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زض ایي  .ضَضی آة ٍ ذبک زض ظهیٌْبی کطبٍضظی یکی اظ هطکالت اغلی زض کبّص ػولکطز گیبّبى هیجبضس :کیدهچ

زض ًتیجِ ػولکطز هقساض پتبسین کبّص ٍ ضطایط ثِ زلیل تجوغ هَاز سوی ٍ ضطایط ًبهٌبست هقساض سسین زض گیبُ افعایص ٍ 

ثِ َزٍهًَبس فلَضسٌس ثط ضٍی ضضس ذیبض زض ضطایط ضَض ثِ ایي هٌظَض تحقیقی ثب ثطضسی اثط ثبکتطی س. کبّص هیبثس

زآهیٌبظ ٍ فبقس   ACCضبّس ٍ ثبکتطی زاضای آًعینّبی ثبکتطی ضبهل تیوبض  تکطاض ٍ 3ٍ ططح ثلَک کبهال تػبزفیغَضت 

ِ ضَضی هَضز ًظط ثِ ٍسیل. زض گلربًِ اًجبم گطفت( 9، 7، 5، 3)سطح ضَضی  4زض  ٍ تیوبض ضَضیزآهیٌبظ   ACC آًعین

زض پبیبى آظهبیص ًسجت سسین ثِ پتبسین هَضز اًساظُ گیطی قطاض گطفت ٍ ًتبیج . ًوک کلطیس سسین ثِ هقساض هَضز ًظط ضسیس

ثطضسی ّب ًطبى زاز ثیطتطیي ًسجت زض ضطایط ثب . اذتالف هؼٌی زاضی ضا زض تیوبض ّبی هَضز ًظط ًطبى زاز ثِ زست آهسُ

 .ضَضی ثیطتط  هی ثبضس

 ضَضی ، ًسجت سسین ثِ پتبسینذیبض، زآهیٌبظ ،  ACCین آًع: کلمات کلیدی

 

 : هقسهِ 

یکی اظ هْوتطیي ٍ  Cucurbitaceae ٍ اظ ذبًَازُ  cucumis sativusذیبض گلربًِ ای اظ سجعیجبت هیَُ ای ثب ًبم ػلوی 

ٍ ثطگ ٍ هحػَل  زسی ظیوٌس ثط هتط ضضس ضبخ 2ثیطتط اظ  EC گیبّی حسبس ثِ ضَضی است ٍ زضٍ  پط هػطف تطیي سجعیجبت

هی  کبّص ضضس گیبٍُ زض ًتیجِ کبّص جَاًِ ظًی ٍ ضضس ضیطِ ثبػث  تجوغ اتیلي زض گیبُ زض ضطایط تٌطْبی ضَضی .آى کبّص هیبثس 

 ACCپیطٌْبز ضس کِ ثبکتطی ّبی ضیعٍسفطی ثب تَاًبیی تَلیس آًعین  (1994)ٍ ّوکبضاى Glick زض هسل اضائِ ضسُ تَسط  .ضَز

 .ٍ اثطات سَئ ضَضی ضا تؼسیل ًوبیٌس زازُهیعاى اتیلي گیبُ ضا کبّص  سزآهیٌبظ هیتَاًٌ

 ًوَی ضضس ٍ هطحلِ ٍ هحیطی هرتلف ػَاهل یًَْب، ًَع ًوک، غلظت پبسد اظ ایي . است پیچیسُ ثسیبض ضَضی تٌص ثِ گیبّبى پبسد

زیگط،  سَی اظ ٍ ضَز هی گیبّی ّبی ثبفت آثگیطی ثبػث ضَضی تحت ضطایط اسوعی تٌص سَ، یک ظا  .پصیطز هی تأثیط گیبُ

 هتبثَلیک گیبُ هی ّبی اذتالل زض ٍاکٌص کِ هَجت گطزز ایجبز هی سسین ذبظ ثَیژُ ّبی ى یَ تجوغ اثط زض یًَی هسوَهیت

 ضا ذَز زاذلی اسوعی فطبض هحلَل، هَاز غلظت افعایص ثب گیبّبى ٍ هالین کن ضَضی ضطایط زض ّب، تٌص ایي ثب هقبثلِ ثطای  .ضًَس

Na هیعاى ّب، یَى ذطٍج ٍ ٍضٍز ثب ًوک گیبّبى، ثبالی ّبی غلظت زضٍ  ًوبیٌس هی ظحف
 ثبثت ثب ٍ زازُ کبّص سیتَپالسن ضا زضٍى+

Na ًسجت پتبسین، یَى غلظت ًگْساضتي
+ 

/ K
+
 (1384زضٍیطی ٍ ّوکبضاى، ) زاضًس  هی ًگِ پبئیي ضا 

Na کِ ًسجت است هَثط ضَضی تٌص اظ ًبضی سَء اثطات ثب هقبثلِ زض حسی  ثِ هکبًیسن ایي
+
 / K

 اظ یکی ػٌَاى ثِ گیبّبى زض +

 .است  ضسُ گعاضش حسبس اظ هتحول ّبی گًَِ تفکیک هْن جْت ذػَغیبت
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Na  ًسجتثط تبثیط ثبکتطی سَزٍهًَبس  ًوَزىهطرع  هٌظَضایي آظهبیص ثِ لصا 
+
 / K

ذیبض گلربًِ ای ٍ زستیبثی ثِ زض  +

 .غَضت گطفتتَلیس ثیطتط زض ظهیٌْبیی ثب آة ضَض  ضٍضْبی سبلن ٍ غیط ضیویبیی ثطای

 

 :روش کار

تَسط اسیس   F1ض ذیبض اظ ضقن ًسین  ٍثِ ایي تطتیت کِ ثص .ططح ثلَک کبهال تػبزفی ثِ اجطا زض آهس زض قبلت ایي ططح 

ٍ  زی آهیٌبظ -ACCزاضای آًعین  108ثب ثبکتطی سَزٍهًَبس سَیِ  اظ ثصضّب زٍ گطٍُ  سپس. ضس ػفًَی ضس%  5/2کلطیسضیک 

ثصضّب زض گلساًْبیی ثب  .ثب ّیچ ثبکتطی آلَزُ ًطسٍ یک گطٍُ ثِ ػٌَاى ضبّس  آًعین ثَز آغطتِ ضسًسایي کِ فبقس  153زیگطی ثب سَیِ 

ثطگی،  4ثؼس اظ ضسیسى گیبّبى ثِ هطحلِ .آثیبضی گطت  = EC 4/0قطاض گطفت ٍ ّط ضٍظ ثب آة ضْطی ثب  1ثِ 1ثستط کَکَپیت پطلیت 

افعایص ضَضی . آثیبضی ضسًس 9، 7، 5، 3سطح ضَضی  4ثب هحلَل غصایی َّگلٌس زض  ٍلیتط هٌتقل  10گلساى اغلی ثب ظطفیت  ثِ بىبّگی

، گیبّبى زٍضُ ضضس پبیبى زض . اًجبم گطفت%  15آثیبضی ثب ثطذِ آثطَیی  .اًجبم ضس NaClهَضز ًظط ثِ کوک   ECٍ ضسیسى ثِ سطح 

 .هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت SPSSثِ کوک ًطم افعاض ًتبیج ٍ زض ثطگ اًساظُ گیطی پتبسین ٍ  هقساض سسین ثطزاضت ضسًس ٍ

 

 : و بحث  ایجنت

 یهؼٌط  05/0 سططح  زض آى یضٍ ثط یضَض ٍ یثبکتط هتقبثل طیتبث ٍ ثَزُ زاض یهؼٌ 01/0 سطح زض طِیض Na/K ًسجت یضٍ ثط ECطیتبث

ِ  هطثطَ   567/17 يیبًگیط ه ثطب  آى يیکوتط ًوَزاض ثِ تَجِ ثب کِ. است ًسازُ طبىً ضا یزاض یهؼٌ  اثط یثبکتط اهب ضسُ، زاض  ٍ 3یضطَض  ثط

 .ثبضس یه 9 یضَض ثِ هطثَ  675/189 يیبًگیه ثب آى يیطتطیث

ِ  زض 01/0 سططح  زض یضطَض  طیتبث .ًطس هطبّسُ ّب ًوًَِ يیث یزاض یهؼٌ تفبٍت هرتلف یّب یضَض زض ًوَزاض ثِ تَجِ ثب  یّطب  ًوًَط

ِ  هطثَ  يیکوتط ٍ ضبّس ًوًَِ زض 9 یضَض ثِ هطثَ  آى يیطتطیث ٍ ضسُ زاض یهؼٌ هرتلف یّب یضَض ضز هَجَز ِ  ثط  زض ضطبّس  ًوًَط

 .زض ٍاقغ ثبکتطی ذیلی فؼبلتط اظ ًوًَِ ضبّس زض ضطایط ضَض ػول کطزُ است .ثبضس یه 3 یضَض
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 ًسجت سسین ثِ پتبسین زض ضیطِ ذیبض زض ضَضی ّبی هرتلف .1ًوَزاض 

 
 

F منبع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات 
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 جسٍل تجعیِ ٍاضیبًس. 1جسٍل 
ِ  پبسد زض پتبسین ثِ سسین ًسجت ٍ سسین یَى افعایص غلظت اسطکبموي ٍ  )اسطت  ضطسُ  گطعاضش  هتؼطسزی  هٌطبثغ  اظ تطٌص ضطَضی   ثط

 هیعاى جصة کبّص سجت ضیطِ هحیط زض سسین یَى افعایص گعاضش ًوَزًس کِ (1994)ّوکبضاى ٍ لَچ ثي (1992ٍ  1991ّوکبضاى، 

ِ  زازًس ًطبى ًیع( 2002)ّوکبضاى ٍ ًیل. یگطززه سسین ثِ پتبسین ًسجت آهسى پبییي ٍ پتبسین یَى  سطسین  جطصة  ضطَض  ضططایط  زض کط

 .یبثس هی کبّص پتبسین کلسین ٍ جصة ٍ افعایص

ثب افعایص ضَضی ضا ًطبى هی زّس کِ ثطبکتطی زاضای اًطعین ثیططتطیي    زضضیطِ ذیبض، افعایص ًسجت سسین ثِ پتبسین ضا  ایي تحقیق ًتبیج

 سط هکبى ثط سسین ضقبثت زلیل ثِ تَاًس هی پتبسین کبّص. ًسجت ثِ ثبکتطی فبقس آًعین ًطبى هی زّس فؼبلیت ضا زض کبّص جصة سسین

 ًطبزین  .(2008فطیططا ٍ ّوکطبضاى،  ) ثبضس پالسوبیی غطبء ثجبت ػسم زلیل ثِ پتبسین ًطت ٍیب پالسوبیی غطبء ّبی ًبقل ثِ اتػبل ّبی

 4) ذطبک  هرتلطف  ّبی ضَضی زض ضا زآهیٌبظ ACC-آًعین، حبٍی سَیِ ثبکتطی اثط گلساًی آظهبیطی زض (2004ًقل اظ هبیبک ) ٍّوکبضاى

 زسطی  12 ضطَضی  زض کِ ًوَزًس اػالم آًْب . زازًس قطاض هَضز ثطضسی کلعا ػولکطز اجعاء ٍ ػولکطز ثط ( هتط ثط ظیوٌس زسی 12ٍ 8ٍ 

 ثبػطث افطعایص   ّوچٌطیي ًس، ثرطیس ثْجَز ضا کلعا ػولکطز ٍ ضضس P. syringae ٍ Pseudomonas SP بیّ سَیِ ثط هتط ظیوٌس

 .ضسًس ًیع کلطٍفیل ٍهیعاى +K+/Na ًسجت

ِ  Achromobacter piechaudii ARV8 ثطبکتطی  ثب ضَضی تٌص ضطایط زض گیبُ هبیِ ظًی زازًس ًطبى(2004) ّوکبضاى ٍ هبیبک  کط

 زض هٌیطعین  ٍ کلسطین  پتبسطین،  جصة سطسین،  افعایص . زاز افعایص ضا پتبسین جصة است، زآهیٌبظ ACC تَلیس تَاى زاضای ثبکتطی یک

 زیگطط  ٍ ثِ ػجبضت ضیطِ ضضس افعایص ًتیجِ تَاًس هی (Pm 12)   آى سَیِ جْص یبفتِ  ثِ ًسجت P 12 یِ  سَ ثب ضسُ تیوبض گیبّبى

 ثب ضسُ تیوبض کلعای َّایی اًسام زض سسین هقساض ثَزى ثیطتط  .ثبضس P 12 ثب سَیِ ضسُ ظًی هبیِ گیبّبى زض ضیطِ جصة سطح افعایص

ثبضطس   کططزُ  اػوبل سسین جصة کبّص ططیق اظ ضَضی، تٌص ضطایط زض اض ذَز هفیس اثط ثبکتطی است هوکي کِ احتوبل ایي ایي سَیِ

 .سبظز هی هٌتفی

 زض ضَضی ثِ هقبٍهت ایجبز ثط آى تأثیط ثطضسی جْت ARV8 A. piechaudii اظثبکتطی (2004)  ّوکبضاى ٍ هبیبک زیگط تحقیقی زض

 ثبکتطی ثسٍى تیوبض ثِ ًسجت ثیطتطی ثبکتطی، ضضس ثب سُض ظًی هبیِ گیبّبى کطزًس ٍ ًطبى زازًس کِ استفبزُ فطًگی گَجِ ّبی گیبّچِ

 .زّس افعایص ضا گیبُ تط ٍ ذطک ٍظى ثَز تَاًستِ هصکَض زیگط ثبکتطی ػجبضت ثِ .زاضتٌس

 

زاضای آًعین سَزٍهًَبس ًتبیج ًطبى هی زّس ثب افعایص ضَضی ًسجت سسین ثِ پتبسین افعایص هی یبثس ٍ ثبکتطی  :نتیجه گیری کلی

-ACC کِ ایي ذَز هی تَاًس اظ اثط تٌص ضَضی زض گیبُ ذیبض ثکبّس زض کبّص ایي ًسجت زاضا هی ثبضسثیطتطیي ػولکطز ضا  ٌبظزآهی. 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 :منابع

 ٍ ثط ػولکطز فلَضسٌت سَزٍهًَبسْبی اظ ّبیی سَیِ تبثیطکبضثطز ثطضسی. 1388. گٌجؼلی ع ذبٍاظی ک، ؽ ض،  شثیحی ح ض، ثَاقجی .1

 208-199(: 1)23(. کطبٍضظی غٌبیغ ٍ ػلَم) ذبک ٍ آة هجلِ. ذبک ضَضی رتلفه سطَح زض گٌسم ػولکطز اجعای
 

ػلَم کطبٍضظی . ضقن یًَجِ ثَهی ایطاى ًسجت ثِ تٌص ضَضی 4ٍاکٌص فتَسٌتعی . 1384.زضٍیطی ة، پَستیٌی ک، تَکل افطبضی ض .2

 1538-1529(:6)36.ایطاى

3. Mayak S, Tirosh T, Glick B.2004. Plant growth-promoting bacteria confer 

resistance in tomato plants to salt stress. Plant Physiology and Biochemistry 

.42: 565-572 

4. Ferreira-Silva SL, Silveira J, Voigt E, Soares L, Viegas R. 2008. Changes in physiological 

indicators associated with salt tolerance in two contrasting cashew rootstocks. Braz. J. Plant 

Physiol. 20(1): 51-59. 

 

The study of Pseudomonas floresens bacteria effect on the rate of Na /K in the 

plant of root cucumber in salinity conditions 
  

 
1
Masumeh Khakshur-

2
 Jila Baharluee- 

3
Ahmad Mohamadi Ghehsareh 

1
MS Student of Chemistry and Fertilization-

2,3
Associate Professor and A Faculty Member 

inIslamic Azad University Khorasgan 
masumehkhakshur@yahoo.com 

 

Abstrac: 

Water and soil salinity in agricultural lands is one of the main problems in low yield. In this 

condition due to accumulation of toxins and poor conditions in the plant increase the amount of 

sodium and potassium content decreased, resulting in reduced performance. For this study the effect 

of the bacterium Pseudomonas fluorescens on the growth of cucumber under saline conditions as 

the block is completely random and 3 replicates and treatments of bacteria including the bacteria 

contain the enzyme ACC deaminase, and lacks the enzyme ACC deaminase, and treated water at 4 

levels of salinity (3 , 5, 7, 9) was conducted in the greenhouse. The salinity of the salt was sodium 

chloride to the desired value.. Sodium to potassium ratio in the test were measured and the results 

showed significant differences in the treatment desired. Studies showed the highest ratio is in terms 

of salinity. 

Keyword: ACC deaminass anzim- cucumber sativa- salinity- Na/K   

 


