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Background and Objectives: Salinity is an agricultural problem of  

great concern, at which, about one-third of the world’s irrigated land is  

not in use. Several microorganisms such as Pseudomonas fluorescens, 

known to have the ability to tolerate high salt concentrations. Among  

these microorganisms, Pseudomonas fluorescens is plant growth-promoting 

rhizobacterium and lives in the plant rhizosphere. This study was  

executed to evaluate the impact of Pseudomonas fluorescens on  

growth parameters and some biochemical constituents related to salinity  

in safflower (Carthamus tinctorius L.) Arak 12811 cultivar under salt 

stress.  

 

Materials and Methods: Treatments, four levels salinity stress factor with 

sodium chloride salt (0, 5, 25, 50 and 150 mM) and two-level inoculation 

factor (control and bacterium) as a factorial experiment in a completely 

randomized design with four replications were designed. Safflower seeds 

coated with growth-promoting bacteria with 5% cellulose carboxymethyl 

and the plants grow in pots under different salt levels. After 40 days, root 

and shoot dry weight and relative water content measured under salt levels 

and bacterial inoculations. Also changes of chlorophyll a and b, 

carotenoids, proline, soluble sugars, glycine betaine and malondialdehyde 

contents were measured by chlorometric analysis.  

 

Results: The results showed that an increase in NaCl concentration in the 

nutrient solution reduced the height, shoot and root dry weight and 

chlorophyll a and b content in plants while the amount of proline, soluble 

sugars, glycine betaine, and malondialdehyde, increased. Safflower plants 

inoculated with P. fluorescens gave the highest significant increment in 

plant height, stem and root dry weights, chlorophyll a and b, carotenoids 

and relative water content under saline and non-saline conditions. The 

negative correlation between relative water content and total soluble 

sugars, glycine betaine and proline, show osmolytes accumulation for 

continued water uptake and reduced osmotic stress. The highest significant 

activity of proline, total soluble sugars, and glycine betaine was recorded 

with inoculated plants irrigated with a 150 mM NaCl solution. The 

bacterium inhibited malondialdehyde accumulation and decreased lipid 

peroxidation. Overall, this research revealed that seedlings inoculated with 

promoting growth bacterium until 50 mM salinity has provided the most 

optimal performance and efficiency.  
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Conclusion: The present results revealed increases in safflower  

plant growth and biochemical constituents related to salinity by using  

P. fluorescens, which could be suggested to improve plant salinity stress 

resistance. 
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گلرنگ های سودوموناس فلورسنس بر کاهش تنش شوری در  تأثیر باکتری

(Carthamus tinctoriusاز طریق پاسخ ) های فیزیوبیوشیمیایی 
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  هاي کليدي: واژه

 باکتري محرک رشد، 

 پرولين، 

 تنش شوري، 

 گلرنگ، 

 بتائين گليسين

 

، قرار گرفته استي است که مورد توجه زیادي شوري یکي مشکالت کشاورز سابقه و هدف:

باشند. قابليت به دليل شوري بدون استفاده مي هاي تحت آبياريسوم از زمينزیرا حدود یک

فلورسنس شناخته شده است. در  سودوموناستحمل شوري زیاد در ریزجانداران مختلف از جمله 

رشد گياه  کننده هاي تحریکاز رایزوباکتري Pseudomonas fluorescensها، بين این باکتري

زني باکتري  ثير مایهأبا هدف بررسي ت پژوهشاین نماید. باشد که در ریزوسفر گياه زیست مي مي

P. fluorescens شيميایي مرتبط با شوري در گياه زیست هاي بر صفات رشد و برخي ویژگي

 تحت تنش شوري انجام شده است.  12811 -( رقم اراک.Carthamus tinctorius Lگلرنگ )
 

موالر( و دو ميلي 150و  75، 25، 0آزمایش با چهار سطح مختلف شوري ) ها: مواد و روش

تصادفي و  صورت فاکتوریل در قالب طرح آماري کامالً زني )شاهد و باکتري( بهسطح تيمار مایه

پس از پوشش دادن با سوسپانسيون اسپور باکتري  با چهار تکرار طراحي شد. بذرهاي گلرنگ

هاي در گلدان کشت شدند و تحت سطح درصد 5/0ل سلولز متيکربوکسيمحرک رشد توسط 

روز از کاشت بذرها، وزن خشک اندام هوایي و  40پس از مختلف شوري به رشد ادامه دادند. 

زني توسط باکتري  هاي مختلف شوري و مایهریشه گياه و محتواي نسبي آب برگ در سطح

، کاروتنوئيد، پرولين، قندهاي bو  aوفيل ثير شوري بر ميزان کلرأچنين تگيري گردید. هماندازه

 سنجي بررسي شد. هاي مبتني بر رنگآلدئيد با استفاده از روشديبتائين و مالون محلول، گليسين
 

، وزن خشک اندام هوایي و ریشه و NaClنتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت ها:  یافته

بتائين و که ميزان پرولين، قندهاي محلول، گليسين یابد، در حاليکاهش مي bو  aميزان کلروفيل 

ترین  بيش P. fluorescensزني شده با آلدئيد افزایش داشته است. گياهان گلرنگ مایهديمالون

، کاروتنوئيدها و محتواي نسبي آب برگ را در شرایط bو  aوزن خشک ساقه و ریشه، کلروفيل 

محتواي نسبي آب برگ و قند محلول، شوري و غيرشوري داشتند. همبستگي منفي بين 

ها براي تداوم جذب آب و کاهش تنش ثير انباشتگي اسموليتأو پرولين، ت بتائينگليسين

بتائين در گياهان باالترین فعاليت پرولين، قندهاي محلول کل و گليسين داد.اسمزي را نشان مي
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مربوط بود. باکتري از  NaClموالر ميلي 150تلقيح شده به باکتري و آبياري شده با محلول 

داد. بر اساس نتایج کرد و پراکسيداسيون ليپيد را کاهش ميآلدئيد ممانعت ميديتجمع مالون

این پژوهش، باکتري محرک رشد عملکرد مطلوبي را براي گياهان گلرنگ رشدیافته تا شوري 

 کرد. موالر فراهم ميميلي 50
 

با افزایش در رشد  P. fluorescensژوهش، استفاده از باکتري بر اساس نتایج این پ گيري: نتيجه

تواند به عنوان یک عامل زیستي گياه گلرنگ و تحریک تغييرات مرتبط با تحمل به شوري مي

 براي بهبود مقاومت به تنش شوري پيشنهاد شود.
 

 (Carthamus tinctoriusهاي سودوموناس فلورسنس بر کاهش تنش شوري در گلرنگ ) تأثير باکتري (.1400) سيد اسماعيل، رضوي: استناد

 .25-41(، 4) 28، هاي توليد گياهی پژوهشنشریه . هاي فيزیوبيوشيميایی از طریق پاسخ

                      DOI: 10.22069/JOPP.2021.17185.2584 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان                                         
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 مقدمه

شوري یک عامل محيطي محدودکننده توليد 

عنوان یک  محصول در گياهان است و امروزه به

. در دنيا باشدميمشکل روزافزون در کشاورزي مطرح 

درصد( از  5ميليون هکتار )یا حدود  100حدود 

هاي باالي ثير غلظتأت هاي قابل کشت تحتزمين

را رشد و توليد محصول کاهش  کهنمک هستند 

(. شوري ناشي از کلرید سدیم از 26) داردهمراه  به

هاي زراعي ایران است ترین انواع شوري در خاکرایج

که قابليت توليد بسياري از گياهان زراعي مهم را دچار 

طبق آمار موجود سطح کل  . برکندمحدودیت مي

ميليون هکتار  44هاي شور در ایران حدود  خاک

درصد مساحت  30تخمين زده شده که حدود 

درصد اراضي زراعي تحت  50ها و متجاوز از  دشت

 (.19کشت آبي کشور است )

تنها رشد و نمو گياهان را کاهش شوري نه

دهد، بلکه موجب تغيير در مسير برخي از  مي

(. گياهان 27، 9گردد )فرآیندهاي متابوليسمي نيز مي

هاي متنوعي استفاده براي مقابله با شوري از روش

ثيرات ناشي از تنش را تخفيف دهند. أکنند تا تمي

از  ها یکيافزایش سنتز و انباشتگي اسموليت

ود شاست که موجب تداوم جذب آب مي یيها روش

(. از جمله 35دهد )تا تنش اسمزي را تخفيف 

توان به پرولين، هاي با وزن مولکولي کم مياسموليت

(. تجمع 26ها اشاره کرد )آمينگليسين بتائين و پلي

قندهاي محلول شامل: ساکارز، فروکتوز، گلوکز و 

اهان در مقاومت در کارهاي دیگر گيترهالوز از راه

برابر تنش شوري است. انباشت قندهاي محلول 

واکنش سریعي نسبت به تغييرات ميزان محتواي نسبي 

(. 13باشد )ها ميآب و پتانسيل آب برگ

عنوان  توان بهپراکسيداسيون ليپيدهاي غشا را مي

اغلب از  کهاي از آسيب اکسيداتيو در نظر گرفت نشانه

آن براي تعيين ميزان آسيب وارده به غشا تحت تنش 

(. در این رابطه، سنجش 25شود )استفاده مي

عنوان معياري براي بررسي ميزان  آلدئيد به دي مالون

 (. 32) باشدپراکسيدسيون ليپيدها در نظر گرفته مي

زي  کارگيري جانداران سودمند خاکامروزه به

کار عنوان کارامدترین راه همانند کودهاي زیستي به

هاي  م زیستي خاک در زميننظاداشتن براي فعال نگه

. همزیستي تعدادي از (23)باشد کشاورزي مطرح مي

این ریزموجودات خاک قادرند عالئم تنش را کاهش 

(. در این رابطه، استفاده از 37، 33 ،24دهند )

هاي محرک رشد جهت حفظ و ها و قارچ باکتري

هاي محيطي از جمله گياهان در برابر تنشنگهداشت 

. از جمله (41، 12)شوري پيشنهاد شده است 

افزایش  زي ترین سازوکار جانداران سودمند خاک مهم

رشد ریشه، بهبود جذب مواد معدني از خاک، تحریک 

سيستم دفاعي گياه عليه آسيب اکسيداتيو است که 

ميزبان را در مقابل تنش  کنوعي مقاومت سيستمي

 زیستيدر بين عوامل  (.38 ،30 ،10)شود موجب مي

 دهنده هاي افزایشکننده مقاومت، ریزوباکتري تحریک

عوامل  مهار زیستيرشد گياه مدل مناسبي براي 

. این عوامل که از گروه (2) روندشمار مي زا به بيماري

کننده  متنوع مرتبط با گياه و تحریک ریزجانداران

(، دامنه وسيعي از 7هستند )هاي دفاعي گياهان  پاسخ

سازوکارهاي مختلف هاي تسخيرکننده ریشه با باکتري

. در (40) گيرندتوان افزایش رشد گياه را در برميدر 

عالوه بر  Pseudomonasهاي تر موارد گونه بيش

، رشد گياه را نيز افزایش کتحریک مقاومت سيستمي

د تواننچنين ميهاي محرک رشد همدهند. باکتريمي

طور مستقيم یا با آثار غيرمستقيم  زا را بهعوامل بيماري

ثير قرار دهند. در این رابطه، استقرار برخي از أت تحت

 کدر تحریک مقاومت سيستمي وي ریشهها ر باکتري

زاي قارچي، باکتریایي، در برابر عوامل بيماري

 (. 3ثر بوده است )ؤویروسي و نماتدي م
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مختلف در  هايکاهش رشد ریشه تحت تنش

هاي گياهي از جمله هش سطح هورمونارتباط با کا

ها، اسيد جازمونيک و اسيد ها، جيبرلينکسينا

 1اسيد ایندول استيک(. 11، 4)ساليسيليک همراه است 

(IAAفراوان )کسين طبيعي است که قابليت آن ترین ا

هاي رشد و نمو گياه در رابطه با تنظيم بسياري از جنبه

هاي آوندي، رشد طولي، ز بافتاز جمله تمای

هاي جانبي، زني بذر و غده، تحریک ایجاد ریشه جوانه

مختلف و مقاومت به شرایط  هايبيوسنتز متابوليت

در این  .(34، 16) خوبي شناخته شده است تنش به

رسد قابليت یک گونه گياهي براي نظر مي رابطه، به

ها با برخي از سازگاري با شرایط تنش به همراهي آن

هاي گياهي بستگي توليدکننده هورمون ریزجانداران

 (. 29دارد )

 هاي کترياز با Pseudomonas fluorescensباکتري 

کند و صورت هوازي رشد مي به معموالًمحرک رشد، 

این  (.23) ي زیادي داردشناخت بوماي و تنوع تغذیه

طور معمول در آب و خاک زیست  بهکه ها باکتري

 اند از ریشه تعداد زیادي از گياهان جدا شده ،کنندمي

مورد مطالعه قرار  مهار زیستيعنوان عوامل  و به

  P. fluorescensهاي مختلف جدایه (.11) اندگرفته

طور مستقيم با توليد  زا را بهتوانند عوامل بيماريمي

بيوتيک، سيدروفورها، سيانيدهيدروژن و ترکيبات آنتي

ا با آثار غيرمستقيم با تحریک مقاومت آنزیم پروتئاز ی

هاي جنس گونه(. 22)ثير قرار دهند أت تحت کسيستمي

Pseudomonas  رشد  ،زاعوامل بيماري مهارعالوه بر

ثير مثبت این أت(. 31) دهندگياه را نيز افزایش مي

مفيد خاک و  ریزجاندارانها روي سایر باکتري

هاي کنندهتنظيمهاي ميکوریز و توليد بعضي از  قارچ

ویژه اسيد ایندول استيک از سازوکارهاي  رشد به

 (. 16)باشد ثر در افزایش رشد گياه ميؤم

ها، هاي ناشي از تنشدليل روند روزافزون خسارت به

از عوامل  استفادهویژه شوري به محصوالت زراعي،  به

                                                             
1- Indole-3-acetic acid 

هاي فيزیولوژیک در  درک بهتر پاسخکننده رشد و تحریک

تواند براي شناسایي و غربال کردن شوري ميشرایط تنش 

هاي متحمل و حساس استفاده شود. هدف از ژنوتيپ

بر برخي  P. fluorescenceثير أاجراي این آزمایش، ت

شيميایي زیست  ي وفيزیولوژیکخصوصيات رشدي و 

 گلرنگ تحت تنش شوري است. 

 

 ها مواد و روش

از  P. fluorescensجدایه : P. fluorescensجدایه 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع پزشکي گياه گروه

يه شد. این جدایه از ناحيه ریزوسفر ته نگرگاطبيعي 

کرج جداسازي شده بود.  بلبلي ازلوبيا چشم گياه

 2داري باکتري روي محيط کشت نوترینت آگار نگه

(NA ) درجه سلسيوس بوده است. 5-7در دماي و 

باکتري : P. fluorescensتهيه سوسپانسيون باکتري 

 Nutrient brothحاوي محيط کشت  هايفالسک به

ساعت روي شيکر  48مدت  بهها زني شد و ظرف مایه

قرار دور در دقيقه در دماي اتاق  200با سرعت 

دقيقه  20مدت  بهمحتویات هر فالسک . سپس گرفتند

 شد.دقيقه سانتریفيوژ در ر ود 4500با سرعت 

رقيق نشين شده با آب مقطر سترون هاي ته باکتري

کمک  و عدد جذب سوسپانسيون حاصل به شده

دستگاه اسپکتروفتومتر تعيين گردید. براي تهيه 

سوسپانسيون باکتري با غلظت مورد نظر در این 

نانومتر از  590طول موج  از( CFU/ml 109مطالعه )

OD= 0.06  (. 39)استفاده شد 
 2براي  2811-اراکرقم  گلرنگبذرهاي : کشت گياه

درصد ضدعفوني و  یکسدیم دقيقه در هيپوکلریت

منظور  خوبي شسته شد. به شش بار با آب مقطر به

محرک  باکتريپوشش بذرها با سوسپانسيون اسپور 

درصد استفاده  5/0متيل سلولز کربوکسي از رشد

. بذرها به تناوب چندین بار در سوسپانسيون گردید

                                                             
2- Nutrient agar 
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یر هود المينار خشک شدند مذکور قرار گرفتند و ز

(. ميانگين اسپور پوشش داده شده روي بذرها 11)

بوده است. براي  CFU/ml 1012×6 طور ميانگين به

 5/0متيل سلولز تيمار شاهد، بذرها با محلول کربوکسي

هاي درصد تيمار شدند. بذرها پس از کشت در گلدان

متر محتوي خاک سانتي 20×15پالستيکي با ابعاد 

 (، در شرایط گلخانه با دماي 1مزرعه )جدول 

درجه سلسيوس  20تا  18و شبانه  30تا  28روزانه 

آزمایش با چهار سطح مختلف شوري قرار گرفتند. 

موالر( و دو سطح تيمار ميلي 150و  75، 25، 0)

 زني )شاهد و باکتري( طراحي شد. مایه

 

 .مورد استفاده در این آزمایشهاي فيزیکی و شيميایی خاک  ویژگی -1جدول 
Table 1. Physical and chemical properties of used soil. 

 بافت خاک
Texture 

 نيتروژن

 )درصد(
N (%) 

 کربن آلي

 )درصد(
Organic carbon 

(%) 

 فسفر

 (امپيپي)
P (ppm) 

 پتاسيم

 (امپيپي)
K (ppm) 

 اسيدیته
pH 

 الکتریکيهدایت 

 زیمنس بر متر( )دسي
EC (dS.m-1) 

 لوميرُسي
Silty loam 

0.21 2.39 14.7 275 7.55 1.24 

 

روز از کاشت  40پس از : گيري صفات رشدي اندازه

بذرها در گلدان، وزنِ خشک گياه محاسبه گردید. 

 مدت  ها بهمنظور محاسبه وزن خشک گياه، بوته به

درجه سلسيوس خشک شدند  72ساعت در دماي  48

هزارم وسيله ترازو با دقت یک ها بهو وزن آن

 گيري گردید.  اندازه

گيري اندازهبراي : هاي فتوسنتزيرنگيزهسنجش 

هاي نمونهگرم از  2/0 ،هاي فتوسنتزيمقدار رنگيزه

ليتر ميلي 15 سازي درپس از همگنفریز شده برگي 

سانتریفوژ گردید. سپس ميزان جذب بخش استون 

قرائت  470و  2/663، 8/646هاي رویي در طول موج

و کاروتنوئيدها بر حسب  a، bشد و ميزان کلروفيل 

 (. 21) محاسبه گردیدگرم بر گرم وزن تر برگ ليمي

گيري اندازه: برگ آب گيري محتواي نسبیاندازه

برگ تازه گياه و از با استفاده  برگآب محتواي نسبي 

  (:25)بوده است رابطه زیر 
 

 

گيري مقدار کل اندازه: گيري قندهاي محلول اندازه

 Kochertروش  به برگازاي وزن تر بافت  قند به

با استفاده از اسيدسولفوریک غليظ و خواندن ( 1978)

نانومتر صورت  485ها در طول موج جذب نوري آن

با استفاده از  . رسم منحني استاندارد(18) گرفت

گرم بر گرم گلوکز و تعيين مقدار قند بر حسب ميلي

 ها محاسبه شد. وزن تر نمونه

 بافت برگگيري پرولين از اندازه: گيري پرولين اندازه

( و 1973) و همکاران Bates با استفاده از روش

. در این روش (8) هيدرین صورت گرفتمعرف نين

 2گرم بافت مورد نظر در  1/0سازي پس از همگن

درصد، مخلوط  3ک ليتر اسيدسولفوساليسيليميلي

 10مدت  دور در دقيقه به 4000حاصل با سرعت 

دست آمده  دقيقه سانتریفيوژ گردید. سپس از عصاره به

گيري پرولين استفاده شد. ميزان جذب در براي اندازه

نانومتر  520دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

قرائت شد. رسم منحني استاندارد با استفاده از پرولين 

در هر گرم بافت  گرمليبه ميزان بر حسب ميو محاس

 تر گياه محاسبه گردید. 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00018060#author-details-1
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  گيري ميزان گليسين براي اندازه: بتائين سنجش گليسين

گرم  5/0( و از 1992بتائين از روش گراتان و گرایو )

از بافت برگ و معرف یدیدپتاسيم و اسيد سولفوریک 

کلرواتان استفاده شد. ميزان دي -2و1دو نرمال و 

 365جذب در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

بر حسب  بتائينگليسين نانومتر قرائت شد. ميزان

 . (14) در هر گرم بافت گياه محاسبه گردید وگرمميکر

گيري ميزان براي اندازه: الدهيدديسنجش مالون

ليتر ميلي 5گرم بافتِ تر برگ در  2/0الدهيد ديمالون

درصد همگن  1( TCA) 1کلرواستيکاز اسيد تري

دقيقه با  10مدت  شد. پس از سانتریفوژ همگن به

 4ي یلول روحليتر از م، به یک ميليg 8000سرعت 

درصد و اسيد  TCA 20ليتر از محلول محتوي ميلي

ها پس د. نمونهیدرصد اضافه گرد 5/0 2تيوباربيتوریک

دقيقه در حمام آب گرم با  30از قرار گرفتن به مدت 

ها در آب درجه سلسيوس و سرد شدن آن 95دماي 

دور در دقيقه  8000دقيقه با سرعت  5مدت  یخ، به

ها در سانتریفوژ شدند. در نهایت ميزان جذب نمونه

نانومتر خوانده شد و ميزان  600و  532دو طول موج 

دست  مول در گرم برگ بهنانوالدهيد برحسب ديمالون

 (.  32آمد )

این مطالعه با چهار تکرار در : وتحليل آماري تجزیه

تصادفي  قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً

باکتري انجام شد. فاکتورهاي آزمایش شامل تيمار 

ها با بود. ميانگين داده شوريو تيمار  محرک رشد

( LSDدار )ترین تفاوت معني گيري از آزمون کم بهره

مورد  ≥05/0Pو با در نظر گرفتن سطح اطمينان 

( One way ANOVAتجزیه واریانس یک عاملي )

افزار ها با استفاده از نرمآماري داده قرار گرفتند. تجزیه

R 3.5.0 افزار ها توسط نرمانجام شد و ترسيم شکل

Excel 2007 صورت گرفت. 

                                                             
1- Trichloroacetic acid 

2- Thiobarbituric acid 

 نتايج و بحث

دهد جدول تجزیه واریانس نشان مي: صفات رشدي

محرک که برهمکنش تنش شوري و حضور باکتري 

رشد بر وزن خشک ساقه و ریشه در سطح پنج درصد 

با افزایش شوري، وزن  (.2)جدول  دار استمعني

یافت. باالترین ميزان خشک اندام هوایي و ریشه کاهش 

 صفروزن خشک اندام هوایي در تيمار شاهد )شوري 

موالر( و در حضور باکتري محرک رشد مشاهده ميلي

 با  P. fluorescens(. حضور 2شد )جدول 

رساند حداقل  کاهش تنش، کاهش وزن خشک را به

  P. fluorescensتاثير حضور باکتري (. 3)جدول 

بر وزن خشک ساقه و ریشه در گياهان گلرنگ مورد 

 بود درصد 31-25 آزمایش تحت شرایط تنش شوري

 (.1)شکل 

هاي هوایي در کاهش وزن تر و خشک اندام

تلف توسط بسياري خشرایط تنش شوري در گياهان م

 صفاتبهبود  (.9)گزارش شده است  گران پژوهشاز 

هاي ها محرک رشد با یافتهرشد با کاربرد باکتري

 هاي گندم ( در گياهچه1391بهاري و همکاران )

چنين  هم. (6) شودتحت تنش شوري پشتيباني مي

هایي از جنس هاي یونجه با جدایهزني ریشهمایه

Bacillus شد گياهان در شرایط تنش با افزایش ر

( 2015و همکاران ) Manaf(. 5شوري همراه بود )

 خود گزارش کردند که کاربرد هاي پژوهشنيز در 

داري رشد طور معني هاي افزاینده رشد به باکتري

بلبلي را در هاي هوایي گياهان لوبيا چشمریشه و اندام

رشد کاهش ميزان . (23) شرایط گلخانه بهبود بخشيد

دليل دخالت در  تواند بهشرایط تنش شوري ميدر 

فرایندهاي درگير در توليد انرژي مثل فتوسنتز و تنفس 

باشد. تغيير در تعادل هورموني نيز یکي دیگر از دالیل 

 (.28باشد )ميدر شرایط تنش شوري کاهش رشد 

جدول تجزیه واریانس نشان : هاي فتوسنتزيرنگيزه

دهد که برهمکنش تنش شوري و حضور باکتري مي
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هاي فتوسنتزي در محرک رشد بر محتواي رنگيزه

دار معني)بسته به نوع رنگيزه( درصد  یا پنج سطح یک

اهان . محتواي کلروفيل در برگ گي(2)جدول  است

در این رابطه، . یافتتحت تنش به شوري کاهش مي

تر  بيش bنسبت به کلروفيل  aدامنه تغييرات کلروفيل 

تيمار با باکتري محرک رشد (. 3بوده است )جدول 

و کاروتنوئيدها در  a ،bموجب افزایش کلروفيل 

تيمار پيششرایط تنش شوري و غيرشوري گردید. 

  bو  a هايافزایش رنگيزه P. fluorescensبا بذر 

توده(  ثيرگذار بر توليد زيأعنوان یکي از اجزاي ت )به

 انهماعنوان یکي از اجزاي س مقدار کاروتنوئيدها )به و

نتيجه  کههمراه داشته است  را بهاکسيداني( دفاع آنتي

در این . (1)شکل  باشدميآن بهبود پارامترهاي رشد 

و  aکلروفيل هاي رابطه، همبستگي باالیي بين رنگيزه

b ( و  5/89ترتيب  بهو صفات رشدي مشاهده شد

 (.2و شکل  4جدول ، 87
ها هاي آن با کاربرد باکتريلفهؤفتوسنتز و مبهبود 

( در 2018هاي بهاري و همکاران )محرک رشد با یافته

هاي ریحان تحت تنش شوري پشتيباني گياهچه

ثير أ( نيز ت1394اندیش ). عموآقایي و نيک(6) شود مي

هایي از جنس هاي یونجه با جدایهزني ریشه مایه

Bacillus مقدار کلروفيل گياه در شرایط تحت  را بر

 .(5) تنش شوري نشان دادند

 

 
 

 شيميایی گياه گلرنگلوژیکی و زیست صفات رشدي و فيزیو بر Pseudomonas fluorescensحضور باکتري ( درصد)ثير أت -1شکل 

 .موالر( ميلی 150و  75، 25، 0) تحت شرایط تنش شوري 2811-رقم اراک
Fig. 1. Effect (%) of growth and physiobiochemical traits of safflower plant Arak-2811 cultivar under different 

of salinity levels (0, 25, 75 and 150 mM) and presence of Pseudomonas fluorescens. 
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مورد آزمایش تحت شرایط  2811-بر وزن خشک کل بوته در گياهان گلرنگ رقم اراک bو  aارتباط بين تغييرات کلروفيل  -2شکل 

 .Pseudomonas fluorescensو حضور باکتري  موالر(ميلی 150و  75، 25، 0) تنش شوري
Fig. 2. The relationship between chlorophyll a and b and total dry weight in safflower plant Arak-2811 

cultivar under different of salinity levels (0, 25, 75 and 150 mM) and presence of Pseudomonas fluorescens. 

 

محتواي نسبي آب برگ : محتواي نسبی آب برگ

گيري وضعيت عنوان معياري قابل اعتماد براي اندازه به

(. در 36شود )هاي گياهي محسوب ميآب در بافت

بين سطوح مختلف تنش شوري از نظر این آزمایش، 

داري در سطح محتواي نسبي آب برگ تفاوت معني

افزایش تنش (. با 2یک درصد مشاهده شد )جدول 

هش محتواي نسبي آب برگ کاریج دت شوري به

همبستگي منفي بين محتواي (. 3)جدول  یافت مي

(، 4نسبي آب برگ و قند محلول و پرولين )جدول 

ها براي تداوم جذب آب و ثير انباشتگي اسموليتأت

ثير حضور أدهد. تکاهش تنش اسمزي را نشان مي

بر بهبود محتواي نسبي آب  P. fluorescensباکتري 

گلرنگ مورد آزمایش تحت شرایط  برگ در گياهان

 (.1درصد بوده است )شکل  42/6تنش شوري 

بين سطوح مختلف تنش شوري از : قندهاي محلول

 داري در عنينظر کل قندهاي محلول تفاوت م

چنين (. هم2شد )جدول سطح یک درصد مشاهده 

برهمکنش تنش شوري و حضور باکتري محرک رشد 

دار شد گلرنگ معنيبر کل قند محلول در بافت برگ 

( نشان 3(. جدول مقایسه ميانگين )جدول 2)جدول 

دهد که با افزایش شدت تنش شوري تجمع مي

ثير حضور أتیابد. قندهاي محلول در برگ افزایش مي

بر افزایش قندهاي محلول  P. fluorescensباکتري 

در گياهان گلرنگ مورد آزمایش تحت شرایط تنش 

 (.1ست )شکل درصد بوده ا 94/24شوري 

تواند یک افزایش در غلظت قندهاي محلول مي

پاسخ نسبت به تغييرات ميزان محتواي نسبي آب 

ارزیابي شود، زیرا افزایش در غلظت قندهاي محلول 

تواند نقش مهمي در تحت شرایط تنش شوري مي

بهبود وضعيت آب برگ در القاي تحمل به تنش 

 در زمينه هاي مختلفبررسي .(4) شوري ایفا نماید

ها تحت هاي محلول و افزایش آننقش کربوهيدرات

هاي گوناگون صورت پذیرفته است که شرایط تنش

همگي بر نقش ترکيبات مذکور در تنظيم اسمزي 
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سلول داللت دارد. در این رابطه، قندهاي محلول 

هاي اسمزي در تنظيم اسمز کنندهعنوان محافظت به

هاي محيطي نشسلول نقش دارند و در پاسخ به ت

این ترتيب، سنجش ميزان  . به(2)یابند افزایش مي

قندهاي محلول ممکن است روشي مفيد در انتخاب 

ویژه  هاي مختلف محيطي بههاي مقاوم به تنشگونه

افزایش  .(12هاي مقام به شوري و خشکي باشد )گونه

قندها در طي تنش ممکن است به تخریب 

از مسيرهاي  هاي نامحلول، سنتزکربوهيدرات

 (. 1غيرفتوسنتزي و متوقف شدن رشد مربوط باشد )

دهد که جدول تجزیه واریانس نشان مي: پرولين

برهمکنش تنش شوري و حضور باکتري محرک رشد 

 دار استبر محتواي پرولين در سطح یک درصد معني

تجمع با افزایش شدت تنش شوري . (2)جدول 

ثير حضور أت. (3همراه بود )جدول پرولين در برگ 

بر افزایش قندهاي محلول  P. fluorescensباکتري 

در گياهان گلرنگ مورد آزمایش تحت شرایط تنش 

محتواي (. 1درصد بوده است )شکل  87/48شوري 

داري با وزن بت و معنيمث پرولين برگ همبستگي

( که اهميت این 4)جدول  شته استخشک دا

زایش عملکرد ثر در افؤعنوان عاملي م اسيدآمينه را به

دهد، زیرا پرولين سبب تنظيم فشار اسمزي، نشان مي

حفظ آماس سلولي و کاهش هدررفت آب سلول 

داري . از طرفي، همبستگي منفي و معني(13) شود مي

بين محتواي پرولين و محتواي نسبي آب برگ مشاهده 

کننده کاهش . این موضوع بيان(3)جدول  شودمي

افزایش محتواي پرولين  محتواي نسبي آب برگ هنگام

 باشد. مي

 تجزیه واریانس نشان داد که : آلدئيدمالون دي

 ثير شوري، باکتري أت آلدئيد تحتديغلظت مالون

P. fluorescens گيرد ثير متقابل آن قرار ميأو ت

ثير شوري بر غلظت أ(. مقایسه ميانگين ت2)جدول 

آلدئيد نشان داد که در تمام سطوح شوري ديمالون

آلدئيد در ديترین غلظت مالون مورد آزمایش کم

(. 3حضور باکتري محرک رشد بوده است )جدول 

آلدئيد در حضور باکتري ديکاهش روند تجمع مالون

P. fluorescens ترین تخریب غشاي  بيانگر کم

سلولي در گياهان تيمار شده با باکتري محرک رشد 

گياهان گلرنگ در سطح بدون تنش شوري باشد. مي

 55/1الي  35/1آلدئيد )ترین ميزان مالون دي کم

ترین ميزان  نانومول/ گرم وزن تر برگ( داشتند و بيش

 نانومول/ گرم وزن تر برگ(  16/3آلدئيد )مالون دي

ثير حضور أدر باالترین سطح شوري مشاهده شد. ت

آلدئيد در کاهش مالون دي P. fluorescensباکتري 

در گياهان گلرنگ مورد آزمایش تحت شرایط تنش 

 (. 1درصد بوده است )شکل  64/34شوري 

آلدئيد در شرایط تنش ديتغيير غلظت مالون

هاي دیگر در شوري در این بررسي با نتایج گزارش

( پشتيباني 20فرنگي )گوجه ( و11) پنبهگياهان 

 توان دهاي غشا را ميپراکسيداسيون ليپيشود.  مي

اي از آسيب اکسيداتيو در نظر گرفت و عنوان نشانه به

اغلب از آن براي تعيين ميزان آسيب وارده به غشا 

رابطه، سنجش  شود. در اینتحت تنش استفاده مي

عنوان معياري براي بررسي ميزان  آلدئيد بهديمالون

(. 32شود )پراکسيدسيون ليپيدها در نظر گرفته مي

هاي محرک رشد با کاهش ها و باکتريضور قارچح

هاي زنده و غيرزنده و کاهش آسيب اکسيداتيو تنش

 Ahmadآلدئيد( در کلزا توسط دي)عدم افزایش مالون

 .(2) ( گزارش است2015و همکاران )

 باکتري برهمکنش تنش شوري و : گليسين بتائين

P. fluorescens  بر ميزان گليسين بتائين موجود در

در سطح احتمال یک درصد بافت برگ گلرنگ 

(. گياهان گلرنگ در سطح 2)جدول بود دار  معني

 31/1ترین ميزان گليسين بتائين ) بدون تنش شوري کم

گرم وزن خشک( داشتند و ميکروگرم بر ميلي

ميکروگرم بر  84/2ترین ميزان گليسين بتائين ) بيش
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وزن خشک( در باالترین سطح شوري گرم ميلي

طور کلي با افزایش سطوح شوري،  مشاهده شد. به

ميزان گليسين بتائين افزایش یافت. گليسين بتائين با 

داشت محلول و محتواي پرولين همبستگي مثبت  قند

بر  P. fluorescensثير حضور باکتري أت(. 3شکل )

افزایش گليسين بتائين در گياهان گلرنگ مورد 

درصد بوده  03/41مایش تحت شرایط تنش شوري آز

 (.1است )شکل 

عنوان یک عامل تنظيم اسمزي  بتائين بهگليسين

شود و با رشد گياهان در ثر در گياهان محسوب ميؤم

(. 15هاي خشک و شور همبستگي باالیي دارد )محيط

( غلظت 2000همکاران ) و Khanطبق گزارش 

زایش غلظت شوري س با افگليسين بتائين در آتریپلک

 . (17) یافتافزایش 

 

 گیری کلي نتیجه

تنش که نتایج ارایه شده در این پژوهش نشان داد 

هاي شوري ناشي از کلریدسدیم با آسيب به رنگيزه

هاي فتوسنتزي، غشاي سلولي و وضعيت آب در بافت

. همراه استگلرنگ  عملکرد گياهکاهش با گياهي 

تر  هاي بيشدر غلظتویژه  ثير منفي تنش شوري بهأت

تيمار  پيشباشد. در این رابطه، تر ميشوري مشخص

با تغيير  P. fluorescensزیستي توسط باکتري 

ي ناشي از فيزیولوژي گياه باعث بهبود تحمل به شور

همين دليل شاخص تحمل  شود. بهکلرید سدیم مي

تر از  شوري بيشمختلف این گياهان در مقابل سطوح 

از . باشد ميگياهان شاهد )بدون حضور باکتري( 

عنوان  به P. fluorescensرو، استفاده از باکتري  این

تواند براي بهبود مي زیست فناوريیک رهيافت 

 مقاومت به تنش شوري پيشنهاد شود.

 

 سپاسگزاری

نگارنده از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 
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