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 Pseudomonas fluorescens باکتري ي بوميها هيجدا بررسي برخي از صفات محرک رشد
   رشد و عملکرد گندميهار آن بر شاخصيمتحمل به خشکي و تأث
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  دهيچک

   ي جدايه بوم۵۵ متحمل به خشکي، ابتدا ميزان تحمل Pseudomonas fluorescensيها باکترييبه منظور جداساز
P. fluorescens به سطوح مختلف خشکي با کشت ي باکتريميزان تحمل جدايه ها.  مورد ارزيابي قرار گرفتبه خشکي 

 ۶۰۰۰تر ماده پلي اتيلن گليکولي گرم بر ل۸۳۸/۵۴۸ و ۴۰/۴۳۸، ۵۸۷/۲۹۸ ،۰ حاوي غلظت هاي NBها در محيط  هيجدا
اتيلن گليکول داراي توان رشد  پلي يها در سطوح باال دايه برتر که نسبت به ساير جدايه ج۳۹تعداد . تعيين گرديد

در . ز مورد بررسي قرار گرفتندين IAA دآميناز و هورمون‐ ACCباالتري بودند، از نظر توليد آنزيم ) تحمل به خشکي(
ر آنها بر ي برتر بودند انتخاب و تاثIAA دآميناز و ‐ ACC که از نظر توليد يه متحمل به خشکيسو مرحله بعد تعداد شش

ل و در قالب طرح ي بصورت فاکتوريشي در آزمايط تنش خشکيملکرد گندم درون گلخانه و در شرا رشد و عيشاخص ها
 درصد  از ۰۷/۲۳ و ۶۴/۲۵که  نشان داد يشگاهينتايج مطالعات آزما. در سه تکرار مطالعه شد ي کامل تصادفيبلوکها
  دآميناز و هورمون ايندول استيک اسيد‐ACCهاي مقاوم به خشکي به ترتيب داراي توان بااليي براي توليد آنزيم  جدايه

(IAA)دي برتر از لحاظ توليه هايح سويز نشان داد که تلقي نيا ج گلخانهينتا.  بودند -ACCناز و يدآمIAA منجر به 
  . مار شاهد شدي نسبت به تيط تنشيز شرايط بدون تنش و ني رشد و عملکرد گندم در شرايها  دار شاخصيش معنيافزا

  .IAA دآميناز، ‐ ACCخشکي، گندم، تنش:يديواژه هاي کل
  

  ١مقدمه
 ير سميمر قابل انعطاف و غيک پلي (PEG) کوليلن گلي اتيپل

ن ماده يا.  گرددي منفيجاد فشار اسمزي تواند باعث ايبوده و م
 ندارد و يکيولوژي و بييايمي به واکنش با مواد شيلين تمايهمچن

 يمولکول ها بران يدتري از مفيکي را به PEGت، ين خصوصيا
ژه يبو (ييايميوشي بيش هاي در آزماي منفيجاد فشار اسمزيا
  .(Blum, 2005)ل کرده است يتبد) يجاد تنش اسمزيا

زوسفر ساکن بوده و ي ها در ري از باکترياري بسيگونه ها
 باشند ياه ميات محرک رشد گي خصوصي از آنها دارايبرخ

 (PGPR)اه ي گ محرک رشديزوسفري ري هايکهبه عنوان باکتر
 ها ين گروه از باکتريا. (Gaskins et al., 1985) شده انديمعرف
م مختلف عملکرد يرمستقيا غيم ي مستقيسم هايق مکانياز طر

اه توسط انواع يم رشد گيک مستقيتحر. دهنديش مياه را افزايگ
PGPRاه از ي محرک رشد گيها تي است که متابولي هنگام

 Arkhipova et)ن ينيتوکيس (Asghar et al.,2002)نيل اکسيقب

al., 2005)ن يبرلي و ج(Gutierrez-Manero et al., 2001;Joo 

                                                                                             
 halikhan@ut.ac.ir:  نويسنده مسئول*

etal., 2004) ش غلظت فسفر قابل جذب يا با افزايد شود و يتول
  باشد ي مي نامحلول معدنيش انحالل فسفات هايق افزاياز طر

(Freit et al., 1997) ق ياه از طريم رشد گير مستقيک غي تحر
 ACC–د ي از جمله تولييها سميها توسط مکان  پاتوژنحذف
 و (Klee et al., 2005; Owen and Zlor, 2001) نازيدآم
 ي هايان باکتريدر م. دهد ي رخ م(Pidello, 2003) هادروفوريس

ل ي به دلPseudomonas  جنسيها ياه باکتريمحرک رشد گ
فر زوسيون ريزاسي کلونييها در خاک، تواناع گسترده آنيتوز
ت يها از اهم تي از متابوليف متنوعيد طياهان و تولي از گياريبس
  .(Suresh et al., 2010) برخوردارند يا ژهيو

P. fluorescens يزوسفري ري هاي از باکتريا بخش عمده 
، يها گرم منف ين باکتريا. شود ياه را شامل ميمحرک رشد گ
ن يشد ا محرک ريها تيفعال. باشند ي شکل ميله ايمتحرک و م

 يم هاي، آنزپروتئار، HCNدروفور، يد سي ها شامل توليباکتر
 رشد يها ناز و هورموني دآم‐ACCم يحل کننده فسفات، آنز

 Chaiharn  et  al.,  2008; Suresh)باشد  ين مي مثل اکسياهيگ

et al., 2010).Marulanda )2009 (يها  از خاکيه بوميسه سو 
 Bacillus و .P. putida ،P. spمناطق خشک شامل 


