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  چكيده
 باکتری هاای لال کننافس اتاوات ن  خانی براكی بار ب و ايات         ی اثرات متقابل قارچ ميكوریز،این مطالعه به منظور بررس

، خلقيح Glomus mosseaقارچ  ی با شی سطح خلقيح شامل خلقيح باآزمای. انجام شفرقم  فری گياس برنج  كیايزیولوژیموراو

 بااکتری باا   G. mossea قاارچ   م، خلقايح خاوا  Pseudomonas putida ن Pseudomonas fluorescens های با باکتری

 60ن  90در سه رژیم رطوبتی شامل رنش معمول )غرقابی(  ن عفم کاربرد ميكرنارگانيتم P. putidaن  P. fluorescens های

نتاایج خلليال دادس هاا نرااد داد     . در قالب طرح کامال خ ادای باا ساه خكارار انجاام شاف      ،در ف ظرايت زراعی ب ورت ااکتوریل

بركی باعث کاهی  وات ايزیولوژیكی گياس برنج از جمله ملتوی نتبی آب ن شابص پایافاری غراا باری مای     اازایی خنی 

شود که این نتایج هنگام استوادس از عوامل زیتتی نيز مراهفس شف. در شرایط عفم لضور عوامل زیتتی ن با اازایی خنی براكی،  

د عوامل زیتتی ميزاد رنگيزس های اتوسنتزی در شرایط خنی نتبت به ميزاد رنگيزس های اتوسنتزی کاهی یاات نلی در زماد کاربر

لالت معمول غرقاب اازایی نراد داد. بر اساس نتایج این آزمایی کاربرد عوامل زیتتی می خوانف باعث بهبود پارامترهای گيااهی  

ن هام در شارایط خانی براكی      ها، ملتوی نتبی آب ن شابص پایفاری غرا هم در شرایط معمول غرقاابی نظير ملتوی کلرنايل

شود. مهم خرین هفف از اجرای این طرح کاهی م رف آب ن همچنين کاهی م رف کودهاای شايميایی باا اساتوادس از عوامال      

   بيولوژیكی ملرک رشف گياس بودس است که این بود می خوانف گامی موثر به سوی کرانرزی پایفار ن لوظ مليط زیتت باشف.
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مقدمه -1  
( ن به عنواد یک گياس زراعی مهم، غذای دن سوم مردم (Gramineae( گياهی یكتاله از خيرس غالت Oryza sativaبرنج )

شاليزارهای آسيا خامين می شود. بنابراین خامين غذا در ميليود هكتار از  79در ف برنج دنيا در  75دنيا را خامين می نمایف. بيی از 

هزار هكتار در سال برنج کرت می شود که خوليف آد لفند  630قارس آسيا به شفت به خوليف برنج نابتته است. در ایراد بيی از 

 .[1]شفميليود خن می با 1/2

اس است. بركی یک مركل جفی خوليف برنج در دنيا برنج نتبت به سایر گياهاد زراعی به خنی های غير زیتتی بتيار لت    

خنی بركی خجمع اتور را در گياس ملفند کردس ن انتقال اتور به بذر را کاهی می دهف. همچنين خغذیه گونه های مختلف  .است

بركی  ماننف گنفم، پنبه، شبفر سويف با اتور سبب اازایی عملكرد بيولوژیک، جذب آب ن اتور بيرتر در گياهاد خلت خنی

شفس است. بنابراین برای اازایی مقانمت گياس به خنی های مليطی ن ثبات مل ول، استوادس موثر از مواد غذایی بویژس اتور ن 

نيترنژد ضرنری بودس ن به شكل کودهای شميایی م رف می شونف. این کودها عالنس بر گراد بودد، باعث برنز مركالخی برای 

ن پایفاری سيتم های کرانرزی می شود. بر اساس مطالعات انجام شفس باکتری های لل کننفس مليط زیتت ن به مخاطرس انفابت

در ف کاهی دادنف بفند اینكه کاهی  50اتوات همراس با سایر باکتری های ملرک رشف گياس، م رف کودهای اتواخه را خا 

ل کننفس اتوات، جنس سودنموناس یكی از در مياد باکتری های ل [3].ن  [2]گرددمعنی داری در خوليف مل والت مراهفس 

مهم خرین باکتری های لل کننفس اتوات در گياهاد می باشنف، که به دليل طيف گتتردس ای از  وات خلریک کننفس رشف گياس 

ن ( دآميناز، خوليف سيفرناور، ساليتيليک اسيف ACCکربوکتيالت ) -1آمينوسيكلوپرنپاد  -1ماننف خوليف اکتين، خوليف آنزیم 

کيتيناز به طور متتقيم یا غير متتقيم باعث اازایی رشف گياس نيز می گردنف. از طرای بربی از باکتری های 

ننفس ميكوریز نيز های کمک ک به دليل خوانایی در خوسعه ميكوریزی به عنواد باکتری Pseudomonas fluorescensگونه

خرین قارچ های همزیتت خرین ن مرسوم(، شایعVAMوالر )آربوسك-قارچ های ميكوریزی نزیكوالر. [4]شنابته می شونف

متعلق به شابه گلومرنميكوخا هتتنف. این قارچ طيف نسيعی از شرایط مليطی را خلمل می کنف، از پراکنفگی  باک بودس ن

مله اازایی جذب عنا ر در ف گياهاد ارخباط همزیتتی دارد ن به دالیلی از ج 80جغراايایی گتتردس ای بربوردار بودس ن خقریباً با 

گياهی ماننف اتور، نيترنژد ن بربی عنا ر کم م رف، اازایی جذب آب، خوليف هورمود های گياهی، کاهی اثر خنی های 

مليطی، اازایی مقانمت گياس در مقابل عوامل بيماریزا، خاثير بر سابتماد باک، خاثير مثبت بر سایر ریزموجودات باک ن بهبود 

با خوجه به موارد اشارس شفس مطالعه . [5]شفرد خوجه بتياری از ملققاد می باکيوی مل والت زراعی نيز مونیژگی های کمی ن 

گياس ی ( ن باکتری های لل کننفس اتوات بر  وات ايزیولوژیک ن بيوشيميایVAMلاضر با هفف بررسی خاثير  قارچ ميكوریز )

 شف. برنج در رژیم های مختلف رطوبتی انجام

 

 روش هامواد و  -2
در آزمایرگاس ايزیولوژی دانركفس علوم دانرگاس اردنسی مرهف انجام شف. آزمایی به  ورت  1394این آزمایی در سال 

در آب پوک ن بذنر علف های هرز، بذرها ابتفا جهت لذف بذنر  خكرار اجرا شف. 3ااکتوریل در قالب طرح کامالً خ ادای در 

استریل قرار گراتنف. به منظور خلقيح بذر با  ساعت در آب 48ا به جوانه زدد به مفت ریخته ن سپس برای خلریک بذره %10نمک 

هزار اسپور قارچی )خهيه شفس از  15خا  10گرم پودر باک قارچی لانی 100ميكوریز، به ازای هریک کيلوگرم باک،  قارچ

 



 

 

 

 

 

 

های ملرک رشف، ها با باکتریه منظور خلقيح بذرها اضااه شف. بشرکت زیتت انانراد خوس ( به سه سانتی متر باالیی باک گلفاد

در زماد مناسب ن با  ها های مورد نظر رسم شفس ن پس از خعيين بهترین زماد رشف باکتری، باکتریهای رشف باکتریابتفا منلنی

های لانی پودر قارچ های خلقيح شفس با باکتری در گلفادمک اارلنف به بذرها اضااه شف. به منظور خلقيح مضاعف، بذر  5/0رقت 

های دن کيلوگرمی که هر گلفاد با باک زراعی پر شفس بود به عنواد یک نالف آزمایری در نظر گراته شف. گلفادکرت شفنف. 

ساعت خاریكی ( قرار  8ساعت رنشنایی ن  16درجه ن طول دنرس رنشنایی  25ها در اخاقک رشف )با درجه لرارت گلفادسپس 

رنز خا سبز شفد در سطح ظرايت زراعی آبياری شفنف. پس از دس رنز از زماد کاشت، خيمار بركی اعمال گراتنف ن به مفت دس 

در طول دنرس آزمایی رطوبت باک گلفاد ها در مقادیر  رنز پس از شرنع خنی( ادامه داشت. 55شف ن خا پایاد رنز آزمایی )

اد ها خعيين ن کتری آب لا له پس از خوزین، مجفداً در ابتيار به این خرخيب که نزد رنزانه گلف ،داشته شفنف خعيين شفس نگه

 .گلفانها برداشت ن بخی هوایی ن ریره از یكفیگر خوكيک شفنف ،رنز از زماد کاشت 60پس از  گياس قرارگرات.

 

 محتواي نسبي آب -1-2

 48(، به مفت FWها)برداشت گلفادای از بری دنم هر گياس قبل از ، مقفار خوزین شفسبه منظور خعيين ملتوای نتبی آب   

ها در این لالت برک شفنف ن بریها بادستمال ج ن آب سطح آدها از آب بارسپس بری .نر شفنفساعت در آب مقطر  غوطه

گيری نيز انفازس(  DWها )آد ن نزد برک نفساعت برک شف 72درجه به مفت  70ها در آند ( نسپس بریTWنزد شفنف)

 .[6] ی با استوادس از معادله زیر ملاسبه شفملتوای آب نتبشف 
RWC= (FW-DW/TW-DW) 

 

نزد بری در لالت  TWنزد برک بری ن  DWنزد خر بری،  FWملتوای آب نتبی،  RWCدر این معادله، 

 تانس کامل است.خورژ

 

 ميزان پایداري غشا -2-2

های بری به برای این منظور نمونه. [7]خعيين شف ری گيری ميزاد نرت الكترنليتی بميزاد پایفاری غراء از طریق انفازس   

سپس ميزاد هفایت  ،ساعت در دمای اخاق نگهفاری شفنف 24ليتر منتقل شفنف ن به مفت ميلی 20درند آب مقطر با لجم 

اد هفایت گيری ميزگيری شف ن نرت ثانویه نيز از طریق انفازسالكتریكی آب مقطر همراس نمونه به عنواد نرت انليه انفازس

گيری شفس ن شابص گراد انفازسدرجه سانتی 100ها به مفت یک ساعت در دمای ها پس از لرارت دادد آدالكتریكی نمونه

 راء از طریق رابطه زیر ملاسبه شف:پایفاری غ

(=شابص پایفاری غراء1-نرت ثانویه/نرت انليه())×100   

 
 هاي فتوسنتزيگيري ميزان رنگدانهاندازه -3-2  

سائيفس شف ن سپس مللول  در ف 80ليتر استن ميلی 4گرم بری با  1/0ها ن کارنخنوئيفها ابتفا کلرنايل لتویبرای سنجی م 

ها ن کارنخنوئيفها کلرنايل لتویس جذب مللول رنیی جهت خعيين من سپ دنر سانتریويوژ شف 3000قيقه در د 5لا ل به مفت 



 

 

 

 

 

 

 ،کلرنايل کل، a ،bکلرنايل ملتوی  بوانفس شف. نانومتر 470ن  664، 647های جدر طول مو 2100خوسط اسپكترناتومتر مفل 

 :[8]های زیر ملاسبه گردیفن همچنين ميزاد کارنخنوئيف از طریق معادله bبه  aنتبت کلرنايل 

 aChl (FW 1-mg g)(= 647A79/2- 664A 25/12×)1000                                            (1معادله )

 bChl(FW 1-mg g)(= 664A 1/5- 647A 21/21)                                                      (2معادله )

 bChl +aChl = TChl(FW 1-mg g)                        (                                                                    3معادله )

                               ( 4معادله )  1000
198

0285811000 4701 






 
 ba chlchlA

CarotenoidFWmgg
// 

   
 هاتجزیه و تحليل آماري داده  -4-2

ای دانكن در ها از آزمود چنف دامنهانجام شف ن برای مقایته ميانگينSPSS اازار ها با استوادس از نرمخجزیه ناریانس دادس   

 .خرسيم گردیفنف Excelاازار به نسيله نرم( استوادس شف. نمودارهای مربوطه P≤05/0سطح التمال بطای )

 

 و بحث نتایج -3

 
 محتواي نسبي آب -1-3

. خنی کم نتبی بری داشت ملتوی ی خاثير معنی داری برنتایج لا ل از خجزیه ن خلليل ناریانس دادس ها نراد داد خنی برك

استوادس  (.1)شكل ی رژیم رطوبتی غرقابی شفآبی در کليه خيمارها باعث کاهی ملتوی نتبی آب بری نتبت به لالت معمول یعن

که این تبی آب بری نتبت به شاهف شف در ف ظرايت زراعی باعث اازایی ملتوی ن 60از عوامل زیتتی در رژیم رطوبتی 

تالف به خنهایی دارای اب Fن همچنين استوادس از باکتری  Fن باکتری  Pاازایی هنگام استوادس از قارچ ميكوریز به همراس باکتری 

خعرق است. ه ن همچنين از دست دادد آب در نتيجه مربوط به آب جذب شفس خوسط ریر RWC(. 1شكلمعنی داری است )

ها در معرض کاهی در ملتوای نتبی آب در پاسخ به خنی بركی در طيف نسيعی از گياهاد گزارش شفس است. زمانی که بری

 .[9]یابف ن پتانتيل آب به طور چرمگيری کاهی می RWCگيرنف، بركی قرار می

 



 

 

 

 

 

 

 
وقارچ  P. putidaباكتري ، ((M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد( 1شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF ،)  باكتريP.putida باكتري ،P. fluorescens)  بر ميزان محتوي نسبي

 برنج.برگ گياه 

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

  (MSI)ميزان پایداري غشاء  -2-3

در ف طرايت زراعی  60که خاثير خنی بركی بر ميزاد پایفاری غرا بری در رژیم رطوبتی یج خلليل دادس ها نراد دادنتا

در ف طرايت زراعی ن لالت معمول غرقابی دارای ابتالف معنی داری است  90نتبت به دن لالت دیگر یعنی رژیم رطوبتی 

(. مقایته ميانگين لا ل از برهمكنی خنی بركی ن عوامل زیتتی نراد دهنفس این است که ميزاد شابص پایفاری غرا 2شكل)

در ف  60ن  90خنی )بری در هنگام لضور ن عفم لضور عوامل زیتتی در لالت معمول غرقابی نتبت به دن سطح دیگر 

ظرايت زراعی( اازایی نراد دادس است که در این مياد بيرترین ميزاد شابص پایفاری غرا مربوط به لضور قارچ ميكوریز در 

به خنهایی می  Pدر ف ظرايت زراعی به هنگام استوادس از باکتری  60لالت معمول غرقابی است ن کمترین آد در رژیم رطوبتی 

شود، شابص بوش خغيير مییكی دیگر از عواملی که بر اثر خنی بركی دستن این دن خيمار معنی دار بود.  باشف که ابتالف بي

خلت خنی، موجب پراکتيفاسيود ليپيفها ن اکتيف شفد اسيفهای چرب غرایی ن  ROSپایفاری غراء است. اازایی خرکيبات 

. همچنين [10]یابفیها اازایی مير کردس ن نرت الكترنليتشود ن به این  ورت نووذپذیری غراء خغيکاهی پایفاری غراء می

 .[11] کاهی شابص پایفاری غراء لوبيا شفکه اازایی خنی بركی منجر به  شفس خایيف

 

 



 

 

 

 

 

 

 
وقارچ  P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد (2شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF باكتري  ،)P.putida باكتري ،P. fluorescens) ر ميزان شاخص ب

 پایداري غشا برگ گياه برنج.

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

 

 aكلروفيل  -3-3

را به هنگام عفم لضور عوامل زیتتی کاهی می دهف نلی در  aلرنايل دادس ها نراد داد خنی بركی ميزاد کخلليل نتایج 

را نيز مراهفس کرد که در این مياد بيرترین  aزماد لضور عوامل زیتتی می خواد با اازایی خنی بركی، اازایی ميزاد کلرنايل 

ن کمترین آد مربوط به عفم لضور در ف ظرايت زراعی بودس  90در رژیم رطوبتی  Pمربوط به کاربرد باکتری  aميزاد کلرنايل 

( در بررسی خاثير قارچ 2010ن همكاراد )Sanches(. 3شكلدر ف ظرايت زراعی می باشف ) 60عوامل زیتتی در رژیم رطوبتی 

که در نتيجه برقراری رابطه ميكوریزایی، کارایی  نراد دادس شفبرنج خلت خنی بركی بر کارایی سيتتم اتوسنتزی  VAMهای  

 .[12]در ف اازایی یاات 40ياس در شرایط خنی بركی بيی از اتوسنتز گ

 



 

 

 

 

 

 

 
وقارچ  P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد  (3شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF باكتري  ،)P.putida باكتري ،P. fluorescens)   بر ميزان محتوي

 گياه برنج. aكلروفيل 

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

 

 bكلروفيل  -4-3

بودس به گونه ای که در خيمار شاهف با اازایی خنی  aهماننف کلرنايل  bکه خغييرات کلرنايل  دادس ها نراد دادخلليل نتایج 

(. 4شكلاازندس می شود ) bکاهی می یابف نلی هنگام بكارگيری کودهای زیتتی بر ميزاد کلرنايل  bد کلرنايل بركی ميزا

در ف ظرايت زراعی، کاربرد  90به رنش دانكن بيانگر این است که در رژیم رطوبتی  bنتایج مقایته ميانگين ميزاد کلرنايل 

در ف ظرايت زراعی بيرترین ميزاد  60ها نراد می دهف. اما در رژیم رطوبتی ابتالف معنی داری را نتبت به سایر خيمار Pباکتری 

 مربوط به خيمار قارچ ميكوریز می باشف. bکلرنايل 

 

 



 

 

 

 

 

 

وقارچ  P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد( 4شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF باكتري  ،)P.putida باكتري ،P. fluorescens)   بر ميزان محتوي

 گياه برنج. bكلروفيل 

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

 

 bبه  aنسبت كلروفيل  -5-3

آد است که خنی بركی ن عوامل زیتتی ن اثر متقابل آد ها خاثير نتایج لا ل از خجزیه ن خلليل ناریانس دادس ها لاکی از 

 (.5شكلنفارنف) bبه کلرنايل  aمعنی داری بر نتبت کلرنايل 

 

 
وقارچ  P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد( 5شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF باكتري  ،)P.putida باكتري ،P. fluorescens)  بر ميزان نسبت كلروفيل

a  به كلروفيلb .گياه برنج 

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

 

 كلروفيل كل -6-3

يمار شاهف با اازایی خنی بركی ميزاد کلرنايل کل کاهی می یابف نتایج لا ل از آناليز ناریانس دادس ها نراد داد که در خ

(. بيرترین ميزاد کلرنايل کل مربوط به رژیم رطوبتی 6ركلنلی هنگام استوادس از کودهای زیتتی این کاهی مراهفس نمی شود )ن

ن همچنين کاربرد خوام  Fکتری می باشف که این ابتالف نتبت به خيمار با Pدر ف ظرايت زراعی هنگام استوادس از باکتری  90

 (.6ركلدر ف ظرايت زراعی معنی دار است )ن 90با قارچ ميكوریز در همين سطح از رطوبت یعنی  Pباکتری 

 



 

 

 

 

 

 

 
 (،MPوقارچ ) P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد( 6شكل)

بر ميزان محتوي  كلروفيل كل  (P. fluorescens، باكتري P.putida(،  باكتري MFو قارچ ) P.fluorescensي باكتر 

 گياه برنج.

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 

 

 كاروتنوئيد -7-3

ليه خيمارها اازایی خنی بركی باعث کاهی ميزاد کارنخنوئيف نتایج لا ل از آناليز ناریانس دادس ها نراد می دهف که در ک

شفس است نلی هنگام کاربرد باکتری پوخيفا، ميزاد کارنخنوئيف در سطوح خنی بركی نتبت به لالت معمول غرقابی اازایی نراد 

 (.7شكلمعنی داری است )در ف ظرايت زراعی دارای ابتالف  60دادس است که این اازایی در مقایته با شاهف در رژیم رطوبتی 

 

 
وقارچ  P. putida(، باكتري (M ميكوریزقارچ ، (SH)اثر متقابل تنش خشكي و عوامل زیستي )شاهد( 7شكل )

(MP،)   باكتريP.fluorescens ( و قارچMF باكتري  ،)P.putida باكتري ،P. fluorescens)   بر ميزان كاروتنوئيد

 نج.گياه بر

 ( تفاوت معني داري ندارند.P≤.0.05ستون هاي واجد حروف مشترک، در سطح احتمال )

 



 

 

 

 

 

 
 

 تشكر و قدرداني -6
ن لا ل از درگاس مقفسی می بواهم که خعهفی به شایتتگی این متير بر من ارزانی دارد خا اراموش نكنم که خل يل م

گوارم آقای دکتر علی گنجعلی ن بانم دکتر منيرس چنيانی که در طول دسترنج کتانی است که به آنها مفیونم. اساخيف ارجمنف ن بزر

خل يل، دریایی از علم ن معرات را به بنفس لقير آموبتنف کمال سپاسگزاری را دارم. در پایاد از همترم که هموارس مایه آرامی ن 

 رم.زنفگی بودس است بی نهایت سپاسگزا اميف من در
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