on randomized complete block design with three replications in research greenhouse of University of 

Mohaghegh Ardabili in 2016. Treatments were included salinity in four levels [no salt (control), salinity 25, 

50 and 75  mM NaCl, seed inoculation by biofertilizers and cycocel in six levels [no biofertilizer, inoculation 

by Pseudomonas, Azosprilium, both inoculation Azosprilium + Pseudomonas, 10-5  and 10-6 cycocel.  Results 

showed that salinity decreased chlorophyll a, b and total chlorophyll content, carotenoid and yield of wheat. 

Whereas, grain yield, soluble sugars and proline were increased due to inoculation by biofertilizers and 

cycocel. In conclusion, results of this research represent the benefit role of PGPR on amelioration of 

biochemical, parameters and plant plant performance under salt stress conditions. 
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