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ریحان ) (Ocimum basilicumدر شرایط تنش شوری
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چکیده
سابقه و هدف:

تنش شوری یکی از عمده عوامل محدود کننده تولید محصوالت زراعی میباشد .از طرفی کاهش میزان

بارندگی و افزایش بی رویه گرما در چند سال گذشته سبب ایجاد تبخیر و تعرق بیشتر و تشدید اثر شوری در کاهش عملکرد گردیده
است.

مواد و روشها:

در این آزمایش اثر باکتری آزسپریلیوم بر خصوصیتهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان در

شرایط تنش شوری در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی  3تکرار و  4سطح شوری  2،4،6و ( 0دسی زیمنس
بر متر) و  2سطح باکتری حضور و عدم حضور انجام شد.

یافتهها :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش سطوح تنش ،بیشتر صفات تحت تأثیر قرار میگیرند .بهطوری که این

گیاه در سطوح پایینتر کمتر ولی در سطوح  4دسی زیمنس بر متر شوری و سطح  6دسی زیمنس بر متر بهشدت کاهش عملکرد
نشان داد.

بحث :این مطالعه نشان داد افزایش سطوح تنش باعث کاهش ارتفاع وزن خشک ریشه ،طول ریشه و وزن زیست توده و نیز سبب

کاهش تعداد برگ و شاخه فرعی و کلروفیل  b ،aو  abشد .همچنین تنش شوری با افزایش سطوح شوری ،میزان نیتروژن و پروتئین و
پرولین را افزایش داد.
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده نشان میدهند که باکتری آزوسپیریلوم بر اکثر خصوصیتهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه در

شرایط تنش اثر مثبت داشته و توانسته است با ایجاد شرایط مناسبتر رشد تا حدودی اثر سوء تنش را کنترل نماید اثر متقابل باکتری
و تنش شوری نیز بر اکثر صفات معنیدار بود.

واژههای کلیدی  :خاک های بیابانی ،اکتینو میسیتها ،خواص ضد میکروبی

مقدمه
شوری از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصول در
نویسنده مسئول  :گروه زراعت دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکیmohammadihadi45@yahoo.com:
تاریخ دریافت1391/11/11 :
تاریخ پذیرش1393/2/14 :

مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود .از کل اراضی
زیر کشت دنیا یک صد و پنجاه میلیون هکتار حدود  23درصد
مشکل شوری دارند .بر اساس آمار موجود  400تا  950میلیون
هکتار از اراضی دنیا متأثر از شوری هستند ( .)3تنش شوری
یکی از تنشهای عمده محدود کننده توسعه کشاورزی در دنیا
میباشد و رابطه تنگاتنگی با تنش خشکی دارد و کمابیش
زمانی بهوجود میآید که آب آبیاری یا بارندگی به اندازه کافی
موجود نباشد تا بهوسیله آن از تجمع امالح در منطقه ریشه
جلوگیری بهعمل آید ( )5گیاهان دارویی از منابع بالقوه عظیم
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تأثیر باکتری آزوسپیریلوم بر ویژگیهای مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی
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روش کار

این آزمایش در اردیبهشتت ستال  1390در گلخانته دانشتکده
کشاورزی ایالم انجام گرفتت .قبتل از اجترای آزمتایش ،نمونته
خاک تهیه و خصوصیتهای فیزیکتی و شتیمیایی آن تعیتین
شد .این پژوهش دارای  4تیمار شوری با سطوح صتفر 4 ،2 ،و
 6دسی زیمنس بر متر و دو سطح باکتری آزوسپیریلوم (وجود
و عتدم وجتود آزوستپیریلوم) در نظتتر گرفتته شتد .بتذر متتورد
استفاده از پاکان بذر اصفهان با قتوه نامیته  99%قتدرت جوانته
زنی  95%تهیه شد .عمل استریل ختاک بتا استتفاده از آون در
دمای  120درجته بته متدت  4ستاعت و  3روز متتوالی انجتام
گرفت ،همزمان کود دامی و شن نیز استریل شده و بته نستبت
 1 :1 :2خاک و شن و کتود ترکیتب شتد .کتف هتر گلتدان 3
سوراخ برای زهکش مناستب ایجتاد شتد .بتذر تلقتیح شتده بتا
باکتری در  3ردیف درون هر گلدان کشت گردید بعد از مرحله
 3تا  5برگی گیاه اقدام به تنک کتردن شتد .در مراحتل اولیته
رشد تا زمان  5برگی گیاه ،آبیاری با آب معمولی انجام گردیتد.
برای جلوگیری از شوک بته گیتاه اعمتال تتنش بته صتورت
تدریجی انجام گرفت.
58

جنس Azospirillum

برای جداسازی باکتری  ،Azospirillum .sppنمونههای
گیاهی ذرت از شهرستان کوهدشت (استان خرم آباد) و برای
جداسازی سویههای سازگار به شوری نمونههای گیاهی ذرت از
خاکهای شور استان خوزستان تهیه گردید .پس از تهیه
نمونهها ،ریشهها با آب مقطر شست و شو و به مدت  10دقیقه
در محلول بافر جهت استریل قرار گرفتند .سپس ریشهها در
یک محیط کامل استریل در لولههای آزمایش حاوی محیط
نیمه جامد تعدیل شده فاقد نیتروژن قرار داده شدند .پس از
اطمینان از رشد باکتری مورد نظر به محیط اختصاصی حاوی
کنگورد منتقل و در انکوباتور قرار داده شدند .پس از چند روز
از انکوباسیون و با توجه به خصوصیتهای ظاهری کلونیهای
باکتری مورد نظر جداسازی و سپس با بازگشت متوالی سویه-
های مختلف باکتری جنس  Azospirillum. sppخالص
سازی گردید .تشخیص گونههای مختلف باکتری .spp
 Azospirillumبر اساس ویژگیهای مرفولوژیک و
فیزیولوژیک آنها صورت گرفت.

تهیه مایه تلقیح باکتری Azospirillum .spp

کلونیهتتتتای حاصتتتتل از تکثیتتتتر ستتتتویه بتتتتاکتری .spp
 Azospirillumکه در محیط جامد کنگو رد تولید شتده بتود
به محیط نیمه جامد تعدیل شده فاقد نیتروژن منتقل گردید و
به مدت  2-3روز در انکوباتور در دمای  35درجته ستانتیگراد
قرار گرفتند و بعد از رشد ،آماده تلقیح گردید.

ضدعفونی بذور مورد استفاده

بذر را به ترتیب در الکل  70درجه به مدت  30ثانیته و ستپس
توستتط هیپوکلریتتت ستتدیم  %2درصتتد بتته متتدت دو دقیقتته
ضدعفونی سطحی شدند .سپس سه مرتبه با آب مقطر استریل
شستشو گردیدند تا اثر هیپوکلریت سدیم حذف شود.

تلقیح بذرهای گیاه ریحان با مایه تلقیح

Azospirillum

برای تلقیح بذور ابتدا به ازاء هر ایزوله بتاکتری از  100میلتی-
لیتر محیط کشت مایع تعدیل شده فاقد نیتروژن تهیه و سپس
بذرها با آن آغشته شدند و به مدت یک ساعت در شتیکر قترار
گرفتند تا نفوذ با کتری به داخل شیارها و پوست دانته امکتان
پذیر گردد.

تجزیه دادههای آماری

تجزیه دادهها با استفاده از نرم افزار  SASانجام گرفت .آزمتون
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون حداقل اختتالف معنتی
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الهی هستند که با برنامه ریزی صحیح میتوانند در مواردی
درمانی ،دارویی منابع غذایی ،آرایشی و بهداشتی باالخص در
مورد اقتصاد بدون نفت جایگاه ویژهای داشته باشند (.)2
ریحان ( )Ocimum basilicumگیاهی است علفی و یک
ساله متعلق به خانواده نعناعیان که ایران و افغانستان منشأ این
گیاه هستند Ocimum .شامل  20گونه است که در میان
آنها  O.basilicumمهمترین گونه اقتصادی میباشد .ریحان
عالوه بر اینکه اسانس آن استفاده میشود بهعنوان ادویه و
سبزی تازه نیز استفاده دارد ( .)4یکی از راهکارهای نو جهت
افزایش تحمل تنش شوری در گیاهان استفاده از فنآوریهای
زیستی مانند تلقیح بذر گیاهان زراعی با انواع مختلفی از
باکتریهایی که در شرایط تنش میتوانند گیاه را حمایت کرده
و باعث عدم توقف در رشد آن شوند ( .)10باکتری
آزوسپیریلیوم یک باکتری گرم منفی و حاوی گرانولهای پلی
بی هیدروکسی بوتیریت است .سلولها مارپیچ و نیم حلقوی
بوده که به صورت حلزونی حرکت میکنند .یکی از
خصوصیتهای آزوسپیریلوم توانایی احیاء نیترات است .این
باکتری بهطور گستردهای در خاک و بیرون و درون ریشهها
موجود است .باکتری آزوسپیریلوم با ایجاد رابطه همزیستی با
ریشه بسیاری از گیاهان تحمل گیاه را در برابر شوری افزایش
میدهد (.)12

جداسازی ،خالصسازی و شناسایی باکتریهای
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گردید .کاهش رشد و ارتفاع گیاه از اثرهای مشهود شتوری بتر
گیاهان رشد یافته تحت تنش شوری میباشد (.)1

دار (  )LSD ، P  0 / 05با نترم افتزار  SASمتورد ستنجش
قرار گرفت .از نرم افزار  Excelجهت رستم نمودارهتا استتفاده
شد.

تعداد برگ

بحث

ارتفاع

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان داد که
بین ستطوح مختلتف تتنش و بتاکتری در ستطح یتک درصتد
اختالف بسیار معنی داری وجود دارد .اثر متقابل تنش شتوری
و باکتری اختالف معنی داری در سطح  5درصد نشتان داد .در
بین ستطوح مختلتف شتوری بتیشتترین ارتفتاع بوتته (36/83
سانتیمتر) مربوط به تیمار شاهد میباشتد و کتمتترین میتزان
ارتفاع ( 13/33سانتیمتر) در تیمار ستطح  4شتوری مشتاهده
میشتود؛ و هتتمچنتین در تیمتتاری کتته بتتاکتری آزوستتپیریلوم
استفاده گردید.
ارتفاع بیشتری نسبت به تیمار بدون حضتور بتاکتری حاصتل
شد .بهطوریکه حضور بتاکتری موجتب افتزایش  36درصتدی
ارتفاع نسبت بته عتدم حضتور بتاکتری شتد .نمتودار  1نشتان
میدهد که بیشترین ارتفاع ( 34/33ستانتیمتتر) مربتوط بته
سطح اول شوری (شاهد) در حضور باکتری و کمتترین ارتفتاع
( 8/33سانتیمتر) مربوط بته ستطح چهتارم شتوری در غیتاب
باکتری میباشد.

تنش شوری ممکن است از طریق اعمال اثرهای مضر خود بر
روی میزان رشد و کاهش تعداد برگ باعث کاهش سطح
فتوسنتز کننده شود و در نتیجه گیاه را دچار اختالل کند (.)8
قرار دادن گیاهان سورگوم تلقیح شده با  Azospirilumدر
معرض تنش اسمزی در سیستمهای هیدروکربونی اثرهای
زیانبار تنش اسمزی مانند پیری برگ در آنها کاهش یافته
است (.)15

تعداد شاخه فرعی

در جدول تجزیه واریانس (جدول  )1صفات نشان داد که اثر
سطوح مختلف تنش شوری و باکتری بر تعداد شاخه جانبی در
سطح احتمال  ٪1معنیداری است .همچنین اثر متقابل
باکتری و تنش در سطح احتمال  ٪5دارای اختالف معنی بود.
جدول مقایسه میانگین دادهها (جدول  )2نشان داد که بیش-
ترین تعداد شاخه جانبی ( )25/83در سطح اول تنش
وکمترین تعداد شاخه جانبی ( )9/33در سطح چهارم تنش
شوری حاصل شد ،که اختالفی  63درصدی بین این دو سطح
وجود داشت .مطالعه حاضر نشان داد که در شرایط عدم حضور

نمودار - 1اثر متقابل باکتری و تنش در صفت ارتفاع بوته

تلقیح گیاه ریحان با باکتری  Azospirillumاز طریق افتزایش
رشد گیاه موجب تعدیل اثرهای تنش شوری میگردد و ارتفتاع
را بهطور معنتیداری تحتت تتأثیر قترار میدهتد ( .)6در یتک
تحقیتتق گلخانتتهای توستتط روستتتا و همکتتاران ( )6تلقتتیح بتتا
 Azospirillumنستتبت بتته شتتاهد در غالتتب متتوارد موجتتب
افزایش ارتفاع ،وزن خشک اندام هوایی در گیتاه ذرت و گنتدم
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نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان
داد که بین سطوح مختلف تنش شوری و باکتری اختالف
معنیداری در سطح احتمال  ٪1وجود دارد .بین اثر متقابل
باکتری و تنش اختالف معنیداری وجود نداشت .ضریب
تغییرهای برای این صفت  15/69بوده است .مقایسه میانگین
سطوح تنش (جدول  )2بیانگر این بود که بیشترین تعداد
برگ در گیاه شاهد با میانگین ( )22/83بود که افزایشی 62
درصدی با سطح  4شوری ( 6دسیزیمنس بر متر) در تعداد
برگ داشت .جدول مقایسه میانگین (جدول  )2نشان از
افزایش  35درصدی تعداد برگ در حضور باکتری نسبت به
عدم حضور باکتری داشت.
بهنظر میرسد کاهش تعداد برگ در گیاه بهخصوص در مراحل
آغازین رشد به علت کاهش توانایی جذب آب توسط گیاه به
واسطه تنش اسمزی حاصل از شوری میباشد .افزایش شوری
از رشد برگ کاسته وسطح ویژه برگ کاهش مییابد و میتواند
از علتهای اصلی مختل شدن رشد برگ در تنش شوری باشد
در اثر تنش شوری در برگها پیری زودرسی ایجاد و سبب
ریزش آنها شده و به دنبال آن تعداد برگ در گیاه کاهش
مییابد (.)8
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طول ریشه

جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان داد که بین
سطوح مختلف تنش شوری و باکتری همچنین اثر متقابل
باکتری و تنش در سطح احتمال  ٪1اختالف بسیار معنیداری
وجود دارد .جدول مقایسه میانگین دادهها ( )4-2نشان داد که
بیشترین طول ریشه ( 17/83سانتیمتر) مربوط به سطح اول
شوری و کمترین طول ریشه ( 6/83سانتیمتر) مربوط به
سطح  4شوری میباشد.
در جدول مقایسه میانگین دادهها (جدول  )2نشان داده شد
که باکتری آزوسپریلیوم به میزان  29درصد طول ریشه را
نسبت به زمانی که باکتری حضور نداشت افزایش داد .نمودار
( )3نشان میدهدکه بیشترین اثر متقابل ( )17/66مربوط به
سطح اول شوری با باکتری و کمترین اثر متقابل مربوط به
سطح چهار شوری بدون حضور باکتری میباشد همچنین
طول ریشه در حضور باکتری رشدی  29درصدی نسبت به

نمودار  -3اثر متقابل باکتری و تنش شوری در صفت طول ریشه

وزن خشک ریشه

نمودار ( )2اثر متقابل باکتری و تنش شوری در صفت تعداد شاخه فرعی

عدم حضور باکتری نشان داد .در یک تحقیق گلخانهای توسط
روستا و همکاران ( )6تلقیح با باکتری  Azospirillumنسبت
به شاهد در غالب موارد افزایش طول ریشه و وزن ریشه در
گیاهان ذرت و گندم گزارش گردید .با افزایش غلظت شوری
در مراحل رشد گیاه از میزان توسعه ریشه کاسته میشود ،در
صورتی که گیاه بخواهد از مکانیسمهای اجتناب که شامل
تراوش یونها به بیرون ریشه ،جذب توسط سلولهای
پارانشیمی آوند چوبی ،سیستم مبادله بین آوند آبکش و توزیع
شیب یونی بین بخشهایی در حال رشد استفاده کند باید
نمک موجود در سیتوپالسم خود را در حد پائین نگه دارد که
60

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها در جدول (جدول )1
نشان داد که بین سطوح مختلف تنش شوری در سطح احتمال
 % 1اختالف معنیداری وجود دارد ،از طرفی بین سطوح با
کتری ،اثر متقابل تنش شوری و باکتری در سطح احتمال % 5
اختالف معنیداری وجود دارد .جدول مقایسه میانگین دادهها
(جدول  )2نشان داد که کمترین وزن ریشه مربوط به سطح
چهار شوری با میانگین  0/54بوده که نسبت به سطح شاهد
کاهشی  72درصدی را نشان میدهد در این خصوص اثر
باکتری بر وزن ریشه موجب افزایش  31/5درصدی وزن
خشک ریشه شد گردید .با توجه به نمودار ( )4اثر متقابل
تنش شوری و باکتری بیشترین وزن ریشه مربوط به سطح
اول شوری (شاهد) و حضور باکتری با میانگین  2گرم است.
سطح چهارم شوری در عدم حضور باکتری باعث ایجاد کم-
ترین وزن ریشه گردید .این در صورتی است که حضور باکتری
افزایش  60درصدی وزن ریشه را به دنبال داشت .نتایج به-
دست آمده در این پژوهش نشان داد که تنش شوری موجب
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باکتری میانگین تعداد شاخه جانبی  14/41میباشد ،که
حضور باکتری باعث افزایش  33درصدی تعداد شاخه جانبی
در گیاه ریحان گردید .مطالعههای نشان داده که خسارت
شوری در گیاهان از طریق اثر اسمزی است که معادل کاهش
میزان آب ،اثرسمیت ویژه یونها و اختالل در جذب عناصر
غذایی میباشد (.)22

این عمل موجب عدم توسعه ریشه و چوب پنبهای شدن و در
نهایت کاهش رشد و نیز کاهش طول و وزن ریشه شود .به
ا حتمال افزایش طول ریشه در گیاه تلقیح شده با باکتری
مربوط به نقش آمین باشد .در بسیاری از مطالعههای انجام
شده نقش آمین تولیدی توسط  Azospirillumرا در تغییر
مرفولوژی ریشه گزارش داده اند .در آزمایشهای گذشته در
آرژانتین ،در ذرت تلقیح شده با باکتری افزایش قابل توجهی
در توسعه ریشه و زمان برداشت بهدست آمد .میتوان گفت که
در گیاه ریحان تحت تنش شوری در تیمارهای تلقیح شده به
باکتری در واقع توانایی جذب آب از اعماق بیشتر ،پتانسیل
برگ بیشتر و دمای کانوپی کمتر منجر به ایجاد یک سیستم
ریشهای موفقتر که طول ریشه بیشتری را دارد حاصل می-
شود (.)22
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ک ه افزایش شوری در محیط آب و خاک سبب کاهش شدید
رشد اندام هوایی گیاه میشود .گیاه تلقیح شده با باکتری
آزسپیریلیوم دارای وزن خشک اندام هوایی بیشتری نسبت به
گیاه تلقیح نشده ذرت بود (.)19

وزن خشک گیاه

جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد که سطوح
مختلف تنش و باکتری و اثر متقابل آنها بر وزن خشک گیاه
در سطح احتمال  ٪1اختالف معنیداری وجود دارد جدول
مقایسه میانگین دادهها (جدول  )2نشان داد که سطح 4
شوری ( 6دسیزیمنس بر متر) با میانگین  2/43گرم بهعنوان
کمترین وزن خشک بوته کاهشی  68/5درصدی نسبت به
سطح شاهد داشت از طرفی اثر باکتری بر وزن خشک گیاه
ریحان باعث افزایش  32درصدی نسبت به عدم حضور باکتری
داشت این افزایش  32درصدی وزن خشک گیاه توسط باکتری
نشان اثر مثبت حضور باکتری جهت جبران بخشی از خسارت
 68/5درصدی ناشی از تنش شوری میباشد .با توجه به جدول
مقایسه میانگین ( )4-2وزن خشک گیاه تحت اثر متقابل تنش
× باکتری قرار گرفت .آنچه از نمودار ( )5استنباط میشود
اثر مثبت باکتری در مقابله با شوری است بهطوریکه بیش-
ترین میانگین وزن خشک گیاه ( 8/36گرم) مربوط به اثر
متقابل سطح اول شوری (شاهد) در حضور باکتری است .این
در صورتی است که تنش شوری در سطح چهار ( 6دسی-
ریمنس بر متر) در عدم حضور باکتری کمترین وزن خشک
گیاه با میانگین  1/84گرم است و سطح چهارم شوری (6
دسیزیمنس بر متر) در حضور باکتری دارای روند افزایشی که
وزن خشک گیاه رشدی  38درصدی را نشان میدهد.

نمودار  -4اثرهای متقابل سطوح تنش شوری و باکتری

در صفت وزن خشک ریشه

نمودار  -5اثر متقابل تنش شوری و باکتری بر وزن خشک گیاه

وزن زیست توده

تجزیه واریانس دادههای زیست توده (جدول  )1نشان داد که
سطوح شوری و تیمار باکتری در سطح یک در صد معنیدار
میباشد اما اثرهای متقابل این دو معنیدار نبود (جدول .)2
ضریب تغییرهای برای این کمیت  19/57بوده است .مقایسه
میانگین دادهها ( )2بیانگر این است که کمترین زیست توده
مربوط به شدیدترین شرایط شوری یعنی ( 6دسیزیمنس بر
متر) و برابر ( 5/07گرم) بوده است اما در شرایط بدون تنش
مقدار آن حدود  1/5درصد افزایش یافته است (جدول .)2
مقایسه میانگین دادهها برای سطوح باکتری عملکرد زیست
توده را برای شرایط حضور باکتری ( )11/4و برای شرایط غیر
باکتری ( )6/98با افزایش  63درصدی نشان داد .کاهش وزن
اندام هوایی ممکن است به دلیل کاهش جذب در اثر سمیت
ویژه یونها و اختالل در جذب عناصر غذایی نیز باشد که این
مطلب توسط صفر نژاد و همکاران ( ،)21پینلس وهمکاران
( )18تأئید شده است .شابال وهمکاران ( )23گزارش کردند

کلروفیل a

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )1صفات نشان
داد که بین سطوح مختلف تنش شوری و باکتری و اثر متقابل
نیز در سطح احتمال  ٪1برای کلروفیل  aاختالف بسیار معنی
داری وجود دارد .با افزایش سطوح شوری کلروفیل  aکاهش
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کاهش وزن ریشه شد .در تنشهای شوری مربوط به سطوح
باالی تنش ،این کاهش چشمگیر بود .همچنین در این تحقیق
گزارش گردید که باکتری آزوسپیریلیوم با ایجادشرایط مناسب
وبهبودرشد موجب افزایش رشد در ریشه گردید .نتایج حاصل
از این تحقیق با نتایج تحقیق شاورت و همکاران ( )23مطابقت
داشت.
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کلروفیل b

جدول تجزیه واریانس (جدول  )1صفات نشان میدهد که
درسطوح مختلف تنش برای کلروفیل  bدر سطح احتمال ٪1
اختالف معنیدار وجود دارد .همچنین در جدول مشاهده می-
شود که حضور باکتری و نیز اثر متقابل باکتری * تنش
اختالف معنیدار وجود ندارد .جدول مقایسه میانگین (جدول
 )2نشان داده میشود که بیشترین کلروفیل  )4/14( bمربوط
به سطح اول تنش و کمترین میزان کلروفیل ( )1/2مربوط به
سطح  4شوری میباشد ( .)9تحت شرایط تنش شوری افزایش
غلظت امالح بهخصوص سدیم و کلر در محیط ریشه موجب
کاهش پتانسیل اسمزی و در نتیجه کاهش جذب آب توسط
گیاه میگردد (.)14

کلروفیل a+b

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها جدول (جدول  )1نشان
داد که اختالف معنیداری در سطح  ٪1بین سطوح مختلف
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کلروفیل a

محتوای کلروفیل

نتایج حاصل جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان
میدهد که سطوح مختلف تنش شوری در سطح احتمال %1
اختالف معنیداری وجود داشت .اما برای سطوح باکتری و
اثرهای متقابل باکتری * تنش اختالف معنیداری مشاهده
نشد .با توجه به نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها
(جدول  )1مشاهده میشود که کمترین میزان کلروفیل برگ
مربوط به سطح چهار شوری یعنی ( 6دسیزیمنس بر متر)
برابر ( )17/61بوده است اما در شرایط بدون تنش شوری
مقدار آن حدود  %43افزایش یافته است .کاهش میزان
کلروفیل در شرایط تنش بهعلت اختالل در جذب عناصر
غذایی ضروری در سنتز سنگریزههای فتوسنتزی میباشد .این
اختالل میتواند بهدلیل بازدارندگی مراحل مختلف بیوسنتز
کلروفیل باشد .نتایج فعالیتهای پژوهشگران نشان داده است
که با کاهش پتانسیل آب برگ گندم فعالیت کلروفیالز تحریک
و بهطور ناگهانی زیاد میشود .که خود مؤید این مسئله است.
افزایش برخی از مواد تنظیم کننده رشد نظیر اتیلن و
آبسیزیک اسید در اثر تنش فعالیت کلروفیالز تحریک و باعث
تجزیه کلروفیل میشود (.)17

پرولین

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها جدول (جدول )1
نشان داد که اختالل معنیداری در سطح  ٪1بین سطوح
مختلف تنش و سطوح باکتری و نیز اثر متقابل تنش * باکتری
وجود دارد مقایسه میانگین دادهها نشان داد با افزایش سطوح
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یافت به طوریکه بیشترین کلروفیل  )6/76( aمربوط به تیمار
شاهد یعنی تیمار بدون تنش شوری بود .و نیز کمترین
کلروفیل  )2/12( aدرسطح  4شوری مشاهده میشود.
از طرفی مشخص گردید که تیمار مربوط به حضور باکتری به
میزان  21درصد نسبت به عدم حضور باکتری کلروفیل  aرا
افزایش داد .نمودار ( )6نشان داد که بیشترین کلروفیل a
مربوط به اثر متقابل سطح اول شوری با باکتری ( )7/0 5می-
باشد و کمترین کلروفیل  )1/86( aمربوط به سطح چهارم
شوری بدون باکتری میباشد .در تنش بیشتر کلروفیل  aکم-
تر و نیز تنش کمتر کلروفیل  aبیشتری مشاهده شد .کاهش
میزان کلروفیل تحت تنش شوری میتواند ناشی از وضعیت
نامناسب رشدگیاه باشد .افزایش سطوح شوری موجب
ناکارآمدی برگها ،کاهش انجام فتوسنتز و تشدید صدمات
وارد به گیاه را شامل شود ( .)13از طرفی سمیت یون سدیم و
کلر میتواند موجب آسیب به غشای پالسمایی ،اندامک سلولی
و اختالل در فتوسنتز و تنش سلولی را شامل شود ( .)1کاهش
میزان کلروفیل  aدر شرایط تنش به احتمال بهعلت افزایش
تولید رادیکالهای اکسیژن میباشد ( ،)1همچنین در گزارشی
توسط هانگ وردرمن  1995در گیاه گشنیز ،گیاه تلقیح شده
با باکتری دارای کلروفیل  aبیشتری نسبت به گیاه تلقیح
نشده داشت .تولید مواد تنظیم کننده رشد توسط باکتریهای
افزاینده رشد گیاه میتواند یکی از موجهترین سازگاریهای
بیشنهادی برای توضیع تأثیر این باکتری بر افزایش میزان
کلروفیل باشد (.)9

باکتری و نیز تنش وجود دارد .همچنین این جدول نشان داد
که بین اثر متقابل باکتری * تنش اختالف معنیداری وجود
ندارد .در بین سطوح مختلف شوری بیشترین میزان کلروفیل
کل ( )10/9مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان کلروفیل
( )3/32مربوط به سطح  4شوری بود .همچنین وجود باکتری
سبب افزایش  18درصد ی کلروفیل کل نسبت به شرایط بدون
باکتری شد .در شوریهای ضعیف کاهش فتوسنتز بهدلیل
بسته شدن روزنهها و در شوریهای قوی بهدلیل واکنشهای
تخریبی و بیوشیمیایی است ( .)15شوری موجب تخریب
ساختار کلروپالستها و عدم پایداری ترکیبهای رنگیزه-
پروتئین میشود ( .)24در اثر شوری میزان کلروفیل کاهش
مییابد .همچنین ،بعضی از مواد تنظیم کننده رشد نظیر
آبسزیک اسید ( ،)ABAاتیلن و هتروکسین موجب تحریک
فعالیت این آنزیم میشوند و درنتیجه درشرایط تنش غلظت
این مواد افزایش مییابند (.)20

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان  ، 1396هادی محمدی بابازیدی و همکاران

شوری بر میزان تجمع این ترکیب دربافت سبز افزوده میشود
بهطوریکه در تیمار سطح  4شوری بیشترین میزان (67/30
میکرون بر گرم وزن تازه) و کمترین میزان ( )33/62در تیمار
شاهد حاصل گردید .همچنین مقایسه میانگین دادهها (جدول
 )2برای حضور باکتری (  )39/56و برای عدم حضور باکتری
 59/12میباشد که این استنباط نشان میدهد که باکتری با
ایجاد شرایط مناسب رشد برای گیاه تنش شوری را به میزان
 33درصد کنترل نموده است .نمودار ( )8نشان داد که در کلیه
سطوح تنش شوری باکتری باعث افزایش میزان نیتروژن می-
شود .تثبیت نیتروژن بهعنوان اولین مکانیسم جهت توصیف
بهبود رشد گیاه به دنبال تلقیح با آزوسپیریلوم پیشنهاد شده
بود که با این حال چندین سال بعد ،مطالعهها نشان دادند که
سهم نیتروژن تثبیت شده توسط آزوسپیریلوم برای گیاهان

بین  5تا  18درصد افزایش در کل گیاه میباشد (.)11
میزان نیتروژن

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان
داد که سطوح مختلف تنش شوری و سطوح باکتری در سطح
 % 1بسیار معنیدار بوده اند ،همچنین اثر متقابل باکتری *
تنش شوری در سطح احتمال  ٪1معنیدار بود .جدول مقایسه
میانگین دادهها (جدول  )2بیانگر این است که کمترین میزان
( )2/33نیتروژن مربوط به تیمار شاهد و در سطح چهار شوری
مقدار نیتروژن دارای افزایش  56درصدی بود .مقایسه میانگین
دادهها (جدول  ) 2برای سطوح باکتری میزان نیتروژن را برای
شرایط حضور باکتری ( )4/4و برای شرایط غیر باکتری  24در
صد کاهش نیتروژن را نشان میدهد .نمودار ( )8نشان داد که
در کلیه سطوح تنش شوری باکتری باعث افزایش میزان
نیتروژن میشود .تثبیت نیتروژن بهعنوان اولین مکانیسم
جهت توصیف بهبود رشد گیاه بهدنبال تلقیح با آزوسپبریلوم
پیشنهاد شده بودکه با این حال چندین سال بعد ،مطالعهها
نشان دادند که سهم نیتروژن تثبیت شده توسط آزوسپیریلوم
برای گیاهان بین  5تا  18درصد افزایش در کل گیاه میباشد
( .)11از مجموع مطالعههای انجام شده در مورد تثبیت
نیتروژن توسط باکتری آزوسپیریلوم اینچنین میتواند نتیجه
گرفت که این باکتری در تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز
گیاه نقش داشته است ولی نمیتواند جایگزین کامل کود
شیمیایی نیتروژن شود.
پروتئین

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس دادههای (جدول )1
نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش شوری و باکتری هم-
چنین اثر متقابل تنش× باکتری در سطح احتمال  ٪1معنیدار

نمودار  -7اثرمتقابل باکتری * تنش شوری بر میزان پرولین
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است .جدول مقایسه میانگین دادهها (جدول  )2نشان داد که
بیشترین مقدار پروتئین گیاه در بین سطوح شوری ()33/85
مربوط به سطح  4شوری میباشد و کمترین مقدار پروتئین
( )14/58مربوط به تیمار شاهد بود .از طرفی در تیمار استفاده
از باکتری مقدار پروتئین نسبت به تیمار عدم حضور باکتری
افزایش یافت در واقع باکتری به میزان  24درصد نسبت به
تیمار بدون باکتری پروتئین را افزایش داد .نمودار ( )8نشان
داد که در کلیه سطوح تنش شوری باکتری باعث افزایش
میزان نیتروژن میشود .تثبیت نیتروژن بهعنوان اولین
مکانیسم جهت توصیف بهبود در رشد گیاه به دنبال تلقیح با
آزوسپیریلوم پیشنهاد شده بود که با این حال چندین سال
بعد ،مطالعهها نشان دادند که سهم نیتروژن تثبیت شده توسط
آزوسپیریلوم برای گیاهان بین  5تا  18درصد افزایش در کل
گیاه میباشد (.)11
تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه نقش داشته است ولی
نمیتواند جایگزین کامل کود شیمیایی نیتروژن شود .در
پژوهشی عمو آقایی و همکاران اثر تلقیح با باکتری
آزوسپیریلیوم برزیلنس  brezilensدر گندم در شرایط گلخانه
بررسی کردند نتایج آنها نشان داد که تلقیح با باکتری سبب
افزایش محتوای پروتئین در ارقام گندم شد .مستأجران و
همکاران ( )1386میزان عملکرد ،مقدار پروتئین و درصد
رسوب پروتئین دانه سه رقم گندم زراعی تحت تیمار شوری
آب و آبیاری را بهوسیله مایه تلقیح آزوسپیریلیوم brezilens
بررسی کردند ،نتایج این پژوهش نشان داد شوری موجب
افزایش میزان پروتئین و رسوب پروتئین میشود ( .)7در
گیاهان ،تلقیح آزوسپیریلیوم کلیه شاخصهای اندازهگیری
شده را در مقایسه به گیاهان تلقیح نشده افزایش میدهد .در
هر صورت گیاه تلقیح شده با باکتری آزوسپیریلیوم تحت
شرایط شور با تجمع مواد تنظیم کننده اسمزی بهاحتمال برای
تحمل به شوری مقاومتر میباشد.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -تاثیر باکتری ...

سپاسگزاری

بدینوسیله از حمایتهای مالی ،فنی و علمی دانشگاه ایالم و
اساتید گرامی تشکر و قدردانی میشود.
نتایج این آزمایش نشان میدهد که تنش شوری باعث کاهش
عملکرد میشود .به طوری که هر چه به شدت این تنش
افزوده میشود کاهش رشد چشم گیر تر میشود .در این
آزمایش اثر مثبت باکتری آزوسپیریلوم در ایجاد شرایط
مناسبتر رشد برای گیاه ریحان در شرایط تنش به وضوح
نمایان میباشد ،بهطوریکه اثر متقابل باکتری و تنش شوری
در اکثر صفات معنی دار میباشد.

نمودار  -8اثر متقابل باکتری * تنش شوری بر نیتروژن

نمودار -9اثر متقابل باکتری * تنش شوری بر پروتئین
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وزن زیست
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تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -تاثیر باکتری ...
ادامه جدول  -2مقایسه میانگین اثر تنش شوری و باکتری بر گیاه ریحان

نیتروژن
(گرم در صد
گرم ماده
خشک)

پروتئین
(گرم در صد
گرم ماده
خشک)
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