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چکیده
در این بررسی آزمایشی در دانشگاه محقق اردبیلی بهصورت طرح کامال تصادفی با سه تکرار در سال  1393اجرا
گردید .تیمارهای آزمایشی شامل پیشتیمار بذر با سویههای 19 ،10 ،1و  150باکتری سودوموناس پوتیدا ،سویههای 69

و  159باکتری سودوموناس فلورسنس ،تیمار تلفیقی باکتری سودوموناس پوتیدا سویه  19و باکتری سودوموناس
فلورسنس سویه  159و تیمار شاهد (بدون تلقیح) بود .گیاهان تا مرحله ششبرگی در گلخانه نگهداری شدند ،سپس روزانه
بهمدت  270دقیقه در معرض تنش دمای پایین (دمای هشت درجه سلسیوس) قرار گرفتند و سرمادهی روزانه بهمدت پنج
روز ادامه یافت .پس از اعمال تنش سرما ،طول و وزن خشک گیاهچه ،رنگیزههای فتوسنتزی ،کربوهیدرات کل ،پرولین،
ثبات غشا ،مقدار پروتئین ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پلیفنلاکسیداز و پراکسیداز اندازهگیری شد .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که پیشتیمار با باکتری های محرک رشد باعث افزایش طول و وزن خشک گیاهچه ،صفات بیوشیمیایی
و فیزیولوژیکی شد .سویههای باکتری سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس از طریق افزایش پرولین ،میزان
کربوهیدرات محلول ،و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی باعث حفظ یکپارچگی غشای سلول گردیده و در نتیجه خسارت به
غشا کاهش یافت .بیشترین بهبود پیشتیمار جهت کاهش اثرات تنش دمای پایین از تلقیح بذور با سویه  150باکتری
سودوموناس پوتیدا و سویه  69باکتری سودوموناس فلورسنسحاصل شد.

واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین ،سودوموناس پوتیدا ،سودوموناس فلورسنس
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Abstract
In this study an experiment was conducted based on completely randomized design in research
greenhouse of Mohaghegh Ardabili University in 2014. Treatments consisted of inoculated seeds by
Pseudomonas putida strains 1, 10, 19 and 150, Pseudomonas fluorescence strains 69 and 159,
combination of strain 19 from Pseudomonas putida and strain 69 from Pseudomonas fluorescence
and control (without inoculation). Plants were kept in greenhouse until six-leaf stage then exposed to
low temperature stress (8 ºC temperature for 270 minutes during five consecutive days). After
exposing plants to low temperature stress, traits such as seedling height and dry weight,
photosynthetetic pigments, total carbohydrates, proline, membrane integrity, protein amount,
catalase, peroxidase and poly phenol oxidase enzymes were measured. Results indicated that priming
of okra seeds with plant growth promoting bacteria increased seedling height and dry weight,
physiological and biochemical characteristics. Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescence
increased cell membrane integrity via increase in leaf proline content, total soluble carbohydrates and
antioxidant enzymes. The greatest promotion of seedling growth under low temperature was obtained
by priming of seeds with Pseudomonas putida strain 150 and of Pseudomonas fluorescence strain 69.
Keywords: Antioxidant enzymes, Proline, Pseudomonas fluorescence, Pseudomonas putida

، و عناصر معدنی مانند کلسیمC  وB ،A از ویتامینهای

مقدمه

پتاسیم بوده و همچنین غنی از پروتئین میباشد (دانشور

توسعه غذاهایی با پروتئین باال با منشا گیاهی در

 بامیه از سبزیهای فصل گرم است که گیاهچه.)1387

 زیرا قیمت،کشورهای در حال توسعه ضروری است

 درجه سلسیوس دچار آسیب سرمازدگی10 آن در دمای

 مصرف.باالی پروتئین حیوانی را کاهش میدهد

.)1992 میشود (مارش

محصوالتی مانند بامیه نقش مهمی را در مبارزه با

گیاهان برای رشد بهینه به محدوده دمایی خاصی

، که یک مشکل جدی در این کشورها میباشد،سوءتغذیه

احتیاج دارند و دماهای خارج از این محدوده بهعنوان یک

 بامیه منبع مهمی.)2004 ایفا میکند (آمینیگو و آکینگباال
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تنش محسوب میشود .گزارش شده است که وقتی گیاه

گیاهانی که از سطوح باالتری از آنتیاکسیدانها

در معرض دماهای بین صفر تا  15درجه سلسیوس قرار

برخوردار هستند ،مقاومت بیشتری به آسیبهای

گیرد تغییرات فیزیولوژیکی در آن بهوجود میآید (سپانن

اکسیداتیو نشان میدهند .دو آنزیم کاتاالز و پراکسیداز

 .)2000نتیجه این تغییرات فیزیولوژیکی ممکن است به-

از مهمترین آنتیاکسیدانها میباشند که باعث شکسته

صورت آسیبهای قابل برگشت و یا غیرقابل برگشت

شدن پراکسیدهیدروژن به آب و اکسیژن میگردند

بروز نماید .ضایعات اولیه اختالالتی هستند که در

(قربانلی و همکاران  ،1382جاندا و همکاران ،2005یانگ

واکنشهای متابولیسمی بهصورت موقتی ایجاد میشوند

و همکاران  .)2008گیاهان در مقابل تنشهای محیطی ،از

و معموال در صورت رفع عامل تنشزا قابل برگشت می-

قبیل سرما و یخبندان در مرحله سازگاری ،با ذخیره مواد

باشند و آسیبهای ثانویه اختالالت متابولیسمی هستند

تنظیمکننده اسمزی ،مقاومت خویش به دمای پایین را

که معموال پس از رفع تنش بهحالت اولیه برنمیگردند

افزایش میدهند .مواد تنظیمکننده فشار اسمزی بیشتر

(آلن و اورت  .)2001تحقیقات نشان داده است که با تغییر

شامل اسیدهای آمینه ،کربوهیدرات ،برخی یونهای

خصوصیات غشاء در حین تنش سرما ،تعادل

معدنی و پروتئینها هستند و پرولین یکی از اسیدآمینه-

متابولیسمی بههم خورده و باافزایش متابولیتهای سمی،

های فعال در پدیده تنظیم اسمزی است (جعفری و

آسیبهای ثانوی در گیاه ایجاد میشود (سپانن .)2000

همکاران  .)1385امروزه فناوریهای مختلفی در جهت

یکی از مهمترین تغییرات بیوشیمیایی در گیاهان که تحت

ارتقای کیفیت بذر با هدف افزایش جوانهزنی و استقرار

تنشهای سرما و یخبندان ایجاد میشود تولید گونههای

بهتر گیاهچه تحت شرایط نامساعد محیطی توسط

فعال اکسیژن در کلروپالست و میتوکندریها است

محققین مورد ارزیابی قرار گرفته است .یکی از این

(باکالووا و همکاران  ،2004رحیمزاده و همکاران .)2007

فناوریها ،تیمار پیش از کاشت یا پرایمینگ بذر میباشد

گونههای فعال اکسیژن شکلهای فعالی از اکسیژن هستند

(اشرف و فوالد  .)2005پیشتیمار سبب تغییرات

که در مراحل حیاتی مانند تنفس نوری ،فتوسنتز و تنفس

بیوشیمیایی ،زیستی و فیزیولوژیکی زیادی در بذور و

تولید میشوند .رادیکال سوپراکسید در طی فتوسنتز در

همچنین گیاه حاصل از آن میشود ،بهطوریکه نتیجه آن

صورت اختالل در تجزیه آب در واکنش هیل و عدم انتقال

جوانهزنی و استقرار مناسب گیاهچه است (اشرف و

الکترون به فتوسیستم  IIتشکیل میشود (بات چارژ

فوالد  .)2005در حال حاضر ،تقویت زیستی بذر با

 .)2005گونههای فعال اکسیژن شدیدا با مولکولهای

بهکارگیری باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه 1از

زیستی مانند پروتئینها و اسیدهای نوکلئیلک واکنش داده

جمله کارآمدترین روشهای پیشتیمار بذر میباشد

و پراکسیداسیون لیپید ،واسرشته شدن شدن پروتئین و

(اشرف و فوالد  .)2005این باکتریها گروه نامتجانسی

جهش در  DNAرا سبب میشوند که این امر به مختل

از باکتریهای ریزوسفری میباشند که بهطور مستقیم با

شدن متابولیسم طبیعی گیاه و در نهایت مرگ سلولها

سنتز یکسری از مواد (مانند هورمونها ،سیدروفور،

منجر میشود (پننی کووک و همکاران  ،2004اسفندیاری

آنزیم  -ACCدِآمیناز و )...و تسهیل جذب عناصر غذایی

و همکاران  .)2007گیاهان مکانیزمهای حفاظتی مختلفی

و غیر مستقیم از طریق خنثی یا تعدیل نمودن اثرات مضر

را برای دفع یا کاهش رادیکالهای فعال اکسیژن دارند که

عوامل بیماریزا با تولید متابولیتهایی از قبیل

در سطوح مختلف تنش مؤثر است .سیستمهای آنزیمی

آنتیبیوتیکها ،سیانید هیدروژن یا افزایش مقاومت گیاه

آنتیاکسیدان یکی از این مکانیزمهای حفاظتی است.
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میزبان نسبت به عوامل بیماریزا موجب بهبود شاخص-

مواد و روشها

های رشد و نمو گیاه میگردند (کلوپر و همکاران ،1989

نحوه اعمال تیمارها و کشت گیاه در گلدانها

گلیک  .)1995یکی از مکانیسمهای مهم باکتریهای

این آزمایش در سال  1393در گروه باغبانی

محرک رشد که در دهههای اخیر مورد توجه محققین قرار

دانشگاه محقق اردبیلی (شهر اردبیل) انجام شد .بذرهای

گرفته است توانایی تولید آنزیم  – ACCدآمینازمیباشد.

بامیه رقم بسنطی که در این آزمایش مورد استفاده قرار

گزارشات حاکی از آن است که هر باکتری که دارای

گرفت ،از شرکت سپاهان رویش اصفهان تهیه گردید.

نانومول -α

آزمایش بهصورت طرح کامال تصادفی با سه تکرار

کتوبوتیرات بر میلی گرم در ساعت باشد ،باکتری محرک

انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل تلقیح بذور گیاه

رشد گیاه بوده و میتواند شاخصهای رشد گیاه را

بامیه با مایه تلقیح سویههای 19 ،10 ،1و  150باکتری

افزایش دهد (کلوپر و همکاران  .)1989مایهزنی گیاه با

سودوموناس پوتیدا  ،سویههای  69و  159باکتریهای

فعالیت آنزیم  – ACCدآمیناز بیش از 20

باکتریهای  PGPRدارای توانایی تولید این آنزیم میتواند

سودوموناس

در کاهش سطح اتیلن تنشی در گیاه و در نتیجه کاهش

سودوموناس پوتیدا سویه  19و باکتری سودوموناس

اثرات منفی آن مؤثر باشند .باکتریهای محرک رشد با

فلورسنسسویه  159و یک تیمار بدون تلقیح بود.

چنین توانایی می توانند گیاهان را در برابر اثرات مضّر

باکتریهای محرک رشد از آزمایشگاه بیولوژی دانشکده

تنشهای محیطی چون فلزات سنگین ،شرایط غرقابی،

کشاورزی پردیس کرج تهیه شد و در یخچال در دمای 4

پاتوژنهای گیاهی ،خشکی و شوری محافظت کنند.

درجه سانتیگراد نگهداری شد.

باکتریهای جنس سودوموناس یکی از انواع مهم باکتری
های محرک رشد گیاهی تولید کننده آنزیم – ACC
دآمیناز بوده که با خنثی یا تعدیل نمودن عوامل ایجاد
کننده تنش باعث افزایش عملکرد محصول میگردند
(نانداکومار و همکاران  .)2001در ایران علی رغم
تحقیقات گسترده انجام شده در خصوص نقش باکتری-
های محرک رشد گیاهی در افزایش رشد و عملکرد
محصوالت زراعی ،پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
نقش باکتریهای محرک رشد تولید کننده آنزیم – ACC
دآمیناز در کاهش اثرات مضر عوامل تنشزای گیاهی
خیلی محدود میباشد .لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر
گونههای مختلف سودوموناسهای فلورسنت دارای
فعالیت آنزیم  ACCدآمیناز و توانایی تولید اکسین ،بر
شاخصهای مرفولوژیکی ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی
گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین انجام شد.

فلورسنس،

تیمار

تلفیقی

باکتری

آمادهسازی مایه تلقیح
برای آماده سازی مایه تلقیح ابتدا هشت ارلن مایر
 100میلیلیتری حاوی  50میلیلیتر محیط نوترینت

براث 2

تهیه گردید .برای تهیه مایه تلقیح ،یک کلنی خالص از هر
باکتری برداشته شد و تحت شرایط استریل به ارلن مایر
محتوی محیط نوترینت براث اضافه گردید .ارلن مایرهای
تلقیح شده با هفت سویه باکتری همراه با یک ارلن مایر
تلقیح نشده به عنوان شاهد ،روی شیکر با سرعت
 120rpmو دمای  28درجه سلسیوس قرار داده شدند.
مایه تلقیح سویههای مورد مطالعه پس از  48ساعت با
جمعیت  7×107عدد باکتری در هر میلیلیتر
سوسپانسیون آماده مصرف بودند.
بذرهای بامیه قبل از انجام آزمایش با هیپوکلریت
سدیم  5درصد بهمدت پنج دقیقه ضدعفونی و سپس سه
مرتبه با آب مقطر شستشو شدند .تعداد  50عدد بذر
انتخاب و به ارلن محتوی باکتری انتقال داده شدند .سپس

Nutrient Broth
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به هر ارلن سوسپانسیون یک نوع از باکتریها اضافه شد

اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل و

و بهمدت  45دقیقه بذرها در محلول باکتری غوطهور

کارتنوئیدها) بر اساس روش پبشنهادی آرنون ()1949

شدند تا عمل تلقیح بهطور کامل انجام گیرد .بذرهای تیمار

انجام شد .در این روش رنگیزهها با استفاده از استون80

شاهد در محیط کشت مایع بدون حضور باکتری قرار

درصد استخراج شدند و غلظت آنها براساس روابط زیر

داده شدند .بعد از عمل تلقیح بذور روی ورقه آلومینیمی

محاسبه گردید .نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار

استریل تا حدودی خشک شدند ،سپس پتری دیشهای

رنگیزههای فتوسنتزی بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر

محتوی بذور به ژرمیناتور با دمای  25درجه سلسیوس

محاسبه و ارائه میگردد.

و مدت روشنایی  12ساعت منتقل شدند .بذور پس از

)Chla = (12/25) (A663/2) – (2/798) (A646/8

خروج ریشهچه بهاندازه دو میلیمتر به گلدانهایی

)Chlb = (21/21) (A646/8) – (5/1) (A663/2

پالستیکی یکبار مصرف ،حاوی پیتماس و پرلیت با

ChlT = Chla + Chlb
Cartenoide = (1000A470- 1/8Chla-85/02 Chlb)/198

نسبتهای چهار به یک منتقل شدند .و گلدانها برای رشد
در داخل گلخانه با دمای  20 ±2درجه سلسیوس قرار
داده شدند و آبیاری گلدانها هر دو روز یکبار بدون
محلول غذایی صورت گرفت .در مرحله دو یا سه برگی،
گیاهچه در گلدانهای بزرگتر حاوی خاک ،ماسه و کود

 :Aجذب طول موج
 :Chlaکلروفیل a

 :Chlbکلروفیل

 :ChlTکلروفیل کل

 :Cartenoideکارتنوئید

b

اندازهگیری مقدار پرولین

دامی به نسبت  1:1:2کاشته شده و پس از اینکه گیاهان

اندازهگیری مقدار پرولین با استفاده از معرف ناین

به مرحله ششبرگی رسیدند ،جهت جلوگیری از شوک

هیدرین بر اساس روش پیشنهادی بیتس ( )1973انجام

سرمایی بهمدت دو روز در شرایط دمایی  15درجه

گرفت .در این روش از معرف ناین هیدرین و اسید استیک

سلسیوس نگهداری شدند .سرما در اتاقک رشد  8درجه

گالسیال برای اندازهگیری پرولین استفاده شد و نتایج بر

سلسیوس ،روزانه بهمدت  270دقیقه اعمال و سرمادهی

حسب میکرومول بر گرم وزن تازه گزارش گردید.

روزانه بهمدت  5روز ادامه یافت .پس از تیمار گیاهچهها،

اندازهگیری کربوهیدراتهای محلول

گلدانهای حاوی گیاهچه به گلخانه با طول دوره
روشنایی  16ساعت و با دمای متوسط  25درجه

اندازهگیری کربوهیدراتهای محلول با استفاده از
روش ایریگوئن و همکاران ( )1992انجام شد .ابتدا

سلسیوس منتقل شدند .یک روز بعد از پایان تیمار سرما،

عصاره الکلی از برگها تهیه شد .بدین صورت که ،ابتدا

بوتهها از محل طوقه برداشت و برخی شاخصهای رشد

 0/5گرم از بافت نگهداری شده در یخچال  -70برداشته

مورد بررسی قرار گرفت.

و در هاون چینی کامالً هموژن گردید .سپس  5میلیلیتر

اندازهگیری طول و وزن خشک گیاهچه

اتانول  %95به آن اضافه و به لوله آزمایش دربدار منتقل

طول گیاهچه با استفاده از خطکش در سه تکرار

شده و بهمدت  30ثانیه ورتکس شد .مایع رویی جدا و به

بر اساس سانتیمتر اندازهگیری گردید .وزن خشک

لوله دیگر منتقل شده و سپس دو بار و در هر بار  5میلی-

گیاهچه با استفاده از ترازو با دقت  0/001گرم اندازه-

لیتر اتانول  %70به بخش جامد باقی مانده اضافه و کامالً

گیری شد.

شستشو گردید و بخش مایع رویی به لوله آزمایش منتقل

اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی

شده و در نهایت  15میلیلیتر از عصاره بهدست آمد (کلیه
موارد فوق در حمام یخ و نور کم انجام شد) .عصارهی
حاصل ،بهمدت  15دقیقه با سرعت  3500دور در دقیقه

بهادری ،اسماعیلپور و ...
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سانترفیوژ شد .بعد از جداسازی روشناور 0/1 ،میلیلیتر

آنزیم پلیفنل اکسیداز 100 :میکرولیتر از عصاره

از عصاره الکلی انتخاب و داخل لولههای آزمایشی ریخته

پروتئینی را در  1/5میلیلیتر تریس  0/2موالر و 0/3

شد .سپس سه میلیلیتر آنترون تازه (150میلیگرم

میلیلیتر پیروگالل  0/02موالر حل نموده و میزان جذب

آنترون در  100میلیلیتر اسید سولفوریک  )%72تهیه

در طول موج  420نانومتر یادداشت شد.

شده به آن اضافه و بهمدت  10دقیقه در حمام آب جوش

آنزیم پراکسیداز 50 :میکرولیتر عصاره پروتئینی را در

قرار داده شد .پس از خنک شدن نمونهها در محیط

 2/5میلیلیتر بافر استخراج که شامل بافر تریس 100

آزمایشگاه ،میزان جذب نمونهها در طول موج 625

میلیموالر و آب اکسیژنه پنج میلیموالر و پیروگالل 10

نانومتر ،با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده

میلیموالر بود ،منحنی تغییرات جذب در طول موج 425

شد.

نانومتر رسم شد.

اندازهگیری ثبات غشا (نشت مواد یونی)
اندازهگیری ثبات غشاا (نشت مواد یونی)یر اساس
روش پیشاانهادی ردمن و همکاران ( )1986انجام گرفت.
از برگ کاامالً توساااعاه یاافتاه دیساااکهاایی باه قطر یاک
ساانتیمتر تهیه شاد .نمونهها در ظرف ساربساته حاوی
 10میلیلیتر آب دییونیزه قرار گرفاات و ب اهماادت 24
سااعت در دمای  25درجه سالسایوس و توساط دساتگاه
شااایکر تکاان داده شاااد .پس از پاایاان زماان مورد نظر،
قرائت در طول موج  280نانومتر انجام شااود ( .)Ltنمونه
باه محلول برگردانیاده شاااد ،ساااپس نموناه و محلول در
اتوکالو قرار داده شاد و ساپس قرائت در طول موج 280
نانومتر انجام شود (.)L0
 = (Lt/ L0) × 100نشت مواد محلول %
اندازهگیری فعالیت آنزیمها
برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پلی-
فنلاکسیداز و پراکسیداز از روش کارا و میشرا ()1976
استفاده شد:
آنزیم کاتاالز 60 :میکرولیتر از عصاره پروتئینی را در
 2/5میلیلیتر بافر تریس  50میلیموالر با  pH=7و 0/3

تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم افزار

9.1

 SASانجام شد .مقایسه میانگین تیمارها نیز با آزمون چند
دامنه ای دانکن صورت گرفت.
نتایج و بحث
طول و وزن خشک گیاهچه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول )1
نشان داد که اثر پیشتیمار بذر با باکتریهای محرک رشد
گیاهی بر طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بامیه رقم
بسنطی در شرایط تنش دمای پایین در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار شد .طبق جدول  ،2بیشترین طول گیاهچه
( 35/1سانتیمتر) در پیشتیمار بذر بامیه با سویه 19
باکتری سودوموناس پوتیدا حاصل شد که نسبت به
شاهد ،سویه  150سودوموناس پوتیدا و سویه 69
باکتری سودوموناس فلورسنساختالف معنیدار نشان
داد و کمترین طول گیاهچه ( 22/0سانتیمتر) مربوط به
شاهد بود.
آلن و اورت ( )2001گزارش دادند که گیاه گوجه-
فرنگی تحت تنش سرما با کاهش رشد همراه بود .پال و

سارما ( )2006اثر تلقیح پنج سویه سودوموناس
فلورسنس دارای توانایی تولید هورمونهای محرکرشد

میلیلیتر آب اکسیژنه پنج میلیموالر در حمام یخ اضافه

از قبیل اکسین و جیبرلین را بر فلفل سیاه مورد بررسی

نموده و منحنی تغییرات جذب در طول موج  240نانومتر

قرار دادند .این بررسی نشان داد که کاربرد باکتری به-

رسم شد .فعالیت آنزیم برحسب میکروگرم بر میلیگرم

طور معنیداری وزن خشک ریشه ،طول ریشه ،سطح

پروتئین بافت تازه گیاهی محاسبه گردید.

ریشه و تعداد ریشه را افزایش میدهد .بهبود رشد گیاه
در اثر آغشته کردن بذر با کودهای بیولوژیک میتواند
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ناشی از تأثیر این میکروارگانسیمها روی فعالیتهای

به سویه  19سودوموناس پوتیدا میباشد ،که با شاهد،

فیزیولوژیک و متابولیک گیاه و نیز تثبیت نیتروژن باشد
و بخشی دیگری از این اثرات افزایشی نیز میتواند

سویه  10سودوموناس پوتیدا و سویه  69سودوموناس
فلورسنس اختالف معنیدار داشت و کمترین مقدار (4/20

حاصل ،بهبود کارآیی گیاه در اثر ترشح هورمونهایی

میلیگرم بر گرم وزن تر) در تیمار شاهد مشاهده شد.

نظیر سیتوکینین و اکسین باشد که جذب آب و مواد غذایی

جدول 2نتایج مقایسه میانگین مقدارکلروفیل نشان

را تحریک میکند .از سوی دیگر باکتری با تولید جیبرلین

میدهد ،بیشترین و کمترین مقدار کلروفیل کل بهترتیب

سبب افزایش تارهای کشنده میشوند ،لذا جذب عناصر

 9/64 ،21/1میلیگرم بر گرم وزن تر از سویه 150

غذایی از خاک بهتر صورت گرفته و رشد گیاه بهبود

سودوموناس پوتیدا و تیمار شاهد حاصل شد و مقدار

مییابد (زهیر و همکاران  .)2004گراول و همکاران

کلروفیل در تیمار سویه  150سودوموناس پوتیدا با تیمار

( )2007افزایش طول ریشه ،وزن تر ریشه و اندام هوایی

سویههای  1و  10سودوموناس پوتیدا اختالف معنیدار

گیاه گوجه فرنگی را در اثر تلقیح با باکتریهای

نداشت.

سودوموناس که دارای توانایی تولید اکسین بود را

درجه حرارت پایین ممکن است اندام کلیدی

ACC

فتوسنتز شامل کلروپالست و غشای تیالکوئید را تخریب

دیآمیناز میتوانند از طریق کاهش سطح اتیلن موجب

کند و باعث تورم پالستید و تیغه تیالکوئید ،تجمع قطرات

افزایش طول ریشه و رشد گیاه شوند (احمد و همکاران

چربی و سرانجام باعث بههم ریختگی کل پالستید شود.

 .)2008نتایج صفات محرک رشدی سویههای به کار رفته

در این میان فتوسیستم  IIاولین هدف آسیب درجه

در تحقیق عباسزاده و همکاران ( )2010نشان داد

حرارت پایین میباشد (آلن و اورت  .)2001عالوه بر این

سودوموناسهای فلورسنت از مهمترین باکتریهای

دمای پایین ،فعالیت آنزیمهای جذب کربن مانند آنزیم

تولید کننده اکسین و آنزیم  -ACCدآمیناز میباشند.

چرخه کالوین ATP ،سنتاز را کاهش میدهد و بازسازی

رنگیزههای فتوسنتزی

روبیسکو و فسفریالسیون را محدود میکند (آلن و اورت

گزارش کردند .همچنین باکتریهای دارای آنزیم

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تأثیر
پیشتیمار بذر با ترکیبات مختلف بر میزان کلروفیل ،a
کلروفیل  bو کلروفیل کل بهترتیب در سطح احتمال1
درصد معنیدار است و بر مقدار کارتنوئید در سطح 5
درصد معنیدار شد (جدول  .)1مقایسه میانگین میزان
کلروفیل  aنشان داد که تمام تیمارها باعث افزایش معنی-
دار صفت ذکر شده گردیدند ،بهطوریکه بیشترین مقدار
کلروفیل  14/6( aمیلیگرم بر گرم وزن تر) از پیشتیمار
بذر با سویه  150سودوموناس پوتیدا حاصل شد که با

سویه  19سودوموناس پوتیدا ،تیمار تلفیقی سویه 19
سودوموناس پوتیدا  +سویه  159فلورسنس و شاهد
اختالف معنیدار داشت (جدول  .)2باتوجه به جدول ،2
نتایج مقایسه میانگین نشان میدهد تمام سویهها (به-
استثناء سویه  69سودوموناس فلورسنس) باعث افزایش
معنیدار میزان کلروفیل  bنسبت به شاهد شدند و
بیشترین مقدار ( 9/06میلیگرم بر گرم وزن تر) مربوط

 )2001و کاهش انتقال کربن از برگ که منجر به تجمع
کربوهیدرات محلول میشود (حسنزمان و همکاران
 .)2013علت اصلی تشکیل رادیکالهای فعال اکسیژن در
دمای پایین ،عدم تعادل بین دریافت نور و فتوسنتز می-
باشد (آلن و اورت  .)2001در گیاهان مقاوم به تنش سرما
تشکیل رادیکالهای فعال اکسیژن کنترل شده و تعدیل
میگردد .همچنین کاهش دما در حضور نور خطر
اکسیداسیون نوری را به علت عدم توازن استفاده از نور،
افزایش میدهد (آلن و اورت  .)2001تنش منجر به افزایش
غلظت تنظیمکنندههای رشد مانند اسید آبسیزیک و اتیلن
میشود که تحریک کننده آنزیم کلروفیالز شده و به این
ترتیب کلروفیلها تحت تاثیر این آنزیم تجزیه میشود
(اوربای و همکاران  .)2010باکتریهای ریزوسفری می-
توانند از افزایش غلظت اتیلن درگیاهان در هنگام بروز
تنش جلوگیری نموده و سبب کاهش اثرات منفی این
هورمون در رشد و توسعه اندامهای گیاه از طریق تولید
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آنزیم -ACCدآمیناز شوند .این آنزیم به صورت غیر

همکاران ( )1384گزارش کردند که در شرایط تنش

مستقیم و عمدتاً از طریق کاهش سطح اتیلن تنشی در گیاه

رطوبتی ،گیاهچه ذرت تلقیح شده با باکتری آزوسپیریلوم

باعث تداوم رشد گیاه میگردد (گریکو و گلیک .)2001

به طور قابل توجهی غلظت پرولین باالتری نسبت به تیمار

یلدیریم و همکاران ( )2008گزارش کردند که

شاهد دارد .چنین بهنظر میرسد که باتوجه به نقش

باکتریهای محرک رشد میتواند باعث القا سیگنال اسید

پرولین بهعنوان مخزن ذخیرهای نیتروژن و استفاده از

سالیسیلیک و جاسمونات شوند که مهمترین سیگنالها

باکتریها بهعنوان تثبیت کننده نیتروژن ،احتماال پرولین،

برای پاسخ گیاه به تنشهای محیطی میباشد. .اسید

گیاه را در تحمل به تنش یاری میکند (طاهرخانچی و

سالیسیلیک معموال با اثر بر هورمونهای اسید آبسیزیک

همکاران .)1392

و اتیلن بسیاری از روندهای فیزیولوژیک و رشد گیاه را
تنظیم میکند ،از جمله با اثر بر روی هورمون اسید
آبسیزیک و تجمع این هورمون در گیاه باعث خوگیری
گیاهان نسبت به تنشهای محیطی میشود (زهو .)2001
صفات بیوشیمیایی

کربوهیدراتهای محلول
از نظر محتوی کربوهیدرات تمام تیمارها با شاهد
اختالف معنیدار نشان دادند و بیشترین مقدار
کربوهیدرات محلول ( 1/15میلیگرم بر گرم وزن تر) از
سویه  1سودوموناس پوتیدا حاصل شد (جدول .)2

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تیمارها بر

گوستا و همکاران ( )2005در گزارشی عنوان داشتهاند

تولید پرولین ،کربوهیدرت محلول ،فعالیت آنزیمهای

که گیاهان در مرحله سازگاری به تنش دمای پایین با

کاتاالز ،پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز در سطح احتمال 1

تجمع اسید آبسیزیک در برگهای خود موجب فعالیت

درصد معنیدار بود (جدول .)1

برخی از ژنها و تغییراتی در کربوهیدرات درون سلول

پرولین
با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده
ها ،تمام تیمارها باعث افزایش معنیدار مقدار پرولین برگ
بامیه نسبت به شاهد شدند و بیشترین میزان پرولین آزاد

برگ از تلقیح بذر با سویههای  19 ، 10 ،1سودوموناس
پوتیدا ،سویه  69سودوموناس فلورسنس و تیمار تلفیقی
حاصل شد (جدول  .)2گیاهان در مقابل تنشهای مختلف
مکانسیمهای دفاعی مختلفی دارند که تحت تنش سرما
باعث تجمع باالی ترکیبات محلول سازگار میشوند که
این ترکیبات بدون تغییر در  pHفیزیولوژیکی و غیرسمی
در غلظت باال هستند که باعث حفظ فشار اسمزی همچنین
باعث تثبیت ساختار پروتئین و غشا تحت استرس می-
شوند که نقش مهمی در سازگاری سلول به استرسهای
مختلف دارند .پرولین یکی از مهمترین این نوع ترکیبات
میباشد که از دو مسیر گلوتامات و اورنیتین سنتز می-
شود که تحت تنش سرما به مقدار زیادی سنتز آن افزایش
مییابد و باعث کاهش رادیکالهای آزاد تولید شده در
شرایط تنش میشود (اشرف و فوالد  .)2007عموآقایی و

میشوند که در نتیجه تنظیم فشار اسمزی و تحمل پذیری
گیاهان نسبت به تنش دمای پایین افزایش مییابد .گزارش
شده است که نقش قندها در ایجاد تحمل نسبت به دماهای
پایین میتواند بیشتر از سایر محافظتکنندههای سرمایی
باشد .ساکارز یک ترکیب ضروری است که میتواند
باعث افزایش تحمل گیاه نسبت به تنشهای محیطی نظیر
تنش دمای پایین شود .گلوکز دارای کنترلی مستقیم و
گسترده بر بیوسنتز هورمون اسید آبسیزیک میباشد
بهطوریکه غلظت باالی گلوکز در سلول منجر به سطوح
باالی اسید آبسیزیک درون سلولی میگردد ،زیرا نسخه
برداری ژنهای بیوسنتز کننده اسید آبسیزیک را افزایش
میدهد .ساکارز نیز همانند گلوکز یکی از ترکیبات اساسی
برای بیوسنتز اسید آبسیزیک میباشد (یادگاری و
همکاران  .)2008عموآقایی و همکاران ( )1384در تحقیقی
اثر آزوسپیریلوم در شرایط شور بر عملکرد گندم را
بررسی و نشان دادند که کاربرد این سویه باعث تجمع
بیشتر مواد تنظیمکننده اسمتیک و تحمل به شوری در
گیاهان شد.

تأثیر پیشتیمار بذر با باکتریهای محرک رشد بر رشد رویشی ،صفات بیوشیمیایی ...

ثبات غشا (نشت مواد محلول)
تلقیح بذور با سویههای  10 ،1و 150

سودوموناس پوتیدا و سویه  69باکتری سودوموناس
فلورسنس باعث کاهش نشت مواد محلول از غشا شدند
و بیشترین ثبات غشا از سویه  150سودوموناس پوتیدا
حاصل شد .کمترین مقدار ثبات غشا مربوط به سویه 19
سودوموناس پوتیدا بود که با شاهد اختالف معنیدار
نداشت( .جدول  .)2یکی از آثار منفی تنش دمای پایین
آسیب به غشا سلول بوده که در توجیه این وضعیت می-
توان چنین گفت که رادیکالهای آزاد در درون سلول
باعث آسیب رساندن به لیپیدها و اسیدهای چرب غشایی
شده و رادیکالهای لیپید و پراکسی و هیدروپراکسی
تولید میکنند .رادیکالهای جدید تولید شده میتوانند
واکنشهای اکسیداسیون لیپیدها (منجر به افزایش تولید
مالوندیآلدئید) را تسریع کنند .تداوم این امر موجب
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تخریب بیشتر غشا سلول و خروج آب از درون سلول به
فضای بین سلولی شده که نتیجه این وضعیت ،بروز
پدیده آب گزیدگی و افزایش نشت یونی است که در نهایت
کاهش محتوای آب برگ را به دنبال خواهد داشت
(ورسلوز و همکاران  .)2006ترشح هورمونهای گیاهی
یکی از مهمترین مکانسیمهای باکتریهای محرک رشد
گیاه است (زهیر و همکاران  .)2004یلدیریم و همکاران
( )2008گزارش کردند که باکتریهای محرک رشد می-
توانند باعث القا تجمع هورمون اسید سالیسیلیک شوند.
اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و جذب کلسیم ،گیاه را از صدمات حاصل
از واکنشهای اکسیداتیو حفظ میکند .همچنین اسید
سالیسیلیک میزان پلیآمینهای پوترسین ،اسپرمیدین و
اسپرمین را در گیاه افزایش میدهد که میتواند به
یکپارچگی و حفظ غشا تحت شرایط تنش شوری کمک
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کند (نعمت و همکاران  .)2002بیشترین ثبات غشا در

بیوشیمیایی گیاه آفتابگردان بررسی کردند .نتایج نشان

سویههای دارای آنزیم -ACCدآمیناز مشاهده شد که این

داد فعالیت آنزیم کاتاالز قبل و بعد از گلدهی در فرایند

میتواند ناشی از کاهش تنش توسط این آنزیم باشد.

فتوسنتز و تولید انرژی و در نهایت ،بهبود رشد

تغییرات دما باعث نامتعادل شدن هورمونها در گیاهان

آفتابگردان در تیمار کود زیستی نسبت به کنترل افزایش

شده و رشد گیاهان را به طور معنیداری تحت تأثیر قرار

داشته است .هان و لی ( )2005گزارش کردند با افزایش

میدهد .مانند سایر فاکتورهای زیستی و غیرزیستی،

شدت تنش شوری نسبت به تیمار شاهد (بدون تنش)،

سرما و گرما باعث تولید بیش از حد اتیلن در بافتهای

باکتریهای محرک رشد بهطور معنیداری فعالیت

گیاهی میشود و این تولید بیش از حد اتیلن میتواند

آنزیمهای آنتی اکسیدان را در برگ گیاه کاهو باال بردند.

توسط باکتریهای تولید کننده آنزیم -ACCدآمیناز

در شرایط نبود تنش گیاهچههای تلقیح شده کاهو با

تعدیل شود (سالم و همکاران .)2007

باکتری سودموناس میزان فعالیت آنزیم کاتاالز کمتری

آنزیمهای آنتیاکسیدان
تمامی تیمارها باعث افزایش معنیدار فعالیت
آنزیم کاتاالز نسبت به شاهد شدند و بیشترن مقدار
( )46/0مربوط به سویه  1بود .سویه  10و150

سودوموناس پوتیدا و سویه  69سودوموناس فلورسنس
نیز در شرایط تنش دمای پایین میزان فعالیت آنزیم پلی-
فنل اکسیداز را افزایش دادند که از لحاظ آماری نسبت به
شاهد معنیدار بود (جدول  .)3در تنش دمای پایین
گیاهچههای بامیه فعالیت آنزیم پراکسیداز بهطور قابل
توجه توسط تلقیح بذور با سویهی 150 ،10 ،1

سودوموناس پوتیدا و سویه  69سودوموناس
فلورسنسافزایش یافت و بیشترین مقدار از پیشتیمار بذر
بامیه با سویه 1باکتری سودوموناس پوتیدا حاصل
گردید (جدول .)2

را نسبت به تیمار شاهد (بدون باکتری) نشان داد (کوهلر
و همکاران  .)2009باکتریها با تغییر در مکانیزم دفاعی
گیاه سبب پاکسازی یا کاهش رادیکالهای مخرب
اکسیژن شده و از میزان خسارت ناشی از اثرات مضر
تنش جلوگیری میکنند (پان و همکاران .)2006
نتیجهگیری کلی
تنش سرما باعث تغییرات فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی در گیاهان میشود .یکی از این تغییرات،
تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در سلول میباشد که این
رادیکالهای فعال اکسیژن در متابولیسم گیاه اختالل
ایجاد میکند .مطالعه حاضر نشان داد که باکتریهای
محرک رشد با افزایش مقدار پرولین ،کربوهیدرات
محلول ،رنگیزههای فتوسنتزی و فعالیت آنزیمهای آنتی-

در شرایط تنش دمای پایین بهعلت تولید رادیکال-

اکسیدانی رشد گیاه بامیه تحت تنش دما را بهبود میدهند.

های آزاد اکسیژن در داخل سلول ،احتمال وقوع تنش

همچنین نتایج بیانگر کارایی باالتر سویههای دارای آنزیم

اکسیداتیو (بهعنوان تنش ثانویه) وجود دارد که باعث

 -ACCدآمیناز در کاهش تنش سرما و افزایش

اختالل در اعمال فیزیولوژیک سلول میشود (چن و

پارامترهای رویشی ،صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

همکاران  .)2006تاسگین و همکاران ( )2006نیز اعالم

در گیاه بامیه میباشد .با توجه به نتایج این تحقیق می-

کردند که تیمار سرما موجب افزایش فعالیت آنزیم

توان نتیجه گرفت که کاربرد باکتریهای محرک رشد به-

پراکسیداز در گیاه میشود .فعالیت آنزیمهای آنتی-

خصوص باکتریهای دارای توانایی مصرف  ACCبه-

اکسیدانی در ارقام مقاوم به سرمای ذرت ،برنج ،یونجه،

عنوان منبع نیتروژن میتواند نقش بسیار مؤثری در

گوجهفرنگی و نخود بیشتر از ارقام حساس به سرما می-

کاهش خسارات ناشی از تنش سرمایی در گیاهان داشته

باشد (حسنوزمان و همکاران  .)2013ماریوس و همکاران
( )2005تأثیر تلقیح باکتریایی را روی چند شاخص

باشد.
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