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تأثیر تلقیح سویههای مختلف باکتری افزایشدهنده رشد گیاهی بر برخی از متابولیتها،
عملکرد و خاصیت آنتیاکسیدانی اسانس شوید ( )Anethum graveolensتحت شرایط
تنش کمآبی
آرزو مير مظفري رودسري ،1مهرداد يارنيا ،*2هادي اسدي رحماني ،3محمود تورچي
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 .1دانشجوی دکتری زراعت ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 .2استاد گروه زراعت واصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 .3دانشيار موسسه تحقيقات آبو خاک ،تهران ،ايران.
 .4استادگروه به نژادی و بيوتکنولوژی گياهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
تاريخ دريافت94/11/03 :؛ تاريخ پذيرش95/07/27 :

چکيده
اين مطالعه بهمنظور بررسي اثر سويههاي مختلف باکترهاي افزايشدهنده رشد گياهي بر محتواي متابوليتهاي سازگاري و رنگيزههاي
فتوسنننتزي تحت تنش کمآبي در دو سنناز زرا ي  92و  93در شننراي مزر هاي بهصننور آزمايش کر هاي خردشننده بر پايه طرح
بلوکهاي کامل ت صادفي در سه تکرار اجرا شد .وامل موردمطالعه طرح بار بودند از تنش کمآبي در سه سطح آبياري پس از ،40
 80و  120ميليمتر تبخير از ت شتک کالس  Aبه نوان امل ا صلي و سويههاي مختلف باکتري در  8سطح به همراه شاهد به نوان
امل فر ي .نتايج حا صل ن شان داد کاربرد سويههاي مختلف باکتري و ا ماز تنش بر ميزان کربوهيدرا محلوز برگ و پرولين مؤثر
بودند .بيشننترين مادار کربوهيدرا محلوز و پرولين با تلايح بذر با باکتري پسننودوموناس  169در تيمار آبياري پس از  120ميليمتر
تبخير از ت شتک کالس  Aحا صل شد .بي شترين خا صيت آنتياک سيداني با  89ميکروگرم در ميليليتر در تيمار آزو سپريليوم آف و
آبياري پس از  120ميليمتر تبخير از تشننتک و کمترين آن با  15/3ميکروگرم در ميليليتر در تيمار دم کاربرد سننويه باکتريايي و
آبياري پس از  40ميليمتر تبخير از ت شتک به د ست آمد .همچنين ،بي شترين ملکرد ا سانس کل با  4گرم در تيمار هربا سيلوس و
آبياري پس از  120ميليمتر تبخير از تشتک و کمترين آن با  0/85گرم در تيمار پسودوموناس  168و آبياري پس از  40ميليمتر تبخير
از ت شتک به د ست آمد .در اين برر سي ،شراي تنش کمآبي ماليم و شديد و ا ستفاده از سويههاي مختلف باکتريها با ث افزايش
معنيدار توليد پرولين و کربوهيدرا هاي محلوز نسننبت به شنناهد گرديد .اين امر توانسننت با ث افزايش ملکرد اسننانس بوته در
شراي تنش ماليم و متوس در ماايسه با شاهد شود .لذا ،استفاده از سويههاي مناسب باکتري همچون ازتوباکتر  5و آزوسپيريليوم
 21ميتواند در شراي تنش کمآبي متوس و استفاده از ازتوباکتر  5و پسودوموناس  169در شراي تنش کمآبي شديد توليد اسانس،
گياه دارويي را افزايش دهد.
واژههاي کليدي :اسانس ،پرولين ،تنش ،کربوهيدرا هاي محلوز.

مادمه
خشکی يکی از مهمترين عوامل محدود کننده رشد گياهان
در سرتاسر جهان و شايعترين تنش محيطی است ( Abedi
 .)et al., 2011کمبود آب بزرگترين چالش در توليد
محصوالت زراعی ،بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک

جهان از جمله ايران است که عملکرد گياهان را در اين نواحی
با محدوديت مواجه کرده است (.)Akhondi et al, 2007
يکی از مهمترين تأثيرات منفی تنش خشکی ،کاهش
دسترسی و جذب عناصر غذايی مختلف برای گياه است

* نگارنده پاسخگو :مهرداد يارنيا .پست الکترونيکm.yarnia@yahoo.com & yarnia@iaut.ac.ir :
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()Misra and Srivastava, 2000; Pirzad et al., 2006
و گياه با تغذيه خوب ،مقاومت بهتری به خشکی خواهد داشت
( .)Lal, 1993توليد موفق محصوالت زراعی در وضعيت آب
و هوايی خشک ،مستلزم اعمال مديريتی مناسب است.
استفاده از کودهای زيستی سبب بهبود ويژگیهای شيميايی
و بيولوژيکی خاک میشود و میتواند يکی از راهکارهای
کاهش اثر نامطلوب تنش خشکی باشد (.)Vessey., 2003
کاربرد کودهای زيستی بهويژه باکتریهای محرک رشد گياه،
مهمترين راهبرد در مديريت تلفيقی تغذيه گياه ،برای سيستم
کشاورزی پايدار میباشد ( .)Sharma, 2003اهميت جوامع
ميکروبی در يک اکوسيستم به دليل نقش مهمی است که
آنها در فرآيندهای خاک که تعيينکننده توليد گياه میباشد،
ايفا میکنند (.)Wu et al., 2005; Mandal et al., 2004
ازجمله فوايد کودهای زيستی افزايش جذب عناصر پرمصرف
ازجمله فسفر ،پتاسيم و عناصر ريزمغذی ( Azcon et al.,
 ،)2003افزايش جذب آب و تحمل به خشکی و ترشح
هورمونهای اکسين ،سيتوکنين و جيبرلين میباشد .افزايش
در ميزان اين هورمونها بهويژه سيتوکنينها میتواند با انتقال
يونهای مؤثر در باز و بسته شدن روزنه و باال رفتن سطح
کلروفيل ،موجب افزايش سرعت فتوسنتز و در نهايت افزايش
محتوای کربوهيدراتها در گياهان شود ( Selvaraj and
 .)Chellappan, 2006تنظيم اسمزی بهعنوان جزئی مهم
از سازوکار تحمل به تنش خشکی در گياهان در نظر گرفته
میشود ( .)Jalili-marandi‚ 2011اين پديده در شرايط
کمبود آب ،در نتيجه تجمع اين مواد ،پتانسيل اسمزی درون
سلول کاهش يافته و آب به درون سلول کشيده میشود که
به حفظ فشار آماس سلولی کمک میکند ( ‚Jalili-marandi
 .)2011تنش ماليم آب سبب افزايش کلروفيل میشود،
درحالیکه کمبود شديد آب موجب کم شدن کلروفيل شد
( .)Jeyaramraja et al., 2005نتايج آزمايشها نشان دادهاند
که تجمع پرولين و کربوهيدرات محلول جهت تنظيم اسمزی
در صورتی روی میدهد که پتانسيل آب بيش از يک مگا
پاسکال کاهش يابد (.)Pessarikli, 1999
گياهان در شرايط محيطی متفاوت ،برای تنظيم پتانسيل
اسمزی درون سلول ،مواد محلول با وزن مولکولی کم و سازگار
را توليد و تجمع میدهند .اين مواد عموماً شامل اسيدهای
آمينه ،قندهای محلول و اسيدهای آلی میباشند که در بين
آنها احتماالً پرولين گستردهترين نوع اسموليت است که به
نظر میرسد تجمع آن در سازگاری به خشکی در بسياری از
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گياهان دخالت دارد ( .)Jafarzadeh et al., 2010کاهش
ميزان کلروفيل  aدر اثر تنش خشکی ،به علت افزايش توليد
راديکالهای اکسيژن میباشد که اين راديکالهای آزاد باعث
پراکسيداسيون ( )Wise and Naylor, 1989و در نتيجه
تجزيه رنگيزهها میگردند ( Schutz and Fangmeir,
 .)2001شويد گياهی است يکساله که در مناطق مديترانهای،
اروپا ،آسيای جنوبی و مرکزی میرويد .در حال حاضر اين
گياه بهطور گستردهای در آسيای جنوب شرقی میرويد
(.)Bahramikia and Yazdanparast. 2008
با توجه به اهميت زراعت و توليد گياهان دارويی و کمبود
آب آبياری و نزوالت در مناطق مختلف کشور ،اين آزمايش
بهمنظور مطالعه اثر کودهای زيستی بر کاهش اثرات تنش
خشکی در شويد از طريق بررسی برخی صفات فيزيولوژيک و
عملکرد اسانس اين گياه انجام شد.
مواد و روشها
برای تعيين اثرات سويههای مختلف باکتری بر گياه
دارويی شويد تحت شرايط متفاوت آبياری ،آزمايشی طی دو
سال زراعی  1393و  1392در ايستگاه تحقيقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز واقع در 15
کيلومتری شرق تبريز در ارتفاع  1360متر باالتر از سطح
درياهای آزاد و مختصات جغرافيايی  46درجه و  17دقيقه
طول شرقی و  38درجه  5دقيقه عرض شمالی انجام شد .آمار
هواشناسی منطقه آزمايش طی دو سال زراعی 1392و 1393
در جدول  1ارايه شده است.
در سال زراعی  1392نمونهبرداری از خاک از عمق -30
 0سانتیمتری جهت تعيين برخی از ويژگیهای فيزيکی و
شيميايی خاک انجام گرديد که نتايج آن در جدول  2آمده
است.
آزمايش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پايه
بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .عامل اصلی سطوح
آبياری شامل آبياری پس از  80 ،40و  120ميلیمتر تبخير
از تشتک کالس  Aبهعنوان عامل اصلی و سويههای مختلف
باکتری بهعنوان عامل فرعی در نه سطح شامل آزوسپيريلوم
آف ( ،)Azospirillum brasilenseازتوباکتر 5
( ،)Azetobacter chroococcumفاليوباکتريوم 9
( ،)Norosphingobium aramaticivoransفاليوباکتريوم
هرباسپيريلوم
،)Microbacterium
(Sp
40
( ،)Herbaspirillum seropodicaeآزوسپيريلوم 21

. . .  تأثير تلقيح سويههای مختلف باکتری افزايش دهنده رشد گياهی بر برخی از:مير مظفری رودسری و همکاران
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) به همراه شاهد بدون مصرفPseudomonas putida(
.باکتری بودند

169  پسودوموناس،)Azospirillum lipoferum(
168 ) و پسودوموناسPseudomonas fluorescens(

. تبريز1392  آمار هواشناسي فصل زرا ي.1 جدوز
Table 1. Weather Data of Tabriz in Cropping season 2013.

درجه حرار
ماههاي ساز

بارش ماهانه

Year months

irrigation

May, June

فروردين
ارديبهشت
خرداد

June, July

تير

March, April
April, May

14.2

درجه حرار

درجه حرار

درجه حرار

ميانگين

ميانگين کمينه

ميانگين بيشينه

حداقل مطلق

Mean
temperature
6.6

Min. Mean
temperature
1.5

Max. Mean
temperature
11.7

Min. Net.
temperature
-9.2

34.5

3.9

0.7

7.1

-3.2

17.5

2.3

-2.4

6.9

-19.1

24

4.3

-0.6

9.2

-5.4

مرداد

41.03

2.6

-2.6

7.8

-14.2

شهريور

43.5

8.9

2.1

15.6

-15.8

September, October

مهر

2.8

21.2

7.9

14.5

8

October, November

آبان

21.8

19.2

11.7

26.7

7.4

November,
December
December, January

آذر

11

22.4

16.4

28.3

13.2

دی
بهمن
اسفند

2.1

23.5

16

30.9

12

6.3

21.6

14.7

28.2

10.8

99.7

13.1

8.5

17.6

-0.6

July, August
August, September

January, February
February, March

1393  آمار هواشناسي تبريز در ساز-1 ادامه جدوز
Table 1- Weather Data of Tabriz in Cropping season 2014.

درجه حرار
ماههاي ساز

بارش ماهانه

Year months

irrigation

March, April
April, May
May, June

فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور

18.4

درجه حرار

درجه حرار

درجه حرار

ميانگين

ميانگين کمينه

ميانگين بيشينه

حداقل مطلق

Mean
temperature
8.1

Min. Mean
temperature
2.8

Max. Mean
temperature
13.4

Min. Net.
temperature
-2.8

48

4.2

1.3

7.1

-2.8

5.6

1.5

-3.3

6.2

-9.6

35.3

3.8

-1.7

9.2

-8.4

8.5

5.5

-0.3

11.3

-5.8

20.6

10.5

4.2

16.8

-6

مهر

7

22.3

12.6

17.4

28.3

آبان

10.7

22

15

29

11

آذر

18

27.1

20

34.2

15.4

دی

1.3

28.2

21.4

35

17.4

January, February

بهمن

TR

25.5

18.4

32.7

10

February, March

اسفند

84.2

15.5

10.3

20.7

1.2

June, July
July, August
August, September
September,
October
October,
November
November,
December
December, January

. ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد آزمايش-2 جدوز
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Table 2- Physical and chemical charateristics of the soil.

هدايت الکتريکي

واکنش

Deep

electirical
conductivity
dS/m

خاک
soil
reaction

0-30

1.02

7.5

مق

کربن آلي

نيتروژن کل

organic
carbon%

Total
nitrogen%

0.62

سويههای مختلف باکتری از موسسه تحقيقات آب و خاک
کشور تهيه شد .تعداد کل کرتهای آزمايشی  81عدد بود.
ابعاد هر کرت اصلی  2/5×11متر و فاصله رديفهای کاشت
 25سانتیمتر در نظر گرفته شد .در هر کرت آزمايشی 4
رديف کاشت منظور شد .فاصله بين کرتها  1/5متر و فاصله
بين تکرارها  2متر در نظر گرفته شد .کشت بذور در اوايل
ارديبهشت در سال زراعی و در عمق  2-1سانتیمتری انجام
گرفت .زمين انتخابی جهت انجام آزمايش در پاييز بهوسيله
گاوآهن شخم زده شد ،سپس در فروردين جهت خرد کردن
کلوخه و آمادهسازی از ديسک استفاده شد .قبل از کاشت،
ابتدا بذرها بر اساس تيمارهای آزمايشی با سويههای مختلف
باکتری تلقيح شدند .جهت تلقيح بذرها ،برای اختالط بهتر
مايه تلقيح با بذور ،بذور شويد به مدت  15دقيقه در محلول
غوطهور شده و پس از خشک نمودن بذور در سايه به مدت 2
ساعت ،اقدام به کشت آنها گرديد.
بذور شويد بعد از  9-7روز سبز شده و انجام آبياری تا
استقرار کامل گياه بهطور مرتب در همهی واحدهای آزمايشی
در هر  5روز يکبار انجام گرفت .بعد از استقرار بوتهها در
مرحله آغاز شاخه دهی ،تنش کمبود آب در سه سطح ،تيمار
شاهد (آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير از تشتک با دوره -5
 7روزه) ،تيمار تنش متوسط با آبياری پس از  80ميلیمتر
تبخير از تشتک (با دورهی حدود  10 -8روزه) و تيمار تنش
شديد با آبياری پس از  120ميلیمتر تبخير از تشتک (دورهی
حدود  12الی  15روزه) اجرا شد.
اعمال تيمارهای آبياری پس از آغاز شاخهدهی شروع و
تا پايان رشد ادامه يافت .هر دور آبياری بعد از 80±5 ،40±5
و  120±5ميلیمتر تبخير از تشتک کالس  Aانجام گرفت.
ميزان تبخير تجمعی روزانه از تشتک ،پس از رسيدن به مقدار
موردنظر برای هر تيمار ( 80 ،40و  120ميلیمتر) ،زمان
آبياری را نشان میداد.

0.052

فسفر قابلجذب
Available pho
sphours
mg/kg soil

8.60

پتاسيم
قابلجذب
Available
potassium
mg/kg soil

420

بافت خاک
Texture
لومی شنی
Sandy loam

برای اندازهگيری متابوليتهای سازگاری از هر گياه
چندين برگ کامالً توسعهيافته در سه تکرار برداشت شد
( .)Nolte et al., 1997برای استخراج کربوهيدراتهای
محلول و محتوای پرولين از روش ايريگوين ( Irrigoyen et
 )al., 1992استفاده شد .در سال دوم آزمايش مزرعهای اثر
آنتیاکسيدانی اسانس با روش اندازهگيری کاهش ظرفيت
راديکالی ( )RSCبه کمک - 2،2دی فنيل -1 -پيکريل
هيدرازيل ( )DPPHمورد ارزيابی قرار گرفت
(.)Haghirossadat rt al., 2010
برای تعيين ميزان اسانس در دو سال آزمايش ( 1392و
 )1393از دانههای خشکشده مربوط به هر تيمار ،يک نمونه
 50گرمی انتخاب و بعد از آسياب کردن ،به همراه 250
ميلیليتر آب مقطر در درون بالن قرار داده و سپس توسط
دستگاه کلونجر چهار ساعت حرارت داده شده و اسانس
زردرنگ دانه جمعآوری و با استفاده از سولفات سديم بدون
آب و دی اتيل اتر رطوبتزدايی و درصد اسانس محاسبه
گرديد .عملکرد اسانس دانه در بوته از حاصلضرب اسانس دانه
در بيوماس تک بوته برحسب ميلیليتر محاسبه گرديد.
دادههای مربوط به آزمايش با استفاده از نرمافزار SAS
 9.1تجزيهشده و از  Excelجهت رسم شکلها استفاده
گرديد .مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون  LSDو در
سطح احتمال  5درصد انجام شد.
نتايج و بحث:
اثرات عوامل آزمايشی و اثرات متقابل آنها بر صفات
فيزيولوژيک بررسیشده در شويد به شرح جدول  3معنیدار
گرديد.
تجزيه واريانس دادهها نشان داد اثرات سويههای باکتری
و تنش آب بر محتوای پرولين معنیدار بود (جدول  .)3ميزان
پرولين در تيمار آبياری پس از  40ميلی متر تبخير از تشتک،
با کاربرد سويههای آزوسپيريلوم آف به ميزان  ،66/67درصد
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افزايش داشت .در تيمار آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از
تشتک غير از سويهی آزوسپيريلوم آف ،بقيهی سويههای
استفاده شده مقدار پرولين را نسبت به شرايط (عدم استفاده
از باکتری) بهصورت معنیدار افزايش دادند .اين افزايش
حداکثر به ميزان  81/82درصد توسط سويهی آزوسپيريلوم
 21و حداقل به ميزان  27/28توسط سويههای ازتوباکترفايو
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و فاليوباکتريوم  9حاصل شد .در تيمار آبياری پس از 120
ميلیمتر تبخير از تشتک سويههای آزوسپيريلوم ،21
پسودوموناس  ،168هرباسپيريلوم ،فاليوباکتريوم ،40
پسودوموناس  169غلظت پرولين به ترتيب به ميزان ،76 ،88
 28 ،56و  8درصد افزايش داشت (جدول .)4

جدوز  .3تجزيه واريانس صفا بررسيشده شويد در اثر باکتري تحت تنش کمآبي.
Table 3. Variance analysis of studied traits of dill affected by bacteria under water deficite stress.

ميانگين مربعا

M.S.
درجه

ملکرد اسانس کل
Total essence
yield

کربوهيدرا محلوز
Carbohydrate

پرولين
Prolin

خاصيت آنتي
اکسيداني
Anti oxidant
properties

آزادي
df

0.10
**38.13
0.24
**1.04
**0.88
0.05

3.75
**408.94
1.79
**22.26
**18.83
1.61

0.003
*0.55
0.002
*0.01
**0.008
0.0002

**4.12
**5.27
0.3
**44.19
**20.14
* 0.8

2
2
4
8
16
48

11.06

4.68

10.30

5.50

منابع تغييرا
Source of variation
تکرار Replication
تنش Stress
خطای Error 1 1
سويه Bacteria
باکتری ×تنشStress×Bacteria
خطای error 2 2
ضريب تغييرات)CV (%

* و ** :به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.
** and *: significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

نتايج بهدستآمده از تجزيه واريانس نشان داد که رژيم
آبياری و سويههای مختلف باکتری و اثر متقابل آنها بر ميزان
کربوهيدراتهای محلول برگ تأثير معنیداری در سطح
احتمال يک درصد داشتند (جدول  .)3در تيمار آبياری پس
از  40ميلیمتر تبخير از تشتک ،ميزان کربوهيدراتهای
محلول نسبت به شاهد در سويههای فاليوباکتريوم ،40
آزوسپيريلوم آف و هرباسپيريلوم به ترتيب به ميزان ،8/57
 11/44و  7/15درصد افزايش يافت .در تيمار آبياری پس از
 80ميلیمتر تبخير از تشتک تبخير ميزان کربوهيدرات با
استفاده از سويههای آزوسپيريلوم  ،21پسودوموناس ،168
فاليوباکتريوم  ،9هرباسپيريلوم و آزوسپيريلوم آف به ترتيب
معادل  8 ،12 ،12 ،20 ،22/64و  28درصد نسبت به عدم
کاربرد باکتری افزايش معنیدار يافت .در اين ارتباط مشاهده
شد که در تيمار آبياری  120ميلیمتر تبخير ،استفاده از
تمامی سويههای مختلف باکتری بهغير از سويه فاليوباکتريوم
 ،9ميزان کربوهيدرات را بهصورت معنیدار تغيير دادند.
بيشترين مقدار کربوهيدراتهای محلول برگ در اين بررسی

در تيمار آبياری  120ميلیمتر تبخير از تشتک به دست آمد
(جدول  .)4در اين بررسی مقدار کربوهيدراتهای محلول با
افزايش شدت تنش خشکی افزايش پيدا کرد .قندهای محلول
در شدتهای متوسط تنش ،افزايش قابل توجهی داشته و با
شديدتر شدن تنش خشکی مقدار آن شروع به کاهش نمود.
علت افزايش اوليه برای باال بردن مقاومت گياه به تنظيم فشار
اسمزی سلول بوده ولی با شديدتر شدن تنش ،توليد قندها
بهشدت کاهش يافت که ناشی از کاهش توان فتوسنتزی و
ميزان دسترسی به انرژی متابوليک میتواند باشد
( .)Irrigoyen et al., 1992کاهش ميزان قندهای محلول
در تيمار تنش شديد میتواند به دليل مصرف قندها در سنتز
متابوليتهايی چون پرولين در اندام هوايی نيز باشد
( ،)Irrigoyen et al., 1992از طرف ديگر بر اساس نتايج
بهدستآمده با افزايش شدت تنش ،سويههای مختلف باکتری
باعث کاهش ميزان تجمع پرولين در برگها شدند .افزايش
غلظت اسموليتهای سازگار مانند کربوهيدرات و پرولين
تحت تأثير تنش خشکی به اثبات رسيده است ( Heidari
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 .)and Karami, 2013به نظر میرسد تجمع ترکيبهايی
مانند پرولين و کربوهيدرات در بافت سبز گياه تحت تنش
خشکی میتواند تا حدی شرايط الزم برای ادامه جذب آب از
محيط ريشه را برای گياه فراهم آورد ،اما اتکای گياهان به اين
ترکيبهای آلی برای تنظيم اسمزی هزينهبر بوده و گياه اين
هزينه را از طريق کاهش عملکرد جبران میکند ( Good and
 .)Zaplachiniski, 1994تجمع ميزان قندهای محلول و
پرولين در شرايط تنش خشکی توسط سوبارو و همکاران
( )Subbaro et al., 2000نيز گزارش شده است .در بررسی
روی نعناع فلفلی ( )Menth piperitaگزارش شده است که
در شرايط تنش ،مقدار پرولين در برگهای اين گياه 1/4
ميلیگرم در هر گرم وزن خشک بود ،ولی با اعمال تنش
کمآبی بر ميزان پرولين برگها افزوده شد ( Ezade et
 .)al.,2009تحت تأثير تنش خشکی بر ميزان کربوهيدرات
های محلول برگ افزوده میشود تا از اثرات تنش کمبود آب
بر گياه کاسته شود زيرا با کاهش پتانسيل اسمزی ،تورژسانس
برگها حفظ میشود ) .(Mendez, 2011محققين گزارش
نمودهاند که تحت شرايط تنش خشکی کاهش شديدی در
فتوسنتز بعد از گردهافشانی اتفاق میافتد که اين امر منجر به
کاهش اسميالتها در اين مراحل میشود ،درنتيجه
کربوهيدراتهای ذخيرهشده در ساير اندامها ،ازجمله برگها
و ساقه به اندامزايشی منتقل میشود ( Saeedi pour,
.)2011
در اين بررسی برهمکنش سويه باکتری و کمآبی بر
خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس معنیداری بود .بيشترين
خاصيت آنتیاکسيدانی با  89ميکروگرم در ميلیليتر در تيمار
آزوسپريليوم آف و آبياری پس از  120ميلیمتر تبخير از
تشتک و کمترين آن با  15/3ميکروگرم در ميلیليتر در تيمار
عدم کاربرد سويه باکتريايی و آبياری پس از  40ميلیمتر
تبخير از تشتک به دست آمد .در اين مطالعه ،در شرايط عدم
کاربرد باکتری ،کمآبی افزايش معنیداری را در خاصيت
آنتیاکسيدانی اسانس شويد باعث شد .در شرايط عدم کاربرد
باکتری ،با افزايش دور آبياری از آبياری پس از  40به  80و
 120ميلیمتر تبخير از تشتک افزايشی به ترتيب  66/6و 140
درصدی در خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد مشاهده
گرديد (جدول  .)4در صورت کاربرد اغلب سويههای باکتری،
کمآبی بر خاصيت آنتی اکسيدانی اسانس برگهای شويد
افزود .آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک در شرايط
عدم کاربرد باکتری بيشترين افزايش را در ميزان خاصيت

تنشهای محيطی در علوم زراعی ،جلد  ،10تابستان 1396

آنتیاکسيدانی اسانس شويد باعث شد ،ولی در صورت کاربرد
باکتریها ،افزايش کمتری در خاصيت ميزان آنتیاکسيدانی
اسانس شويد در شرايط کاهش آب آبياری مشاهده شد.
آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک در شرايط استفاده
از سويههای فاليوباکتريوم ،آزوسپريليوم آف ،ازتو فايو ،فاليو
باکتر نوع  ،40پسودوموناس  168و آزوسپريليوم  21باعث
افزايش به ترتيب افزايش  17/3 ،16/6 ،22/6 ،16/2 ،21/8و
 23/3درصدی در خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد شد.
همچنين ،در سطح آبياری پس از  120ميلیمتر تبخير از
تشتک کاربرد سويههای فاليوباکتريوم ،آزوسپريليوم آف ،ازتو
فايو ،فاليو باکتر  ،40هرباسيلوس و آزوسپريليوم  21به ترتيب
 70/7 ،58/3 ،50/8 ،56/7 ،61/8و  60درصد بر خاصيت
آنتیاکسيدانی اسانس افزوده ولی در کاربرد سويههای
پسودوموناس  168و پسودوموناس  169به ترتيب  81/1و 81
درصد از اين صفت کاست (جدول  .)4جليل ()Jalil, 2009
نيز در گياه دارويی  Withania somniferaافزايش
معنیداری را در آنزيمهای آنتیاکسيدانت تحت تأثير کمآبی
مشاهده نمود .توکلی و آقاجانی ( Tavakoli and Agajani,
 )2016نيز افزايش معنیدار خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس
گياه دارويی  Hyssopus officinalisرا تحت تأثير کمآبی
مشاهده نمودند .در اين مطالعه در شرايط آبياری کامل و
آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک ،کاربرد سويههای
پسودوموناس  168و پسودوموناس  169بيشترين افزايش را
در خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد باعث شد .کاربرد
سويههای پسودوموناس  168و پسودوموناس  169در سطح
آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير از تشتک به ترتيب  360و
 426درصد و در سطح آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از
تشتک 224 ،درصد بر خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد
افزودند .در سطح آبياری پس از سويه  40ميلیمتر تبخير از
تشتک پس از پسودوموناس  168و پسودوموناس ،169
سويههای فاليوباکتريوم و فاليو باکتر  40به ترتيب با  266و
 220درصد بيشترين افزايش را در خاصيت آنتیاکسيدانی
اسانس شويد باعث شدند .در اين سطح آبياری کاربرد
سويههای آزوسپريليوم آف ،ازتو فايو ،هرباسيلوس و
پسودوموناس  168نيز به ترتيب  173 ،146 ،146و 100
درصد بر خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد افزودند؛ اما در
سطح آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک بعد از
سويههای پسودوموناس  168و پسودوموناس  ،169سويههای
فاليوباکتريوم و ازتو فايو به ترتيب با  168و  180درصد
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بيشترين افزايش را در خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد
باعث گرديدند .در اين سطح آبياری نيز سويههای
آزوسپريليوم آف ،فاليو باکتر  ،40هرباسيلوس و آزوسپريليوم
 21نيز افزايشی به ترتيب  88 ،124 ،69/1و  48درصدی را
در خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد باعث شدند .کمآبی
باعث تجمع فرمهای فعال اکسيژن که معموالً در کلروپالست
تجمع میيابد ،میشود .اغلب فرمهای فعال اکسيژن
راديکالهای اکسيژن ،هيدروکسيل و پراکسيد هيدروژن
هستند .گياهان تحت شرايط کمآبی مکانيسمهای دفاعی در
برابر تنش اکسيداتيو دارند .گياهان با سطح آنتیاکسيدان باال
مقاومت بيشتری به تنشهای اکسيداتيو دارند ( Lum et al,
 .)2014بررسیها نشان داده که باکتریهای زيستی ميزان
توليد آنتیاکسيدانها را در گياهان و ازجمله اسانس گياهان
افزايش میدهند ( .)Taei et al., 2010چرا که باکتریها
باعث تحريک توليد آنزيمهای آنتیاکسيدان و افزايش فعاليت
مسيرهای ثانويه توليدکننده ترکيبهای ثانويه آنتیاکسيدان
مانند فنوليک ها ،فالونوييد ها و ويتامين ث میشود ( Salma
.)et al, 2015
در بررسی حاضر در سطح آبياری پس از  120ميلیمتر
تبخير از تشتک کاربرد سويههای فاليوباکتريوم و ازتو فايو به
ترتيب با  147و  138درصد بيشترين افزايش را در خاصيت
آنتیاکسيدانی اسانس شويد باعث گرديد .در اين سطح آبياری
کاربرد سويههای آزوسپريليوم آف ،فاليو باکتر ،40
هرباسيلوس ،پسودوموناس  ،168آزوسپريليوم  21و
پسودوموناس  169خاصيت آنتیاکسيدانی اسانس شويد را به
ترتيب  ،61/1فاليوباکتريوم 33/3 ،55/5 ،94/4 ،و 58/3
درصد در مقايسه با عدم کاربرد باکتری افزايش داد.
در اين مطالعه بيشترين عملکرد اسانس کل با  4گرم در
تيمار هرباسيلوس و آبياری پس از  120ميلیمتر تبخير از
تشتک و کمترين آن با  0/85گرم در تيمار پسودوموناس 168
و آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير از تشتک به دست آمد.
تيمار کمآبی آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک
تبخير در سويههای فاليوباکتر  ،9فاليوباکتر  ،40هرباسيلوس،
پسودوموناس  168و آزوسپريليوم  21افزايشی به ترتيب
 58/8 ،116 ،70/3 ،87/3و  79/5درصدی را در عملکرد
اسانس کل باعث گرديد ،ولی در ساير سويهها تيمار آبياری
پس از  80ميلیمتر تبخير از تشتک در مقايسه با آبياری پس
از  40ميلیمتر تبخير از تشتک نداشت .تيمار آبياری پس از
 120ميلیمتر تبخير از تشتک نيز در سويههای فاليوباکتر ،9
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ازتوفايو ،فاليو باکتر  ،40هرباسيلوس ،پسودوموناس ،168
آزوسپريليوم  21و پسودوموناس  169عملکرد اسانس کل را
به ترتيب  61/2 ،244 ،319 ،80/4 ،61 ،120و  193درصد
در مقايسه با دور آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير از تشتک
افزايش داد (جدول  .)4با توجه به نتايج ،بيشترين افزايش
تحت تأثير کمآبی مربوط به سويههای هرباسيلوس و
پسودوموناس  168بود .در بررسیهای مشابه ،افزايش در
عملکرد اسانس توسط ساير محققان نيز گزارش شده است.
ال-مکاوی ( )El-mekawy, 2013تأثير کمآبی را در گياه
 Achiella santolinaبررسی و مشاهده نمود که کمآبی در
اين گياه افزايش معنیدار  9/11درصدی را در عملکرد اسانس
باعث شد.
در بررسی حاضر در شرايط آبياری پس از  40ميلیمتر
تبخير از تشتک ،تنها سويه ازتوفايو افزايش معنیداری را در
عملکرد اسانس کل شويد باعث شد ،ولی ساير سويهها تأثير
مثبتی در اين سطح آبياری بر عملکرد اسانس کل نداشتند.
در سطح آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير از تشتک ،سويه
ازتوفايو  43/9درصد بر عملکرد اسانس کل افزود .سويههای
هرباسيلوس و پسودوموناس  168از اين صفت به ترتيب 38/2
و  45/8درصد از عملکرد اسانس کل کاست .ساير سويهها
تأثير معنیداری در سطح آبياری پس از  40ميلیمتر تبخير
از تشتک نداشت .در تيمار آبياری پس از  80ميلیمتر تبخير
از تشتک ،سويههای بيشتری افزايش معنیداری را در عملکرد
اسانس کل باعث شد .در اين سطح آبياری ،سويههای
فاليوباکتر  ،9ازتوفايو ،فاليوباکتر  ،40هرباسيلوس و
آزوسپريليوم  21به ترتيب  34/6 ،39/7 ،52/5 ،42/9و 63/4
درصد بر عملکرد اسانس کل افزودند .در تيمار آبياری پس از
 120ميلیمتر تبخير از تشتک تبخير ،تمامی سويهها افزايش
معنیداری را در عملکرد اسانس کل افزودند که بيشترين
افزايش مربوط به دو سويه ازتوفايو و هرباسيلوس  168بود.
اين دو سويه به ترتيب  101و  124درصد بر عملکرد اسانس
کل افزود .سويههای آزوسپريليوم آف ،فاليوباکتر  ،9فاليوباکتر
 ،40پسودوموناس  ،168آزوسپريليوم  21و پسودوموناس 169
نيز به ترتيب  26/5 ،61/8 ،27/6 ،44/7 ،27/6و  78/4درصد
بر عملکرد اسانس کل افزود .تأثير مثبت کاربرد سويه
باکتريايی بر عملکرد اسانس گياهان در شرايط کمآبی ،توسط
ساير محققان گزارش شده است .کاظمینسب و همکاران
( )Kazeminasab et al., 2015تأثير کاربرد کود زيستی را
در گياهان دارويی  Melissa officinalisمورد مطالعه قرار
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داده و مشاهده نمودند که کاربرد کود زيستی پسودوموناس
افزايش  22درصدی را در عملکرد اسانس اين گياه دارويی
ايجاد نمود .در اين مطالعه ازتوفايو از بهترين سويهها از نظر
عملکرد اسانس کل در هر سه سطح آبياری بود ،با اين وجود
در سويه هرباسيلوس بيشترين افزايش در عملکرد اسانس
تحت تأثير کمآبی به دست آمد .اثر افزايشی کودهای زيستی
بر جذب عناصر ،عملکرد دانه و وزن ساقه برنج در مقايسه با
استفاده از کودهای شيميايی نيز ثابت شده است
( .)Wijebandara et al .,2009در اين بررسی مشاهده
گرديد که استفاده از برخی از سويههای باکتری حتی در
شرايط تنش کمبود آب با افزايش تحمل به تنش کمآبی از
طريق افزايش محتوای متابوليتهای سازگاری و در نتيجه
انجام پديده تنظيم اسمزی ،توانمندی گياه را در ادامه جذب
آب در شرايط تنش افزايش میدهند ،از طرف ديگر افزايش
محتوای کلروفيلها توسط تعدادی از باکتریها در شرايط
تنش کمآبی  ،امکان افزايش فتوسنتز جاری را باال برده است

که در نتيجه اين تغييرات افزايش عملکرد اسانس بوته دور از
انتظار نمیباشد.
نتيجهگيري
نتايج حاصل از اين آزمايش اثبات میکند که در شرايط
تنش ماليم و شديد ،استفاده از سويههای مختلف باکتریها،
باعث افزايش معنیدار در توليد پرولين و کربوهيدراتها و
کلروفيل  aو  bنسبت به تيمار شاهد گرديد ،اين امر توانست
باعث افزايش عملکرد اسانس بوته در شرايط تنش ماليم و
متوسط در مقايسه با شاهد شود .در اين تحقيق نشان داده
شد که استفاده از سويههای مناسب باکتری از جمله ازتوباکتر
 5و آزوسپيريليوم  21میتواند در شرايط تنش متوسط و
ازتوباکتر  5و پسودوموناس  169توليد محصول اين گياه
دارويی را افزايش دهد.

جدوز  -4ماايسه ميانگين متابوليتهاي سازگاري و خاصيت آنتياکسيداني با استفاده از سويههاي مختلف باکتري و تنش کم آبي.
Table 4- Means comparison of acclimation metabolites and antioxidant properties affected by bacteria and water deficit

ملکرد اسانس کل
)Total essence yield (g

خاصيت آنتي اکسيداني
Anti oxidant
)properties (μg/ml

پرولين
Proline
)(mg/gdw

کربوهيدرا
Carohydrate
)(mg/gdw

1.96
1.19
1.57
2.26
1.28
0.97
0.85
1.42
1.10
2.01
2.23
1.56
2.38
2.18
2.10
1.35
2.55
1.39
2.31
2.62
1.81
3.64
2.31
4.07
2.93
2.29
3.23
0.43

55.33
37
15.33
57.33
48.66
41
69.33
30
79.33
67
43.33
25.66
70.33
56
47
81
37
81.33
89
58
36.66
86.66
76
70
13.66
48
15.20
6.2

0.05
0.02
0.03
0.02
0.02
0.04
0.02
0.01
0.04
0.11
0.14
0.11
0.14
0.15
0.16
0.17
0.20
0.15
0.21
0.22
0.25
0.25
0.27
0.32
0.39
0.44
0.47
0.01

26
21
23.33
19
25.33
25
23.66
20
23
27
28
25
24.66
23.66
28
30
30.66
32
30
28.33
28
31
32
27
33
32
34.32
1.03

سويه

تنش

Azoff
F9
A0
Azto5
F40
S1
Herbas
P168
Azos21
P169
Azoff
F9
A0
Azto5
F40
S2
Herbas
P168
Azos21
P169
Azoff
F9
A0
Azto5
F40
S3
Herbas
P168
Azos21
P169
LSD 0.01
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