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بررسی تاثير باكتری های محرک رشد و محلول پاشی اسيدهای آمينه و اسيد سيليسيك 
برروی فعاليت آنزيم های آنتی اكسيدان تحت شرايط تنش خشكی در گياه گندم

Effect of plant growth promoting rhizobacteria and foliar application of amino 
acids and silicic acid on antioxidant enzyme activity of wheat under drought stress 

 
مهدی داوودی فرد1، داوود حبيبی2، فرزاد پاكنژاد2، فائزه فاضلی1، پوريا فرهانی پاد1 

چكيده

كاهش دادن صدمات ناشی از تنش خشكی در گياه با استفاده از كودهای بيولوژيكی همانند باكتری های محرك رشد، اسيد سيليسيك و اسيدهای 

آمينه و بهبود عوامل فيزيولوژيكی و بالطبع باال بردن ميزان عملكرد گياه در مناطق خشك و نيمه خشك از مديريت های ضروری در كاهش تنش 

خشكی در زراعت غالت از جمله گياه گندم می باشد. از اين رو اثر آبياری به عنوان فاكتور اصلی در دو سطح شامل { a1 سطح اول: شاهد 

)آبياری نرمال(، a2 سطح دوم: قطع آبياری از مرحله گلدهی به بعد{ و تيماردوم آزمايشی به عنوان سطوح فاكتور فرعی در پنج سطح سطح 

شامل }b1 سطح اول: شاهد، b2 سطح دوم : بذر مال باكتری (Azospirillum و Azotobacter و pseudomonas)، و b3 سطح سوم: بذر 

مال باكتری)Azospirillum و Azotobacter و pseudomonas( به همراه محلول پاشی سيليسيك اسيد، b4 سطح چهارم: بذر مال باكتری 

 Azospirillum( سطح پنجم: بذر مال باكتری b5 ،به همراه محلول پاشی اسيد های آمينه )pseudomonas و Azotobacter و Azospirillum(

و Azotobacter و pseudomonas( به همراه محلول پاشی سيليسيك اسيد و اسيد های آمينه} طی آزمايشی به صورت كرتهای يك بارخرد 

شده در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با چهار تكرار به اجرا درآمد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه تأثير آبياری بر آنزيم های 

آنتی اكسيدان در سطح احتمال 1 در صد معنی دار است، به نحوی كه باالترين ميزان سوپر اكسيد ديسموتاز، كاتاالز، گلوتاتيون پراكسيداز به 

قطع آبياری از مرحله گلدهی به بعد اختصاص يافت. اثر تيمار دوم آزمايشی نيز در سطح احتمال 1 درصد بر روی آنزيم های آنتی اكسيدان معنی 

دار گرديد و باالترين ميزان آنزيم های آنتی اكسيدان به تيمار شاهد و كمترين آنها به تيمار تلقيح باكتری به همراه محلول پاشی اسيد سيليسيك 

و اسيد های آمينه تعلق داشت ضمن آنكه اثرات متقابل بين سطوح آبياری و سطوح تيمار دوم آزمايشی نشان داد كه كمترين ميزان سوپر اكسيد 

ديسموتاز، كاتاالز و گلوتاتيون پراكسيداز مربوط به آبياری نرمال و به بذر مال باكتری به همراه محلول پاشی اسيد سيليسيك و اسيد های آمينه به 

ترتيب به ميانگين ميزان فعاليت 235، 86/3 و 54/7 واحدگرم پروتئين تعلق داشت. با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش می توان استنباط كرد 

كه نقش باكتری های محرك رشد به همراه محلول پاشی اسيد سيليسيك و اسيد های آمينه در افزايش تحمل به تنش خشكی در گندم به دليل 

كاهش ميزان توليد بيوماركرهای بيوشيميايی كه نتيجه آن كاهش خسارت اكسيداتيو ناشی از گونه های فعال اكسيژن كه تحت تنش خشكی 

ايجاد می گردد می باشد در نتيجه گياه انرژی كمتری را صرف توليد آنزيم های آنتی اكسيدان جهت مقابله با بيوماركرهای بيوشيميايی می نمايد.

واژه های كليدی: گندم، تنش خشكي، آنزيم های آنتی اكسيدان، باكتری های محرك رشد، اسيد سيليسيك، اسيدهای آمينه
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تنش های محيطی از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصوالت 
كشاورزی در سطح جهان هستند،تنش باعث می شود كه تعادل 
در  اكسنده  ضد  دفاع  و   (ROS) اكسيژن  فعال  گونه های  بين 
 .(Bai and et al .,2006) بخش های مختلف گياه از بين برود
خشكی يكی از مهمترين تنش های محيطی است كه منجر به 
خوردن  بهم  سبب  كه  شده  آوری  زيان  فرآورده های  توليد 
راديكال  شامل  كه  اكسيژن  فعال  گونه های  تشكيل  تعادل 
راديكال   ،(H2O2) هيدروژن  پراكسيد   ،(O2

سوپراكسيد(-
راديكال   ،(.Ro)آلكاكسيل راديكال   ،(Ho) هيدروكسيل 
پروكسيل(Roo)، هيدروپراكسيل های آلی(ROOH)، اكسيژن 
O2) می باشند می شود 

منفرد (O2) و راديكال پرهيدروكسيل (-

.(Arora et al., 2002)

ROS به طور بالقوه دارای پتانسيلی است كه با بسياری از تركيبات 

سلولی واكنش داده و سبب خسارت به غشاء و ساير ماكروملوكول های 
اسيدهای  پروتئين ها،  فتوسنتزی،  رنگدانهای  قبيل  از  ضروری 
 ،(Blokhina et al., 2002) می شود  ليپيدها  و  نوكلئيك 
دارا  با  گياهان  شود.  كنترل  سلول  در  بايد  آن  ميزان  بنابرين 
)سوپر  آنزيمی  تركيبات  شامل  كه  اكسنده  ضد  سيستم  بودن 
پراكسيداز،  پراكسيداز،گلوتاتيون  ديسموتاز،كاتاالز،  اكسيد 
آنزيمی  غير  و  ردوكتاز(  گلوتاتيون  پراكسيدازو  اسكوربيت 
)اسيد آسكوربيك ،گلوتاتيون،كارتنوئيد هاوتوكوفرول(است 
معموالً سطوح ROS را در سلول در حد متعادل نگه می دارد 

 .(Al-Aghabary et al., 2004)

Khazaie and Borzooeiد(2006) در تحقيقی روی گياه گندم 

نتيجه گيری كردند كه تنش خشكی به طور معنی داری سبب 
فعاليت آنزيم های آنتی اكسيدان  افزايش مقاومت روزنه ای و 
در همه ژنوتيپ های گندم گرديد. آزمايش های صورت گرفته 
)ساعی،  علوفه ای  سورگوم  و   )1384 )عطايی،  نخود  روی  بر 
1383( نشان دادند كه فعاليت آنزيم ها در شرايط تنش خشكی 
زنده  موجودات  در  می شود.  بيشتر  معمولی  شرايط  به  نسبت 
پراكسيد هيدروژن توسط كاتاالز و گلوتاتيون پراكسيداز، سم 
زدايی می شود. )Jose etal., 1999(. امروزه برخی از محققان 

 SOD، CAT،) اكسيدان ها  آنتی  ميزان  افزايش  كه  معتقدند 
می دهند  افزايش  محيطی  تنش های  به  را  گياه  تحمل   (GPX

)اسفندياری و همكاران 1387 ؛ اسفندياری و همكاران2008؛ 
همكاران  و  پوراسماعيل   .) Guo et al., 2005؛Asada,1999

)1385( در بررسی كه روی گياه لوبيا قرمز انجام دادند، اظهار 
داشتند كه تنش خشكی سبب كاهش صفت زراعی )عملكرد 
آنتی  آنزيم های  فعاليت  سطح  افزايش  و  عملكرد(  اجزاء  و 
گلوتاتيون  و  ديسموتاز  سوپراكسيد  كاتاالز،  )شامل  اكسيدان 
افزايش  نمودند كه  بيان  آنها همچنين  پراكسيداز( شده است. 
اين  اثر  دهنده  نشان  خشكی  تنش  شرايط  در  فوق  آنزيم های 
آنزيم ها در كاهش خسارات تنش اكسيداتيو و نقش مهم آنها 

در مقابله با راديكال های آزاد می باشد.
در سال های اخير در پی بحران آلودگی محيط زيست و به ويژه 
آلودگی منابع آب و خاك كه منابع غذايی انسان ها را آلوده 
كرده اند و سالمت جوامع انسانی را مورد تهديد قرار داده اند، 
تالش های گسترده ای به منظور يافتن راهكارهای مناسب برای 
بهبود كيفيت خاك، محصوالت كشاورزی و حذف آالينده ها 
آغاز شده است. در نظام های كشاورزی پايدار استفاده از كودهای 
زيستی، به خصوص در خاك های فقير از عناصر غذايی، از اهميت 
ويژه ای در افزايش توليد و حفظ كيفيت خاك بر خوردار است 
(Abraham et al., 2007) ،(Sharma, 2004). كود زيستی از 

به همراه مواد نگهدارنده و  يك يا چند ميكروارگانيسم مفيد 
هدف  با  كه  است  شده  ساخته  آنها  متابوليك  فراورده های  يا 
 .(Vessey,2003) تامين عناصر غذايی گياهان استفاده می شود
اين ريز جانداران با توليد هورمون های گياهی، تثبيت نيتروژن، 
تسهيل جذب عناصر از خاك و توليد عوامل كنترل بيولوژيك 
قرار  تاثير  تحت  را  گياه  رشد  گياهی  پاتوژن های  برابر  در 
می دهند (Gharib et al., 2008). استفاده از كودهای زيستی 
كه دارای گونه های مختلف ميكروبی هستند به كاهش استفاده 
از كودهای شيميايی منجر شده و محصوالتی با كيفيت باال و 
توليد می نمايند  انسان  برای سالمتی  مواد شيميايی مضر  بدون 

 .(Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007)
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باكت��ريه��اي مح��رك رش����د گي��اه (PGPR) تركيب����ات 
گياه��ي  هورمون ه��اي  نظي��ر  گي��اه  رش��د  دهن��ده  بهب��ود 
اكس��ين ها، س��ايتوكينين ها و جبرلين ها بعالوه ي س��يدروفورها 
را   (Siderophores) (Castignetti and Smarrelli,1986)

 (Antibacterial peptides) توليد مي كنند و پپتيدهاي ضد باكتريايي
اي��ن باكتري ه��ا باع��ث جلوگيري از رش��د نژاد ه��اي بيماري 
داراي  باكتري ه��ا   .(Maurhofer et al.,1992) مي ش��وند  زا 
 (Diverse resistance strategies) راهبردهاي مقاومت متنوع
 Han and Lee,) توسعه يافته اي به سمت عناصر معدني سمي هستند
Hasnain and Sabri (1996. (2005) گ��زارش دادند كه تلقيح 

گن��دم ب��ا باكت��ري (.Pseudomonas sp) تحت ش��رايط تنش 
محيط��ي، باعث تحريك رش��د گياه از طري��ق كاهش جذب 
يون هاي س��مي، افزايش توليد هورمون اكسين و پروتئين هاي 

مخصوص تنش (Stress-specific proteins) شد.
)Han and Lee 2005) نتيجه گرفتند كه افزايش ش��دت تنش 
ش��وري بطور معني داري فعالي��ت آنزيمي آنزي��م هايي نظير 
گلوتاتيون ردكتاز (GR) وآس��كوربيت پروكسيداز (APX) را 
در برگ هاي گياه كاهو در مقايس��ه با تيمار شاهد بدون تنش، 
را باال برد. تحت ش��رايط تنش ش��وري تلقيح گي��اه با نژاد ها يا 
س��ويه هاي باكتري ه��اي )PGPR( فعاليت آنزيم��ي با افزايش 
 (Ruiz-Lozano et al.,2001 .) ش��دت تنش، كاهش ياف��ت
گ��زارش دادند كه در ش��رايط تنش خش��كي فعالي��ت آنزيم 
سوپراكس��يد ديس��موتاز )SOD( گياهان تلقيح ش��ده با قارچ 
مايكوريزا افزايش يافت و باعث حفاظت گياه در برابر خشكي 
ش��د. مقاومت گياه در برابر تنش بس��تگي به تاثيرپذيري بيشتر 
سيس��تم آنت��ي اكس��يداني دارد (Bor et al., 2003). س��ميت 
زدايي پراكسيد هيدروژن س��لولي (Cellular H2O2) از طريق 
 Asada-Halliwell) فعاليت چرخه جاروب يا تصفيه آسادا- هاليويل
scavenging cycle) عامل مهمي در مكانيزم هاي دفاع گياهي در برابر 

.(Lee and Lee, 2000) مي باشد )ROS( گونه اي فعال اكسيژن
  سيليكون )Si( بعد از اكسيژن دومين عنصر فراوان در روی 
زمين است. علی رقم فراوان بودن اين ماده در سطح زمين به 

دليل همراه بودن آن با ساير عناصر از دسترس گياه خارج بوده 
و گياه تنها قادر به استفاده از فرم سيليسيك اسيد )Si(OH4 آن 
برای رشد  عناصر ضروری  اينكه در دسته  دليل  به  و  می باشد 
گياهان قرار نگرفته است توجه زيادی به نقش بيولوژيكی آن 
اثرات  كه  مقاالتی  در   .(Epstein,1999) است  نشده  گياه  در 
قرار گرفت، گزارش  بررسی  مورد  گياهان  بر روی  سيليكون 
شد كه سيليكون باعث افزايش رشد گياهان می گردد، همچنين 
فعاليت  ميزان  در  ،تغيير  رشد  تحريك  با  موارد  بسياری  در 
سلول های  در   ROS ميزان  كاهش  و  اكسنده  ضد  آنزيم های 
گياهی موجب حفاضت گياه در برابر تنش های محيطی می شود 
(Epstein,1994). سيليكون در گياهان باعث ايجاد مقاومت به 

تنش های زنده و غير زنده می شود. امروزه استفاده از سيليكات 
ميزان  است،  رايج شده  كره  و  ژاپن  در  در خاك كشاورزی 
ترتيب معادل 1  به  اين دو كشور  اين ماده در  مصرف ساليانه 
اين   .(Epestein,1999) می باشد  تن  هزار   400 و  تن  ميليون 
عنصر دارای اثرات فيزيولوژيكی و بيوشيميايی عمده ای بر روی 
سيستم دفاعی گياهان است اما چگونگی آن در برابر تنش های 
محيطی به خوبی مشخص نشده است. به طور طبيعی، گياهان 
كشت شده در شرايط مزرعه و گلخانه در تنش های متفاوت 
زنده و غير زنده قرار گرفته اند و مطالعات متعدد نشان داده اند 
كه اثر Si در شرايط مناسب رشد ناچيز و كم است در حالی 
.(Epestein,1994) كه در تنش آشكار و قابل مالحظه است 

گياهان محروم از Si معموالً گياهانی ضعيف تر و حساس تر 
هستند  گياهان  ساير  با  مقايسه  در  ونمو  رشد  شرايط  به  نسبت 
(Aghabary et al.2004) .(Epestein,1999) اثرات سيليكون 

را بر روی مقاومت به شوری در گوجه فرنگی بررسی كردند، 
ميلی   100  ،Si موالر  ميلی   2/5( تيمار   3 شامل  آزمايش  اين 
 )NACL 97/5 ميلی موالر +Si 2/5 ميلی موالر ،NACL موالر
بود. نتايج آزمايش نشان می دهد كه سيليكون به طور ويژه ای 
گوجه  در  مقاومت  ايجاد  و  نمك  منفی  اثرات  كاهش  باعث 
آنزيم  فعاليت  باعث كاهش در  فرنگی می گردد،تنش شوری 
APX طی  آنزيم  فعاليت  ميزان  ولی  می گردد   CAT و   SOD
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تيمار  در  شوری  تيمار  خالف  بر  يافت.  افزايش  شوری  تنش 
فعاليت  و  افزايش   CAT و   SOD آنزيم  دو  فعاليت  سيليكون 
آنزيم APX به ميزان كمی كاهش يافت. بنابرين Si با افزايش 
در فعاليت آنزيم SOD كه اولين خط دفاعی در برابر صدمات 
حاصل از گونه های فعال اكسيژن است و همچنين CAT باعث 
فرنگی  گوجه  عملكرد  افزايش  و  شوری  به  مقاومت  ايجاد 
می گردد. در آزمايش مشابه ای كه توسط (Mussa,2006) در 
گياه ذرت صورت گرفت اعمال سيليكون باعث افزايش قابل 
با  مقايسه  CAT در  و   SOD آنزيم های  فعاليت  مالحظه ای در 
تيمار NACL گرديد. در اين آزمايش سيليكون به طور معنی 
داری باعث كاهش در محتوای H2O2 سلول گرديد كه نشان 

ايجاد  و  اكسنده  ضد  آنزيم های  فعاليت  در  افزايش  دهنده 
تعديل  اثرات  كه   (Liang,1996) می باشد.  ذرت  در  مقاومت 
و حساس   (Jain4) مقاوم  رقم  دو  بر روی  را  سيليكون  كننده 
قرار  بررسی  مورد  شوری  تنش  تحت  جو   (Kepin No.7)

داده بودن گزارش كرد كه اعمال سيليكون باعث كاهش در 
پتاسيم در برگ و ريشه  افزايش در محتوای  غلضت سديم و 
كه  حالی  در  می شود.  گرفته اند  قرار  تنش  تحت  كه  گياهانی 
تنش شوری باعث افزايش در محتوای سديم و كاهش ميزان 
پتاسيم می گردد. شواهد بسيار زيادی نشان می دهد كه خسارت 
افزايش  باعث  شوری،  تنش  اثر  در  پالسمايی  غشاء  به  وارده 
در توليد راديكال های آزاد اكسيژن می گردد و متعاقباً محتوای 
MDA كه محصول پراكسيداسيون چربی غشاء است افزايش 

SOD به طور معنی داری كاهش  يافته و ميزان فعاليت آنزيم 
می يابد. همچنين بررسی ها نشان داد كه در تيمار شوری فاقد 
با نمونه شاهد به ترتيب در  MDA در مقايسه  سيليكون ميزان 
رقم حساس و مقاوم به ميزان 154% و 56/9% افزايش يافت 
كه در تيمار Si+NACL اين ميزان به 76/5% و 43% كاهش 
فعاليت  در   %23/1 افزايش  باعث  سيليكون  همچنين  يافت. 
آنزيم SOD در مقايسه با نمونه های شاهد گرديد. تصور بر اين 
 K+ است كه سيليكون به طور غير مستقيم و با افزايش در ميزان
از تنش اكسيد كننده  ناشی  برابر خسارت  از غشاء سلولی در 

محافظت می كند.
گياه  اين  كه  چرا  دارد  ويژه ای  اهميت  گندم  غالت  بين  در 
به  امروزی  دنيای  عمده  غذايی  محصوالت  از  يكی  زراعی، 
و  محصول  اين  به  مردم  شديد  نياز  به  توجه  با  می رود.  شمار 
نيز آب و هوای خشك و نيمه خشك ايران احساس می گردد 
بيشتر  قابليت تحمل  با  به توليد و عرصه محصوالتی  اقدام  كه 
آزمايش  اين  است.  ضروری  باال  عملكرد  و  تنش  شرايط  به 
)پسودوموناس-  بيولوژيك  كود هاي  تاثير  بررسی  هدف  با 
اكسيدان  آنتي  آنزيم   3 فعاليت  بر  آزوسپيريليوم(  ازتوباكتر- 
پراكسيداز  گلوتاتيون   ،)SOD( ديسموتاز  اكسيد  سوپر  شامل 
ارتقاء  امكان  بررسی  همچنين  و   )CAT( كاتاالز  و   )GPX(
و  آمينه  اسيد های  پاشی  به كمك محلول  به خشكی  مقاومت 

سيليسيك اسيد به اجرا در آمد.

مواد و روش
دانشكده  تحقيقاتی  مزرعه  در   1388 سال  در  تحقيق  اين 
كرج،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  طبيعی  منابع  و  كشاورزی 
واقع در ماهدشت كرج و با عرض جغرافيايی 35درجه و 45 
دقيقه   6 و  درجه   51 جغرافيايی  طول  و  شمالی  عرض  دقيقه 
صورت  به  دريا  سطح  از  متر   1313 ارتفاع  به  و  شرقی  طول 
بلوك هاي  پايه  طرح  قالب  در  شده  خرد  بار  يك  كرت های 
خاك  بافت  آمد.  در  اجراء  به  تكرار   4 در  تصادفي  كامل 
به   30-60 و   0-30 عمق های  در  خاك   pH سيلتی،  لومی 
EC خاك در دو عمق 0-30  با 7/62 و 7/26 و  برابر  ترتيب 
بود.  زيمنس  دسی   2/09 و  برابر1/31  ترتيب  به   30-60 و 
دو سطح  در  اصلی  فاكتور  عنوان  به  آبياری  آزمايش  اين  در 
دوم:  سطح   a2 نرمال(،  )آبياری  شاهد  اول:  سطح   a1{شامل
تيمار دوم آزمايشی  بعد{ و  به  از مرحله گلدهی  قطع آبياری 
به عنوان سطوح فاكتور فرعی در پنج سطح شامل}b1 سطح 
 Azospirillum( سطح دوم : بذر مال باكتری b2 ،اول: شاهد
و Azotobacter و pseudomonas)، وb3 سطح سوم: بذر مال 
باكتری)Azospirillum و Azotobacter و pseudomonas(به 
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همراه محلول پاشی سيليسيك اسيد، b4 سطح چهارم: بذر مال 
)pseudomonas و Azotobacter و Azospirillum( باكتری

به همراه محلول پاشی اسيدهای آمينه، b5 سطح پنجم: بذر مال 
 )pseudomonas Azotobacter و  باكتری )Azospirillum و 
به همراه محلول پاشی سيليسيك اسيد و اسيد های آمينه{ در 

نظر گرفته شدند.
گندم گياهي است كه احتياج به شخم عميق نداشته و با توجه به 
بافت خاك مزرعه در شهريور1388 شخمي به عمق 25 ساني 
متر زده شد.سپس براي خرد كردن كلوخه ها ديسك بشقابي 
در دو جهت استفاده گرديد و به منظور تسطيح زمين دستگاه 
لولر به كار گرفته شد. قبل از كاشت در سطح مزرعه علفهاي 
به  شد.  برده  خاك  زير  به  سبك  ديسك  از  استفاده  با  هرز 
منظور برطرف نمودن نياز غذايي گياه از كود فسفات آمونيوم 
به ميزان 200كيلو گرم در هكتار و همچنين كود اوره به ميزان 
350كيلوگرم در هكتار استفاده شد و عمل اختالط نيز توسط 
آماده سازي  منظور  به  سپس  گرفت.  صورت  ديسك  دستگاه 
و  ايجاد جوي  به  اقدام  فاروئر  با  عمليات كاشت  براي  زمين، 
پشته هايي از يكديگربه فاصله 50 سانتی متر گرديد و پس از آن 
با استفاده از نهر كن، نهر های اصلی و فرعی احداث گرديد. 
دو  صورت  به  فاصله  متر   4 آزمايش  مختلف  تكرارهای  بين 
جوی آب جهت جلوگيری از اختالط آب تيمارهای مختلف 
در نظر گرفته شد و سپس عمليات ميخ كوبی و طناب كشی 
جهت مشخص نمودن محدوده هر يك از كرتها انجام شد و در 
آخر جهت تمايز تيمارهای مختلف در هر كرت و تكرارهای 
مختلف از هم مطابق نقشه آزمايش، پالك های آهنی كوبيده 
شد. طول هر رديف در هر كرت آزمايش 4 متر، فاصله بين دو 
كرت اصلي به اندازه پنج خط نكاشت فاصله قرار داده شد و 
فاصله 2 تكرار از يكديگر4 متر در نظر گرفته شد. كود نيتروژنه 
ساقه روی   1/3)2 موقع كاشت   1/3)1: داده شد  مرحله   3 در 
3(1/3 شروع گلدهی. بذور مورد نظر قبل از كاشت با 1 ليتر 
كود بيولوژيك نيتروكسين)Nitroxin( به مدت زمان 20 دقيقه 
آغشته گرديدند، سپس به مدت زمان 10 دقيقه بذور در روی 

از  پس  شوند  خشك  كمی  تا  گرديد  پهن  صاف  سطح  يك 
اين مدت زمان بالفاصله بذرها با 1 ليتركود بيولوژيك بيوفسفر 
)Bio phosphorus( تلقيح گرديدند)كليه اين مراحل در سايه 
تاريخ كشت  گرديد.  بالفاصله كشت  بذور  انجام شد( سپس 
آزمايش 15 مهر ماه سال 1388 بوده كه ميانگين درجه حرارت 
پشته ها  روی  بر  هنگام كاشت  در  بود.  گراد  سانتی  درجه   19
شيارهايی ايجاد گرديد و بذور در عمق 3 سانتی متری خاك 
به صورت رديفی قرار داده شد. بالفاصله بعداز قرار دادن بذور 
آبياری گرديد.  پوشانده و مزرعه  با خاك  در خاك، شيارها 
مرحله ي گلدهي  تا  تمامي كرتها  آبياري،  تيمار  اعمال  جهت 
از  بعد  و  شدند  آبياري  نشتي  صورت  باربه  يك  روز   12 هر 
به  تيمارتنش خشكي  مرحله ي گلدهي آبياري كرتهاي تحت 
به منظور جلوگيری  تا زمان برداشت قطع شد.  صورت كامل 
از آبشويی واختالط تيمار های دارای باكتری با تيمار های عدم 
مصرف باكتری آبياری تيمار های شاهد )عدم مصرف باكتری( 
جداگانه ودر كرت های بسته انجام گرفت. بدليل عدم مشاهده 
آفت و بيماريهاي خاص در مزرعه، هيچگونه سمپاشي صورت 
انجام  روی  ساقه  مرحله  از  هرز  علف هاي  با  مبارزه  نگرفت. 
پذيرفت. اين كنترل بصورت مكانيكي و وجين در چندين نوبت 
سيليسيك  پاشي  محلول  پذيرفت.  انجام  يكنواخت  بصورت 
اسيد )Silicic acid( و اسيد های آمينه )Delfan plus( در دو 
مرحله انجام شد. و محلول پاشي اول در مرحله ساقه رفتن و 
گرفت.  صورت  دانه ها  شدن  پر  شرف  در  دوم  پاشی  محلول 
در محلول پاشی اسيد های آمينه cc35 از محلول دلفان پالس 
ليتر آب حل كرده وبر روی تيمار های دارای اسيد  را در 35 
بار محلول پاشی(. آمينه مذكور محلول پاشی گرديد )در هر 

ازمحلول   cc42 )سيالمول(  اسيد  سيليسيك  پاشی  محلول  در 
سيالمول را در 64 ليتر آب حل كرده و بر روی تيمار های مورد 

نظر محلول پاشی گرديد. 
توسعه  و  جوان  برگ های  از  كاتاالز  آنزيم  محاسبة  جهت 
(Paglia,1987) ميزان  يافته استفاده شد و سپس توسط روش 

تغييرات آنزيم به صورت زير تعيين گرديد. 
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نمونه برگ ها پس از شستشو با آب مقطر بالفاصله در محلول بافر 
فسفات – تريس 0/16 مول )pH=7/5( وارد و خرد و هموژن 
هضم  آنزيم  ديجيتونين  حاوی  بافر  مشابه  حجم  سپس  شد. 
كنندۀ ديواره اضافه نموده تا فرآيند هضم غشاء و ديواره های 
ليتر از محلول  سلولی صورت گيرد. در آخر ميزان 0/5 ميلی 
 (LOWRY,1951) هموژن برای سنجش پروتئين توسط روش
برداشته شد و مقدار پروتئين آن بر حسب ميلی گرم بر ميلی ليتر 
هر  مقدار  فوق  استخراجی  محلول  باقيماندۀ  در  تعيين گرديد. 
يك از آنزيم ها تعيين گرديد. پس از آن در باقيمانده محلول 
 (Paglia,1987) استخراجي مقدار آنزيم كاتاالز بر اساس روش
مورد انداه گيري قرار مي گيرد. در اين روش شدت حذف آب 

انجام  برای  زمينه  بافر  ارزيابی شد.  عنوان سوبسترا  به  اكسيژنه 
كار حاوی 0/17 ميلی مول فسفات دی سديك )pH=7/5( به 
همواره 0/15 مول EDTA، 0/11 ميلی مول كلريد منيزيم در 
نظر گرفته شد (LOWRY,1951). واحد فعاليت آنزيم كاتاالر 
هنگام  به  دقيقه   1 مدت  در  اكسيژنه  تبديل آب  نسبت  معادل 

پيشرفت واكنش درجه اول در نظر گرفته شد.
از  برگ  عدد   3 ديسموتاز  اكسيد  سوپر  آنزيم  محاسبة  جهت 
از  هوا  شدن  گرم  از  قبل  صبح  هنگام  در  پرچمی  برگ های 
مزرعه برداشت شد. سعی بر آن بود كه برگ ها كاماًل جوان و 
گسترده باشند برگ ها داخل نايلون اتيكت گذاری شده قرار 
و  بود  پوشيده شده  يخ  از  آن  كه كف  يخدانی  در  و  گرفت 
 Misra) به آزمايشگاه منتقل گرديد. سپس با استفاده از روش
and Fridovich,1972) ميزان تغييرات اين آنزيم به شرح زير 

تعيين شد. پس از نمونه گيري از مزرعه برگ ها با آب مقطر 
شستشو داده مي شود و بال فاصله در بافر فسفات – تريس 0/16 
موالر با pH=7/5 خرد و هموژن مي گردد. آنگاه حجم مشابه 
اضافه  ديواره  كننده  هضم  آنزيم  و  ديجيتونين  بافر  همان  از 
گرديده و اجاز داده مي شود فرآيند هضم غشا و ديواره سلول 
هموژن  محلول  از  ليتر  ميلي   0/5 مقدار  پايان  در  گيرد.  انجام 
براي سنجش پروتئين توسط روش (LOWRY,1951) برداشته 
شده و مقدار پروتئين آن بر حسب ميلي گرم بر ميلي ليتر تعيين 

آنزيم  مقدار  استخراجي  محلول  باقيمانده  در  مي گردد. سپس 
سوپر اكسيد ديسموتاز اندازه گيري مي شود. 

دي  فسفات  حاوي   )Tris Base( تريس  بافر  زمينه  محلول 
به   ) EDTA( مول  ميلي   1/3 همراه  به   )pH=7/2( سديك 
همراه 0/1 ميلي مول كربنات منوسديك تهيه و از اپي نفرين 
با غلظت 0/25 ميلي مول به عنوان سوبسترا استفاده شد. سپس 
مجموعه عصاره به آنها اضافه و تغييرات جذب نوري حاصل از 
اكسيداسيون اپي نفرين اندازه گيري و به عنوان فعاليت آنزيم 
ارزيابي شد. از آنزيم استاندارد و خالص براي استاندارد شدن 
اكسيداسيون  به  قادر  آن  واحد  هر  كه  گرديد  استفاده  نتايج 
 Hawkesford) 0/5ميلي مول اپي نفرين در يك دقيقه مي باشد

.(and Zhao, 2007

ابتدا  در  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  سنجش  برای 
با آب مقطر شستشو داده  برگ های منتقل شده به آزمايشگاه 
pH=7/5 شدند. بال فاصله در بافر فسفات تريس 0/16 موالر با

داده شد  اجازه  آنگاه  و هموزن شدند.  وارد شده سپس خرد 
در حضور حجم مشابه از همان بافر حاوی ديجيتونين و آنزيم 
هضم كننده ديواره، فرآيند هضم غشاء و ديوارۀ سلول انجام 
براي  هموژن  محلول  از  ليتر  ميلی   0/5 مقدار  پايان  در  شود. 
برداشته شده   (LOWRY,1951)سنجش پروتئين توسط روش
تعيين  ليتر  ميلي  بر  گرم  ميلي  حسب  بر  آن  پروتئين  مقدار  و 
باقيمانده  در   (Paglia,1987) روش  طبق  سپس  مي گردد. 
شد.  اندازه گيری  گلوتاتيون  آنزيم  مقدار  استخراجی  محلول 
پتاسيك  بافر حاوی فسفات منو  به محلول  عصارۀ استخراجی 
يك  و   EDTA مول  ميلی   1/2 همراه   ،)pH=7/5( مول   0/56
ميلی مولNANO3 و 0/2 ميلی مول NADPH وارد شد. سپس 
به همراه 0/1 ميلی مول  ليتر گلوتاليون احياء  به آن 0/2 ميلی 
اكسيداسيون  ميزان  بالفاصله  گرديد.  اضافه  اكسيژنه  اب  از 
نانو  تغيير جذب در 340  تعيين مقدار  از طريق  NADPH كه 

فتومتر  و  اسپكتر  دستگاه  توسط  سانتی گراد  درجه   30 در  متر 
همزمان  گرديد  اندازه گيری   )100-u z-u-shimadzu )مدل 
يك محلول بالنك حاوی تمام مواد فوق بدون حضور عصاره 
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مورد  احتمالی  خطاهای  حذف  و  تصحيح  برای  استخراجی 
گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  از  واحد  يك  گرفت.  قرار  استفاده 
از  ميكرومول  يك  بتواند  كه  آنزيمی  مقدار  اكسيدمعادل  پر 
سوبسترا NADPH را در يك دقيقه كاتاليز كند در نظر گرفته 
از نمونه آنزيم گلوتاتيون پر  شده است. برای استاندارد شدن 

اكسيد از استاندارد استفاده شد. 
براي محاسبه ي عملكرد بيولوژيك از ابتدا و انتهاي هر كرت 
آزمايشي 0/5متر به عنوان حاشيه حذف شد و در هر كرت 2 
متر مربع به صورت كف بر برداشت شد،، نمونه های برداشت 
شده از هر كرت جهت ارزيابی عملكرد ابتدا درون كيسه قرار 
سطح  در  روز  چند  و  گرديدند  گذاری  شماره  و  شدند  داده 
تمامی  سپس  گرفتند.  قرار  آفتاب  مقابل  در  آزمايشی  كرت 
نمونه ها در يك روز توزين شدند. همچنين جهت اندازه گيري 
عملكرد دانه نيز بوته هاي گندم را در 2متر مربع پس از حذف 
0/5متر از حاشيه هر كرت، به عنوان اثر حاشيه ای برداشته شد 
و در مرحله بعدی با روش كوبيدن اقدام به جدا نمودن بذر ها 
از سنبله گرديد. دانه های استحصال شده به صورت جداگانه در 
داخل كيسه ها قرار داده شدند و روی آنها برچسب نصب شد 

و سپس اقدام به توزين آنها گرديد.
ضريب برداشت يا شاخص برداشت، ضريب توزيع اسيميالسيون 
می باشد و بيان می كند كه چه مقدار از مواد فتوسنتزی ساخته 
شده به مخزن مورد نظر انتقال يافته است. براي محاسبه ي اين 
شاخص از ابتدا و انتهاي هر كرت آزمايشي 0/5متر به عنوان 
حاشيه حذف شد و در هر كرت 2 متر مربع به صورت كف بر 
برداشت شد و چند روز در سطح كرت آزمايشی باقی گذاشته 
عملكرد  صورت  وبدين  شده  تعيين  آنها  وزن  سپس  و  شد 
بيولوژيك محاسبه گرديد. سپس دانه ها پس از كوبيده شدن از 
سنبله جدا و توسط ترازوي دقيق توزين گرديده و عملكرد دانه 
محاسبه گرديد. از تقسيم عملكرد دانه بر عملكرد بيولوژيك، 

شاخص برداشت محاسبه گرديد .
ضريب برداشت يا شاخص برداشت از فرمول ذيل به دست آمد: 

HI = 100 × عملكرد بيولوژيك / عملكرد دانه

نتايج و بحث
Superoxide dismutase آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز

راديكال هاي  كردن  متابوليزه  در  گياه  سلول هاي  توانايي 
واكنش گر اكسيژن و پراكسيدهيدروژن مربوط به آنزيم هاي 
اين  از  يكي  عنوان  به   SOD.مي باشد اكسيدان  آنتي  محافظتي 
آنزيم ها نقش تبديل راديكال هاي O2 را به H2O2 عهده دارد. 
در نتيجه غلظت آنزيم SOD نيز همراه با ايجاد تنش در گياه 

افزايش مي بابد.
اثر  كه  داد  نشان   )  1 واريانس)جدول  تجزيه  از  نتايج حاصل 
ساده آبياری بر ميزان فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز در 
سطح يك درصد معنی داراست )P > 0/01(. نتايج به دست 
آمده از مقايسه ميانگين ها )جدول2( نشان داد كه بيشترين ميزان 
فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز با ميزان فعاليت 405/7 واحد 
فعاليت بين المللی بر گرم پروتئين )U/g Protein( از تيمار تنش 
خشكی حاصل گرديد. ضمن آنكه كمترين ميزان فعاليت آنزيم 
 (U/g Protein) سوپراكسيد ديسموتاز با ميانگين ميزان فعاليت
315/5 از سطح نرمال آبياری حاصل گرديد. مقايسه ميانگين 
صفت مذكور در جدول )2 ( نشان داد كه سطح فعاليت اين 
آنزيم در شرايط تنش )قطع آبياری از مرحله گلدهی به بعد( 
بسيار بيشتر از شرايط نرمال آبياری می باشد كه می تواند نشان 

دهنده اثر اين آنزيم در كاهش خسارت تنش اكسيداتيو حاصل 
آبياری  تيمار  به  نسبت  خشكی  تنش  تيمار  در  باشد.  تنش  از 
افزايش   %22/23 ديسموتاز  اكسيد  سوپر  آنزيم  مقدار  نرمال 
علت  كه  داشت  عنوان  چنين  می توان  به طور كلی  داد.  نشان 
افزايش فعاليت اين آنزيم در شرايط تنش خشكی )A2(، آن 
است كه با كاهش آب قابل دسترس برای گياه SOD به عنوان 
می نمايد.  عمل  گياه  در  دفاعی  مكانيسم  مهم  اجزای  از  يكی 
با  به خاطر نقش مهم آن در مقابله  اين آنزيم  افزايش فعاليت 
بوجود مي آيد  تنش خشكي  اثر  در  اكسيژن كه  راديكال هاي 
و به برخي از تركيبات سلولي نظير ليپيدها، كربوهيدرات ها و 
پروتئين ها آسيب مي رساند مي باشد. اين آنزيم سبب پايداري 
شده  خشكي  تنش  با  مواجه  هنگام  به  گياه  در  سلولي  غشاء 
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بنابراين به عنوان يكي از اجزاي مهم مكانيسم دفاعي گياه در 
شرايط خشكي در نظر گرفته مي شود. 

اثر  كه  داد  نشان  )جدول1(  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
سوپراكسيد  آنزيم  فعاليت  ميزان  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  ساده 
 .)P > ديسموتاز در سطح يك درصد معنی دار است )0/01 
نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها )جدول 2( نشان داد 
كه بيشترين ميزان فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز با ميزان 
)B1( حاصل  تيمار شاهد  از   452/13 )U/g Protein( فعاليت 
فعاليت آنزيم سوپراكسيد  ميزان  گرديد. ضمن آنكه كمترين 
از   256)U/g Protein( فعاليت  ميزان  ميانگين  با  ديسموتاز 
تيمارباكتری به همراه محلول پاشی اسيد سيليسيك و اسيدهای 

آمينه )B5( حاصل گرديد. 
تيمار  به  نسبت  نيز   )B2،B3،B4( تيمار های  در  همچنين 
مقايسه  است.  يافته  كاهش   SOD آنزيم  مقدار   )B1(شاهد
كه  می دهد  نشان   ) )جدول2  در  مذكور  صفت  ميانگين 
بيشتر  بسيار   )B1( شاهد  تيمار  در  آنزيم  اين  فعاليت  سطح 
نسبت   )B5(تيمار در   . می باشد  بررسی  مورد  تيمار های  ساير 
 %43/37 ديسموتاز  اكسيد  سوپر  آنزيم  مقدار   )B1(تيمار به 
كاهش نشان داد. كمتر بودن فعاليت آنزيم در تيمارهاي حاوي 
باكتري گياه را در  اين است كه  نشان دهنده  احتماالً  باكتري 
مقدار گياه  نتيجه  در  و  است  داده  قرار  تري  مناسب  شرايط 

SOD كمتری توليد نموده است همچنين باكتري تأثير سوءي 

بر گياه گندم ندارد.، احتماالً اين نتيجه نشان دهنده اين مطلب 
مكانيسم  طريق  از  را  خشكي  تنش  اثر  باكتري ها  كه  است 
 SOD دفاعي ديگري كاهش مي دهند، كه از باال رفتن آنزيم
اكسيدان  آنتی  آنزيم های  فعاليت  زيرا  است.  جلوگيري كرده 
اكسيداتيو  كاهش خسارت های  در  گياه  دفاعی  مكانيسم  تنها 
نيست و باال بودن پرولين نيز می تواند عامل ديگری در كاهش 
خسارت های اكسيداتيو باشد )مسلمی ،1389(. ُعَمر نيز كاهش 
با  تلقيح شده  گياهچه هاي جو  در  را   SOD آنزيم  فعاليت  در 

.(Omar et al., 2009) باكتري آزوسپيريلوم را گزارش كرد
اثر  كه  داد  نشان   )1 واريانس)جدول  تجزيه  از  حاصل  نتايج 

فعاليت  ميزان  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  و  آبياری  تيمار  متقابل 
دار  معنی  درصد  يك  سطح  در  سوپراكسيدديسموتاز  آنزيم 
ميانگين ها  مقايسه  از  به دست آمده  نتايج   .)P >  0/01( است 
آنزيم  فعاليت  ميزان  بيشترين  كه  داد  نشان   )2 )جدول 
 )U/g Protein( فعاليت  ميزان  با  ديسموتازدر  سوپراكسيد 
حاصل   )A2B1( باكتری  بدون  خشكی  تنش  ازتيمار   490/7
فعاليت آنزيم سوپراكسيد  ميزان  گرديد. ضمن آنكه كمترين 
)U/g Protein(235 واحد  فعاليت  ميزان  ميانگين  با  ديسموتاز 
فعاليت بين المللی بر ميلی گرم پروتئين و آن هم ازتيمارآبياری 
باكتری و محلول پاشی سيليسيك اسيد  تلقيح  به همراه  نرمال 
می تواند  كه  است  گرديد  )A1B5( حاصل  آمينه  اسيد های  و 
نشان دهنده اين موضوع باشد كه سطوح تيمار دوم آزمايشی 
 SOD مقدار  گياه  نتيجه  در  و  داده  افزايش  را  گياه  مقاومت 

كمتری توليد نموده است. 
يك  سلولی  درون  آب  وضعيت  آبی،  تنش  دوران  طی  در 
نقش كليدی را در فعال كردن اين مكانيسم های دفاعی بازی 
ديسموتاز  سوپراكسيد  آنزيم  فعاليت  با  رابطه  در  می كند. 
اثر  در  موارد  برخی  در  است،  منتشر شده  متناقظی  گزارشات 
موارد  برخی  در  و  افزايش  آنزيم  اين  فعاليت  آبی  كم  تنش 
ديگر كاهش می يابد (Navari – lzzo et al., 1996). به عنوان 
مثال در گندم و جو كه در شرايط تنش كمبود آب قرار گرفته 
بودند ميزان فعاليت اين آنزيم افزايش يافت اما در آفتابگردان 

.(Semirnoff, 1995) كاهش فعاليت ديده شد
روي  بر  همكاران  و  سايرام  توسط  گرفته  صورت  آزمايشات 
گندم، مانيوانان و همكاران بر روی آفتابگردان و عابدي بر روي 
كلزا نشان می دهد كه فعاليت اين آنزيم در شرايط تنش خشكي 
(Sairam et al., 1998؛  بيشتر مي شود  نرمال  به شرايط  نسبت 
 .)1387 همكاران،  و  عابدی   ،Manivannar et al.,2008

آزمايشات صورت گرفته توسط عطايی شيخ ) 1384( بر روی 
نخود، ساعی و همكاران )1383( بر روی سورگوم علوفه ای، 
خشكی  تنش  شرايط  در  آنزيم  اين  فعاليت  كه  می دهد  نشان 
 )1385( كاظمی  نتايج  می شود.  بيشتر  نرمال  شرايط  به  نسبت 
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ميزان  نظر  از  شاهد  و  خشكی  تنش  تيمارهای  بين  داد  نشان 
فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز اختالف معنی داری در 
فعاليت  ميزان  اعمال تنش خشكی  با  سطح 5% وجود دارد و 
روی  بر   )1384( شافعی  مطالعات  می يابد.  افزايش  آنزيم  اين 
آنزيم  فعاليت  افزايش  باعث  تنش خشكی  كه  داد  نشان  سويا 
آفتابگردان  روی  بر   )1383( عمان  مطالعات  می گردد.   SOD

آنزيم سوپر  فعاليت  افزايش  تنش خشكی سبب  داد كه  نشان 
اكسيد ديسموتاز می گردد .

مختلف  ارقام  در  كه  دريافتند   )2005( همكاران  و  گانگ 
اكسيد  سوپر  آنزيم  فعاليت  تنش خشكي  شرايط  تحت  گندم 
 Si موالر  ميلی   5 و   2/5 غلظت های  يافت.  افزايش  ديسموتاز 
 H2O2 نيز  MDA و  اسفناج سبب كاهش  در گوجه فرنگی و 
و پرولين می شود. توزيع si سبب افزايش LOX در برگ های 
اين گياهان گرديد. پس از توزيع Si در شرايط خشكی فعاليت 
اكسيدان  آنتی  فعاليت  ولی  كاهش   APX, CAT, SOD

حفاظت  به  منجر   Si نتيجه  در  و  يافت  افزايش  آنزيمی  غير 
غشاهای  اكسيداسيون  صدمات  آمدن  وارد  از  جلوگيری  و 
سلولی شد (Hsieh et al., 2002). در گندم های روئيده شده 
پراكسيد هيدروژن  پرولين،  مقدار  بور،  از  در خاك های غنی 
و مالون دي آلدييد بوسيله توزيع Si تحت شرايط خشكی به 
طور معنی داری كاهش يافت. در گياهان تحت تيمار با Si در 
 SOD, CAT, APC مقايسه با گياهان شاهد، فعاليت آنزيم های
نشان داد.  به شدت كاهش   )AA( اسيد و مقدار آسكوربيك 
در شرايط خشكی   Si داد كه  نشان  آزمايش  از  نتايج حاصل 
سبب كاهش خسارت اكسيداسيون به غشاهای سلولی می شود 
افزايش  سبب   Si از  استفاده   .  (Scandalios et al., 1997)

پتانسيل آب تحت شرايط خشكی در مرحله پر شدن دانه گندم 
می شود. در گياهان تحت تيمار با Si فعاليت SOD كاهش و 
 Si افزايش يافت. در مرحله پر شدن دانه توزيع POD فعاليت
در شرايط خشكی، فعاليت SOD را افزايش و فعاليت POD را 

كاهش داد )قهرمانی، 1388( .
با توجه به نتايج بدست آمده اين طور به نظر مي رسد كه محلول 

آنزيم هاي  كاهش  با  آمينه  اسيد های  و  سيليسيك  اسيد  پاشي 
از وقوع تنش اكسايشي  نتيجه جلوگيري  آنتي اكسيدان و در 
و خسارات ناشي از آن نقش مهمي در دفاع از گياه و نيز رشد 
مناسب آن در شرايط تنش خشكي بر عهده دارندكه اين مساله 
بيانگرافزايش مقاومت گياه و در نتيجه انرژی كمتر برای توليد 

SOD در گياه می باشد.

Glutathione Peroxidase آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز
محيطي  استرس هاي  مقابله  در  كه  مهم  آنزيم هاي  جمله  از 
نقش مهمي را ايفا مي كند گلوتاتيون پر اكسيداز مي باشد. كه 
احيا  ن  تاتيو  گلو  از  استفاده  با  را  ئيدروژن  اكسيد  پر  كاهش 
شده )GSH) كاتاالز مي كند و بدين ترتيب از سلولها در برابر 
آسيب هاي ناشي از اكسايش حفاظت مي كند )قوژدي،1384(.

نتايج حاصل از تجزيه واريانس)جدول1( نشان داد كه اثر ساده 
آبياری بر ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز در سطح 
نتايج به دست آمده   .)P > يك درصد معنی داراست )0/01 
ميزان  بيشترين  كه  داد  نشان   )2 )جدول  ميانگين ها  مقايسه  از 
 122/4 فعاليت   ميزان  با  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت 
از   )U/g Protein( پروتئين  گرم  بر  المللی  بين  فعاليت  واحد 
تيمار تنش خشكی حاصل گرديد. ضمن آنكه كمترين ميزان 
فعاليت  ميزان  ميانگين  با  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت 
گرديد.  حاصل  آبياری  نرمال  سطح  از   78)U/g Protein(
می دهد  نشان  )جدول2(  در  مذكور  صفت  ميانگين  مقايسه 
از  آبياری  )قطع  تنش  شرايط  در  آنزيم  اين  فعاليت  كه سطح 
مرحله گلدهی به بعد( بسيار بيشتر از شرايط نرمال می باشد كه 
تنش  آنزيم در كاهش خسارت  اين  اثر  نشان دهنده  می تواند 
اكسيداتيو باشد. در تيمار تنش خشكی نسبت به تيمار آبياری 
اين  داد كه  نشان  افزايش   %63/63 GPX آنزيم  مقدار  نرمال 
در  آنزيم  اين  ساخت  در  گياه  توانايی  دهنده  نشان  موضوع 

شرايط تنش خشكی می باشد. 
اثر  كه  داد  نشان   )1 واريانس)جدول  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  ميزان  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  ساده 
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 .)P > 0/01( پراكسيداز در سطح يك درصد معنی دار است
از مقايسه ميانگين ها )جدول2( نشان داد  به دست آمده  نتايج 
كه بيشترين ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز با ميزان 
)B1( حاصل  تيمار شاهد  از   147/23 )U/g Protein( فعاليت 
گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  ميزان  كمترين  آنكه  ضمن  گرديد. 
 56/33  )U/g Protein(فعاليت ميزان  ميانگين  با  پراكسيداز 
اسيد های  و  سيليسيك  اسيد  پاشی  محلول  و  ازتيمارباكتری 
 B2، B3،( تيمار های آمينه )B5( حاصل گرديد. همچنين در 
B4( نيز نسبت به تيمار شاهد)B1( مقدار آنزيم GPX كاهش 

يافته است. مقايسه ميانگين صفت مذكور در )جدول 2 ( نشان 
داد كه سطح فعاليت اين آنزيم در تيمار شاهد )B1( بسيار بيشتر 
ساير تيمار های مورد بررسی می باشد. در تيمار)B5( نسبت به 
تيمار)B1( مقدار آنزيم GPX 61/74% كاهش نشان داد. كمتر 
نشان  بودن فعاليت آنزيم در تيمارهاي حاوي باكتري احتماالً 
دهنده اين است كه باكتري گياه را در شرايط مناسب تري قرار 
نموده  توليد  GPX كمتری  مقدار  نتيجه گياه  داده است و در 
است همچنين باكتري تأثير سوءي بر گياه گندم ندارد. نتيجه 
مطابقت  سويا  روي  بر   )1387( عبادي  نتايج  با  آمده  بدست 
كه  است  مطلب  اين  دهنده  نشان  نتيجه  اين  احتماالً  دارد. 
باكتري ها اثر تنش خشكي را از طريق مكانيسم دفاعي ديگري 
كاهش مي دهند، كه از باال رفتن آنزيم GPX جلوگيري كرده 
تنها  فعاليت آنزيم های آنتی اكسيدان  است. گزارش شده كه 
 )ROS( مكانيسم دفاعی گياه در برابر اكسيژنهای راديكال آزاد
توليد شده در شرايط تنش نيست و افزايش پرولين نيز می تواند 
بشود  تنش  شرايط  در  شده  توليد  ROS های  كاهش  موجب 

)Trovato et al., 2008، مسلمی،1389(. 
اثر  كه  داد  نشان  )جدول1(  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
فعاليت  ميزان  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  و  آبياری  تيمار  متقابل 
دار  معنی  درصد  يك  سطح  در  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم 
ميانگين ها  مقايسه  از  به دست آمده  نتايج   .)P >  0/01( است 
)جدول 2( نشان داد كه بيشترين ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون 
ازتيمار   165/6  )U/g Protein( فعاليت  ميزان  با  پراكسيداز 

تنش خشكی همراه با باكتری )A2B2( حاصل گرديدكه همراه با تيمار 
 )U/g Protein( به ميزان )A2B1( تنش خشكی بدون باكتری
164/1 در يك گروه آماری قرار گرفتند. ضمن آنكه كمترين 
ميزان  ميانگين  با  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  ميزان 
همراه  به  نرمال  ازتيمارآبياری   53/2)U/gr.Protein( فعاليت 
باكتری ومحلول پاشی سيليسيك اسيد (A1B3) حاصل گرديد 
كه همراه با تيمار آبياری نرمال به همراه باكتری و محلول پاشی 
سيليسيك اسيدو اسيد های آمينه )A1B5( و تيمار تنش خشكی 
واسيد های  اسيد  سيليسيك  پاشی  محلول  و  باكتری  همراه  به 
آمينه )A2B5( و همچنين تيمار آبياری نرمال به همراه باكتری 
ميانگين  با  به ترتيب   )A1B4( و محلول پاشی اسيد های آمينه
يك  در  و65/8   57/9 و   54/7  )U/g Protein( فعاليت  ميزان 

گروه آماری قرار گرفتند.
اثر تنش هاي محيطي بر غلظت آنزيم گلوتاتيون پراكسيدازدر 
آزمايش توسط Rennonbery&polle در سال 1993به اثبات 
رسيده و به اين نتيجه رسيدند كه شرايط نامناسب محيطي مانند 
در  و  شده  اكسيژن  فعال  راديكال هاي  افزايش  باعث  خشكي 
اكسيدان  آنتي  حفاظتي  آنزيم هاي  به  مقابله  براي  گياه  نتيجه 

روي مي آورند )پورتقی ،1389(.
تنش  شرايط  تحت  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  سنتز  افزايش 
ساعی  است.  نيز گزارش شده   )Prasad et al.,1997) توسط 
باعث  خشكی  تنش  كه  داد  نشان  سورگوم  روی  بر   )1383(
و  می گردد  پراكسيداز  گلوتاتيون  آنزيم  فعاليت  افزايش 
تيمارهاي  بين  نتيجه گرفت كه  همچنين عطايي شيخ )1384( 
درصد  يك  احتمال  سطح  در  داري  معني  اختالف  آبياري 
مشاهده گرديد كه در شرايط تنش خشكي بيشترين مقدار اين 
آنزيم با ميزان 10/55 واحد برگرم پروتئين و در شرايط آبياري 
فعاليت  مقدار  كمترين  پروتئين  برگرم  واحد   7/05 ميزان  با 
آنزيم مربوطه را دارا بود. نتايج شكروی )1383( نشان داد كه 
در گياه آفتابگردان فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز تحت 
اعمال تنش خشكی نسبت به شاهد افزايش معنی داری می يابد. 
كه  مي دهد  نشان  آفتابگردان  روي  بر  عمان)1383(  مطالعات 
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تنش خشكي سبب افزايش فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز 
بر روي سويا نشان داد كه  مي گردد. مطالعات شافعي)1384( 

تنش خشكي باعث افزايش آنزيم GPX مي گردد.

Catalase آنزيم كاتاالز
نتايج حاصل از تجزيه واريانس )جدول 1( نشان داد كه اثر ساده 
درصد  يك  سطح  در  كاتاالز  آنزيم  فعاليت  ميزان  بر  آبياری 
مقايسه  از  آمده  دست  به  نتايج   .)P  >  0/01( داراست  معنی 
ميانگين ها )جدول 2( نشان داد كه بيشترين ميزان فعاليت آنزيم 
كاتاالز با ميزان فعاليت 191/8 واحد فعاليت بين المللی بر گرم 
پروتئين )U/g Protein( از تيمار تنش خشكی حاصل گرديد. 
ميانگين  با  كاتاالز  آنزيم  فعاليت  ميزان  كمترين  آنكه  ضمن 
آبياری  نرمال  سطح  از   137/6  )U/g Protein( فعاليت  ميزان 
تيمار آبياری  به  تيمار تنش خشكی نسبت  حاصل گرديد. در 
طور  به  داد  نشان  افزايش   %28/25  CAT آنزيم  مقدار  نرمال 
كلی می توان چنين عنوان داشت كه علت افزايش فعاليت اين 
با كاهش  آنزيم در شرايط تنش خشكی )A2(، آن است كه 
آب قابل دسترس برای گياه CAT به عنوان يكی از اجزای مهم 

مكانيسم دفاعی در گياه عمل می نمايد.
نتايج حاصل از تجزيه واريانس)جدول 1( نشان داد كه اثر ساده 
در سطح  كاتاالز  آنزيم  فعاليت  ميزان  بر  آزمايشی  دوم  تيمار 
يك درصد معنی دار است )P > 0/01( .نتايج به دست آمده از 
مقايسه ميانگين ها )جدول2( نشان داد كه بيشترين ميزان فعاليت 
آنزيم كاتاالز با ميزان فعاليت )U/g Protein( 217/04 از تيمار 
شاهد )B1( حاصل گرديد. ضمن آنكه كمترين ميزان فعاليت 
 106/28 (U/g Protein) آنزيم كاتاالز با ميانگين ميزان فعاليت
ازتيمارباكتری ومحلول پاشی سيليسيك اسيد و اسيد های آمينه 
 )B2،B3،B4( تيمار های  در  همچنين  گرديد.  حاصل   )B5(
به  به ترتيب   CATمقدار آنزيم )B1( تيمار شاهد به  نيز نسبت 
است.  يافته  (كاهش   %36/21،  %22/96،  %10/31( ميزان 
مقايسه ميانگين صفت مذكور در )جدول2( نشان می دهد كه 
سطح فعاليت اين آنزيم در تيمار شاهد )B1( بسيار بيشتر ساير 

تيمار های مورد بررسی می باشد. كمتر بودن فعاليت آنزيم در 
كه  است  اين  دهنده  نشان  احتماالً  باكتري  حاوي  تيمارهاي 
باكتري گياه را در شرايط مناسب تري قرار داده است و در نتيجه 
)مسلمی،1389(.  است  نموده  توليد  كمتری   CATمقدار گياه 
نتايج كوهلِر برروي كاهو نشان داد كه در شرايط نرمال )بدون 
باكتري  با  شده  تلقيح  گياهچه هاي  خشكي(  يا  شوري  تنش 
پسودوموناس ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز كمتري را نسبت به 
تيمار شاهد )بدون باكتري( نشان داد (Kohler,2009). ُعَمر نيز 
كاهش در فعاليت آنزيم كاتاالز را در گياهچه هاي جو تلقيح 
 .(Omar,2009) باكتري آزوسپيريلوم را گزارش كرد  با  شده 
باكتري ها  اين مطلب است كه  نشان دهنده  نتيجه  اين  احتماالً 
از طريق مكانيسم دفاعي ديگري كاهش  را  اثر تنش خشكي 
مي دهند، كه از باال رفتن آنزيم كاتاالز جلوگيري كرده است. 
در  اكسيدان،  آنتی  آنزيم های  مانند  نيز  پرولين  شده  گزارش 
كاهش اكسيژنهای راديكال آزاد )ROS( توليد شده در شرايط 

 .(Aktas et al., 2007) تنش خشكی نقش دارد
اثر  كه  داد  نشان  )جدول1(  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
متقابل تيمار آبياری و تيمار دوم آزمايشی بر ميزان فعاليت آنزيم 
كاتاالز در سطح يك درصد معنی دار است )P > 0/01(. نتايج به 
دست آمده از مقايسه ميانگين ها )جدول 2( نشان داد كه بيشترين 
 237/3 )U/g Protein( ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز با ميزان فعاليت
ازتيمار تنش خشكی بدون باكتری )A2B1( حاصل گرديدكه 
همراه با تيمار تنش خشكی همراه با باكتری )A2B2( به ميزان 
گرفتند. قرار  آماری  گروه  يك  در   232/4  )U/g Protein(

ميانگين  با  كاتاالز  آنزيم  فعاليت  ميزان  كمترين  آنكه  ضمن 
به  نرمال  ازتيمارآبياری   86/3)U/g Protein( فعاليت  ميزان 
همراه باكتری و محلول پاشی سيليسيك اسيد و اسيد های آمينه 

)A1B5( حاصل گرديد.
بين  كه  است  نكته  اين  نشانگر  شيخ)1383(  عطايي  نتايج 
داري  معني  اختالف   %1 احتمال  سطح  در  آبياري  تيمارهاي 
بر  فعاليت 103/84 واحد  با  تيمار تنش خشكي  وجود دارد و 
گرم پروتئين و تيمار بدون تنش خشكي با فعاليت 59/95 واحد 
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 CAT برگرم پروتئين به ترتيب بيشترين وكمترين فعاليت آنزيم
را دارند. راماچاندرا (Ramachandra, 2004)، عمان)1383(، 
ساعي)1383( و شافعي)1384( نيز به اين نتيجه رسيدند كه در 
شرايط تنش خشكي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان افزايش 
داد  نشان  سورگوم  روي  بر  ساعي)1383(  مطالعات  مي يابد. 
كاتاالز   آنزيم  فعاليت  ميزان  افزايش  باعث  خشكي  تنش  كه 
مي گردد. مطالعات عمان)1383( بر روي آفتابگردان نشان داد 
كه تنش خشكي باعث افزايش فعاليت آنزيم كاتاالز مي گردد.  
جو  ارقام  روي  بر  دامغاني)1379(  مهدوي  و  كافي  مطالعات 
زراعي، گندم، سويا و نخود نشان مي دهد كه فعاليت كاتاالز 
جهت كاهش اثرات بد ناشي از تنش هاي مختلف مؤثر است. 
مقدار  بور،  از  غنی  خاك های  در  شده  روئيده  گندم های  در 
پرولين، پراكسيد هيدروژن و مالون دي آلدييد بوسيله توزيع 
Si تحت شرايط خشكی به طور معنی داری كاهش يافت. در 

فعاليت  با گياهان شاهد،  مقايسه  Si در  با  تيمار  گياهان تحت 
اسيد  آسكوربيك  مقدار  و   SOD, CAT, APC آنزيم های 
آزمايش  از  حاصل  نتايج  داد.  نشان  كاهش  شدت  به   )AA(
خسارت  كاهش  سبب  خشكی  شرايط  در   Si كه  داد  نشان 
 5 و   2/5 می شود.غلظت های  سلولی  غشاهای  به  اكسيداسيون 
 MP، در گوجه فرنگی و اسفناج سبب كاهش Si ميلی موالر
MDA و نيز H2O2 و پرولين می شود. توزيع si سبب افزايش 

Si در  از توزيع  LOX در برگ های اين گياهان گرديد. پس 

شرايط خشكی فعاليت APX، CAT, SOD كاهش ولی فعاليت 
آنتی اكسيدان غير آنزيمی افزايش يافت و در نتيجه Si منجر 
اكسيداسيون  وارد آمدن صدمات  از  و جلوگيری  به حفاظت 
غشاهای سلولی شد. بيشترين اثر Si بر گوجه فرنگی در مقايسه 
با اسفناج مشاهده شد كه با نتايج حاصل از اين تحقيق مطابقت 
دارد (Hsieh et al., 2002). همچنين گزارشاتی مبنی بر تغيير 
تنش  شرايط  در  اكسيدان  آنتی  آنزيم های  فعاليتی  الگوی  در 
عناصر سنگين و ديگر تنش های غير زنده، تحت تيمار سيليسيك 
 (Matewally et al., 2003) اسيد و بدون آن داده شده است
كه نشان می دهد سيليسيك اسيد با باند شدن به آنزيم كاتاالز، 

و   (Chen et al., 1993) توتون  در  آن  فعاليت  سبب كاهش 
چندين گونه ديگر گياهی (Sanchez et al., 1994) می شود.

سايرام  ذرت،  روي  بر  همكاران  و  كلوس  تحقيقات  نتايج 
روی  بر  همكاران  و  مانيوانان  گندم،  روي  بر  همكاران  و 
آفتابگردان و پوراسماعيل بر روي لوبيا قرمز نشان داد كه، فعاليت 
افزايش  به طرز معني داري  آنزيم كاتاالز تحت تنش خشكي 
Manivannan et al., 2008؛  (kellos et al., 2008؛  مي يابد 

پور اسماعيل و همكاران، 1385(. 

Biological yield عملكرد بيولوژيك
يكی از مطمئن ترين روش های ارزيابی ميزان رشد گياه اندازه 
گيری وزن خشك می باشد. بنابرين گياهانی كه از وزن خشك 
محيطی  استفاده  برای  كمتری  توانايی  برخوردارند،  كمتری 
فرآيندهای  محيطی سبب كاهش  نامناسب  شرايط  يا  و  داشته 

فيزيولوژيك دخيل در فرآيند اسيميالسيون گرديده است.
نتايج حاصل از تجزيه واريانس )جدول1( نشان داد كه اثر ساده 
آبياری بر روی عملكرد بيولوژيك در سطح يك درصد )0/01 
< P( معنی دار است. نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها 

مربوط  بيولوژيك  عملكرد  بيشترين  دادكه  نشان   )2 )جدول 
عملكرد  بيشترين  بطوريكه  می باشد.  نرمال  آبياری  سطح  به 
در  كيلوگرم  با 8990  اين سطح  از  آمده  به دست  بيولوژيك 
بود ضمن آنكه كمترين  نرمال  تيمار آبياری  به  هكتار مربوط 
عملكرد بيولوژيك با )Kg/ha( 6267/5 از تيمار تنش خشكی 
كاهش   Wilson)1999( نظر  بر  بنا  آن  علت  كه  آمد  بدست 
رسيدن  از  قبل  آسيميالتی  توليد  و  برگها  فتوسنتزی  كارايی 
دار  معنی  اختالف  وجود  به  توجه  با  می باشد.  فيزيولوژيك 
مشاهده شده بين شرايط آبياری نرمال و سطوح تنش خشكی 
مالحظه می شود كه با آبياری نرمال شرايط بهتر و مناسب تری 
برای گياه و انتقال مواد از خاك فراهم گرديد و همين امر نيز 

سبب افزايش رشد بيشتر گياه و تجمع ماده خشك می گردد. 
اثر  كه  داد  نشان   )1 )جدول  واريانس  تجزيه  از  نتايج حاصل 
ساده تيمار دوم آزمايشی بر عملكرد بيولوژيك در سطح يك 
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از  آمده  دست  به  نتايج   .)P  >  0/01( است  دار  معنی  درصد 
عملكرد  بيشترين  كه  داد  نشان   )2 )جدول  ميانگين ها  مقايسه 
 )B5( تيمار  از   9084/4)Kg/ha( با  آمده  به دست  بيولوژيك 
به  بيولوژيك  عملكرد  كمترين  آنكه  ضمن  گرديد.  حاصل 
دست آمده با )Kg/ha( 6406/3 از تيمار )B1( به دست آمد و 
نشان داد كه بين بيشترين و كمترين ميزان عملكرد بيولوژيك 
همه  در  می شود.  مشاهده  اختالف  درصد   29/48 حدود  در 
تيمارها كاربرد كود بيولوژيك به دليل نقش مثبت باكتری ها 
 )B1(در افزايش ماده خشك گياه، برتری نسبت به تيمار شاهد
مشاهده شد.ترشحات ريشه هنگامی كه از ازتوباكتر كروكوم 
محرك  عوامل  سنتز  باعث  می شود  استفاده  آزوسپيريلوم  و 
باكتری  وسيله  به  سيتوكينين  جيبرلين،  اكسين،  جمله  از  رشد 
را به طور چشمگيری افزايش می دهد كه علت آن را مناسب 
برای رشد  به عنوان يك منبع كربنی  بودن ترشحات ريشه ای 

ازتوباكتر دانستند ) حاجی بند و همكاران، 1383(.
كه  داد  نشان   )1 )جدول  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
عملكرد  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  و  آبياری  تيمار  متقابل  اثر 
 .)P > 0/05( بيولوژيك در سطح پنج درصد معنی دار است
نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها )جدول 2( نشان داد 
ازتيمار   10640)Kg/ha( با  بيولوژيك  عملكرد  بيشترين  كه 
آبياری نرمال به همراه باكتری و محلول پاشی سيليسيك اسيد 
و اسيد های آمينه )A1B5( حاصل گرديد. ضمن آنكه كمترين 
خشكی  تنش  تيمار  از   4775)Kg/ha( با  بيولوژيك  عملكرد 
بر  مبنی  نتايج حاصل  )A2B1( حاصل گرديد.  شاهد  با  همرا 
كاهش عملكرد بيولوژيك در شرايط تنش خشكی همچنين با 
نتايج صيدی )1387(، فالحت زاده )1386( و پورتقی )1389( 

مطابقت دارد.
بيولوژيك و آنزيم های  بين عملكرد  مدل رگرسيونی1، 2، 3 
آنتی اكسيدان )SOD ،CAT ،GPX( در شرايط تنش خشكی 
دار  معنی  و  كاهشی  همبستگی  صورت  به  نرمال  آبياری  و 
می باشد، و ضريب تبين آن برای تنش خشكی به ترتيب برابر با 
)R2= 0/66، R2=0/67، R2=0/57( و در شرايط آبياری نرمال 

برابر با )R2= 0/44، R2=0/58، R2=0/68( می باشد كه بيانگر آن 
است كه با افزايش عملكرد بيولوژيك، ميزان آنزيم های آنتی 
اكسيدان در گياه تقليل يافته است زيرا با كاهش بيوماركرهای 
توليد آنزيم های آنتی  برای  را  بيوشيميايی گياه هزينه كمتری 
كه  می كند  صرف  اكسيداتيو  تنش  با  مقابله  برای  اكسيدان 
بيولوژيك در گياه است. همچنين  افزايش عملكرد  نتيجه آن 
نشان دهنده اين مطلب است كه عملكرد بيولوژيك در شرايط 

آبياری نرمال باالتر از سطح تنش خشكی می باشد.
محمد ورزی )1389( در آزمايشی كه بر روی گياه آفتابگردان 
ميزان  بيشترين  كه  بود  رسيده  نتيجه  اين  به  بود  داده  انجام 
ميزان  به  بيوفسفر(  )نيتروكسين+  تيمار  از  بيولوژيك  عملكرد 
7240 كيلوگرم در هكتار به دست آمد همچنين كمترين ميزان 
عملكرد بيولوژيك نيز از تيمار شاهد به ميزان 5840 كيلوگرم 
در هكتار به دست امد كه اين ميزان كاهش را 19/33 درصد 

اعالم كرد.
به  ديده  تنش  تيمارهاي  كه  گرفت  نتيجه   )1385( كاظمي 
توليد مي كند.  به شاهد  نسبت  طور كلي ماده خشك كمتري 
در تحقيقي كه حبيبي و همكاران در سال 1385 بر روي گياه 
سويا انجام دادند در آزمايش تحت شرايط تنش خشكي, افت 
وزن ماده خشك كل شديدي نسبت به شرايط شاهد مشاهده 

گرديد)حبيبي و همكاران.، 1385(.
قهرمانی )1388( در آزمايشی كه بر روی گياه گندم انجام داده 
بود به اين نتيجه رسيد كه بيشترين عملكرد بيولوژيك به ميزان 
14/8تن در هكتار از تيمار آبياری نرمال به همراه محلول پاشی 

اسيد های آمينه حاصل گرديد. 

seed yield عملكرد دانه
بنابرين هدف  محصول نهايی و با ارزش گندم دانه آن است. 
از توليد گندم به دست آوردن عملكرد نهايی باالتر در شرايط 

مختلف محيطی می باشد.
كه  داد  نشان   )1 )جدول  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
درصد  يك  سطح  در  دانه  عملكرد  روی  بر  آبياری  ساده  اثر 
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مقايسه  از  آمده  دست  به  نتايج  است.  دار  معنی   )P  >0/01(
ميانگين ها )جدول 2( نشان دادكه بيشترين عملكرد دانه مربوط 
عملكرد  بيشترين  طوريكه  به  می باشد.  نرمال  آبياری  سطح  به 
دانه به دست آمده از اين سطح با 2502/5 كيلوگرم در هكتار 
مربوط به تيمار آبياری نرمال بود ضمن آنكه كمترين عملكرد 

دانه با )Kg/ha( 1558/75 از تيمار تنش خشكی بدست آمد. 
نشان می دهد كه  واريانس )جدول 1(  از تجزيه  نتايج حاصل 
يك  سطح  در  دانه  عملكرد  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  ساده  اثر 
از  آمده  دست  به  نتايج   .)P  >0/01( است  دار  معنی  درصد 
عملكرد  بيشترين  كه  داد  نشان   )2 )جدول  ميانگين ها  مقايسه 
دانه به دست آمده با )Kg/ha( 2443/8 از تيمار )B5( حاصل 
Kg/( گرديد. همچنين كمترين عملكرد دانه به دست آمده با

از تيمار )B1( به دست آمد و نشان داد كه بين   1606/3 )ha

بيشترين و كمترين ميزان عملكرد دانه در تيمار های باكتريايی 
محمد  می شود.  مشاهده  اختالف  درصد   34/27 حدود  در 
را  دانه  عملكرد  در صدی   26/68 افزايش  نيز   )1389( ورزی 
در تيمار )نيتروكسين+ بيوفسفر( نسبت به تيمار شاهد گزارش 
كرده است و بيان نموده كه تلفيق كود بيولوژيك نيتروكسين 
است  داشته  دانه  عملكرد  بر روی  را  تاثير  بيشترين  بيوفسفر  و 

نسبت به حالتی كه اين كودها به صورت تكی مصرف شوند.
كه  می دهد  نشان  )جدول1(  واريانس  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
عملكرد  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  و  آبياری  تيمار  متقابل  اثر 
نتايج   .)P  >0/01( است  دار  معنی  در سطح يك درصد  دانه 
كه  داد  نشان   )2 )جدول  ميانگين ها  مقايسه  از  آمده  دست  به 
بيشترين عملكرد دانه با )Kg/ha( 2956 ازتيمار آبياری نرمال 
 )A1B5( به همراه باكتری + سيليسيك اسيد + اسيد های آمينه
Kg/( با  دانه  عملكرد  كمترين  آنكه  ضمن  گرديد.  حاصل 

ha(1069 از تيمار)A2B1( حاصل گرديد. لذا اينگونه مي توان 

اسيدهاي  و  اسيد  سيليسيك  پاشي  محلول  با  كه  نتيجه گرفت 
آمينه عملكرد گياه به خاطراثرات تغذيه اي مثبت آنها بر رشد 
و نمو بهتر گياه عملكرد دانه افزايش خواهد يافت. اين نتايج 
با نتايج قهرمانی )1388( مطابقت دارد. به نظر می رسد توانايی 

ازتوباكتر وآزوسپيريلوم در فرايند تثبيت نيتروژن )نيتروكسين( 
و توانمندی پسودوموناس)بيوفسفر( در كنترل عوامل بياريزای 
گياهی و نيز انحالل فسفات های نامحلول با كاهش PH خاك، 
 )A1B5( به طور موثری باعث افزايش عملكرد دانه در تيمار

شده است.
آنتی  آنزيم های  و  دانه  عملكرد  بين   6  ،5 رگرسيونی4،  مدل 
خشكی  تنش  شرايط  در   )SOD ،CAT ،GPX( اكسيدان 
دار  معنی  و  كاهشی  همبستگی  صورت  به  نرمال  آبياری  و 
می باشد، و ضريب تبين آن برای تنش خشكی به ترتيب برابر با 
)R2= 0/53، R2=0/60، R2=0/64( و در شرايط آبياری نرمال 
بيانگر  ،R2= 0/62( می باشد كه   R2=0/65، R2=0/73( با برابر 
آنتی  آنزيم های  ميزان  دانه،  عملكرد  افزايش  با  كه  است  آن 
اكسيدان در گياه تقليل يافته است زيرا با كاهش بيوماركرهای 
توليد آنزيم های آنتی  برای  را  بيوشيميايی گياه هزينه كمتری 
اكسيدان برای مقابله با تنش اكسيداتيو صرف می كند كه نتيجه 
آن افزايش عملكرددانه در گياه است. همچنين نشان دهنده اين 
مطلب است كه عملكرد دانه در شرايط آبياری نرمال باالتر از 

سطح تنش خشكی می باشد.
فالحت  توسط  خشكی  تنش  نتيجه  در  دانه  عملكرد  كاهش 
روی  بر   )1384( نسب  ،كاضمی  گندم  روی  بر   )1386( زاده 
ذرت، صيدی )1387( بر روی گندم، پورتقی )1389( برروی 

آفتابگردان وبقايی )1383( بر روی لوبيا گزارش شده است. 
ترشح مواد تنظيم كننده و تحريك كننده رشد توسط اين كودهای 
بيولوژيك مهمترين عامل افزايش رشد و در نتيجه افزايش عملكرد 
 German et al., 2000،Molla et al.,) دانه گزارش شده است
2001). زهير و همكاران نيز با تلفيق ازتوباكتر و پسودوموناس، بيشترين 

 .(Zahir et al., 1998) عملكرد دانه را در ذرت به دست آوردند 
اين  به   (Najafvand et al.,2008) همكاران  و  وند  نجف 
نتيجه رسيدند به كار بردن كود بيولوژيك نيتروكسين در گياه 
به  نسبت  تا 8/2 درصد  افزايش عملكرد  باعث  فرنگی  گوجه 
 (Jangow et al., 1991) تيمار شاهد شدند. جانگو و همكاران
اضهار داشتند كه تلفيق بذر با ازتوباكتر و آزوسپيريلوم باعث 
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اما اين  40% افزايش عملكرد دانه در گندم و جو شده است 
كه اين افزايش در عملكرد تنها به تثبيت نيتروژن مربوط است 
اين  نمو گياه عامل  يا آثار هورمونی و ساير عوامل رشد و  و 
افزايش می باشد، مشخص نشده است.در آمريكا كشت بذور 
تلقيح شده سه محصول گندم، سورگوم و ذرت با باكتری های 
پسودوموناس افزايش محصولی در حدود 10 تا 30 درصد را 
 Dalla) طی تحقيقات .(Kapulink, 1991) موجب شده است
سويه  آزوسپيريلوم  تلقيح  برزيل  در   (Santa et al.,2004

RAM-7 با بذر گندم و جو باعث افزايش عملكرد دانه گرديد.

 Harvest index شاخص برداشت
نتايج حاصل از تجزيه واريانس )جدول 1( نشان داد كه اثر ساده 
آبياری بر روی شاخص برداشت در سطح يك درصد )0/01< 
ميانگين ها  از مقايسه  به دست آمده  نتايج  P( معنی دار است. 
مربوط  برداشت  شاخص  بيشترين  می دهدكه  نشان  )جدول2( 
شاخص  بيشترين  بطوريكه  می باشد.  نرمال  آبياری  سطح  به 
برداشت به دست آمده از اين سطح با 27/83 مربوط به تيمار 
با  برداشت  شاخص  كمترين  آنكه  ضمن  بود  نرمال  آبياری 

24/76درصد از تيمار تنش خشكی بدست آمد. 
نشان می دهد كه  واريانس )جدول 1(  از تجزيه  نتايج حاصل 
سطح  در  برداشت  برشاخص  آزمايشی  دوم  تيمار  ساده  اثر 
نتايج به دست آمده   .)P >0/01( يك درصد معنی دار است
از مقايسه ميانگين ها )جدول2( نشان داد كه بيشترين شاخص 
برداشت به دست آمده با 26/97 درصد از تيمار )B3( حاصل 
با  آمده  دست  به  برداشت  شاخص  كمترين  همچنين  گرديد. 

24/51 درصد از تيمار )B1( به حاصل گرديد. 
كه  می دهد  نشان  واريانس)جدول1(  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
شاخص  بر  آزمايشی  دوم  تيمار  و  آبياری  تيمار  متقابل  اثر 
 .)P است)0/01<  دار  معنی  درصد  يك  سطح  در  برداشت 
نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها )جدول 2( نشان داد 
كه بيشترين شاخص برداشت با 29/45 درصد ازتيمار آبياری 
نرمال به همراه باكتری+سيليسيك اسيد )A1B3( حاصل گرديد. 

ضمن آنكه كمترين شاخص برداشت با 22/38 درصد از تيمار 
)A2B1( حاصل گرديد.

نتايج حاصله مبنی بر كاهش شاخص برداشت در شرايط تنش 
خشكی با نتايج حاصل از پژوهش، پورتقی )1389(، شكروی 
 )1384( وشافعی   )1386( قهرمانی   ،)1387( ،صيدی   )1383(
و  تنش  اثر  در  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  آنها  دارد،  مطابقت 
انتقال مواد قتوسنتزی به  كمبود آب قابل دسترس گياه مسلماً 
اندام های هوايی كاهش و در نهايت اجزاء عملكرد نيز كاهش 
می يابد در واقع با كاهش اين اجزاء ميزان شاخص برداشت نيز 
كاهش می يابد.مطالعات صورت گرفته توسط آقا عليخانی و 
تنش  لوبيا تحت  رقم  بر روی عملكرد سه   )1381( طهماسبی 
رطوبتی نشان می دهد كه تنش رطوبتی باعث كاهش شاخص 
كه  تحقيقي  در  می شود.  درصد   23 به  درصد   31 از  برداشت 
انجام  سويا  گياه  روي  بر   )1385( سال  در  همكاران  و  حبيبي 
دادند، در آزمايش تحت شرايط تنش خشكی افت وزن ماده 

خشك كل نسبت به شرايط شاهد مشاهده گرديد.
كه  كردند  مشاهده  مطالعه ای  در   Meo and feroza  (1999)

برگ ها،  خشك  وزن  كاهش  باعث  خشكی  تنش  افزايش 
و  رفيعي  می شود.  برداشت  شاخص  و  دانه  ريشه ها،  ساقه ها، 
كاهش  بر  مبني  مشابهي  نتايج  به  نيز  سال1384  در  همكاران 
شاخص برداشت در شرايط تنش خشكي دست يافتند.گراميدا و 
والی افزايش شاخص برداشت توسط پسودوموناس فلورسنس را در 
گندم گزارش كردند (Germida and Walley,1996). اردكانی 
و همكاران )1380( اظهار داشتند كاربرد آزوسپيريلوم در گندم 
اثر معنی داری بر روی شاخص برداشت نداشته است. همچنين 
رخزادی )1378( در مطالعات خود طی دو سال متوالی، تاثير 
برداشت در  بر شاخص  را  بيولوژيك  تيمار های مختلف كود 
سال اول معنی دار و مثبت و در سال دوم غير معنی دار گزارش 
و  نيتروكسين  كود  مثبت  تاثير  نيز   )1389( ورزی  محمد  داد. 

بيوفسفر را بر شاخص برداشت آفتابگردان گزارش كرد.
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1

Fig.1.Regresion curve for biological yield and SOD
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Fig.2.Regreasion curve for Biological yield and CAT
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3
Fig.3.Regresion curve for Biological yield and GPX
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Fig.4.Regresion curve for Seed yield and SOD
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5
Fig.5.Regresion curve for Seed yield and CAT
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Fig.6.Regresion curve for Seed yield and GPX
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