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بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیبزمینی با باکتریهای محرک رشد بر عملکرد
و مقدار جذب عناصر غذایی
4

فرشید حسنی ،*1احمد اصغرزاده ،2محمدرضا اردکانی ،3آیدین حمیدی

 .1دانشآموختۀ دکتری ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
 .2استادیار بخش بیولوژی خاک ،مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب کشور ،کرج ،ایران
 .3استاد گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
 .4استادیار ،بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر ،مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور ،کرج ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/11/21 :

تاریخ وصول مقاله1393/09/26 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر مقدار جذب عناصر اذاشی و افزاشش بازده تولید رشزاد سیبزمینی حاصل از کیوت
بافت ززماشیی در االب رر فاکتورشل با رر ﭘاشۀ کامالً تصادفی و در چهار تكرار در گلخانۀ مؤسسۀ تحقیقا

ثیت و گواهی بوذر و

نها ،در سا 1391 ،انجا گرفت .رشزادههای دو رام ‘اگرشا’ و ‘سانته’ بوا زادماشوۀ  116و  173بواکتری سوودوموناس و نیوز دو جونس
باکتری باسیلوس ( B. subtilisو  )B. megateriumبهصور

مجزا و مخلو با هم ماشهزنی شدند .در ﭘاشان مرحلۀ ﭘر شدن اوده مقودار

عناصر اذاشی فسفر نیتروژن ﭘتاسیم زهن روی و منگنز اندازهگیری شد .رشزادههای تولیدی در اندازههای مختلف درجهبندی شود و
عملكرد کل رشزاد تولیدی در انداز استاندارد تییین شد .ماشهزنی با باکتریها بر تیداد رشزاد تولیدی و جذب عناصور اوذاشی توأثیر
مثیت و مینادار داشت .دو رام از نظر مقدار جذب عناصر اذاشی بهجز ﭘتاسیم و تیداد رشزاود تولیودی در انوداز اسوتاندارد اخوتالف
مینادار نیان دادند .با مقاشسۀ میانگین صفا

میخت شد که تیمارهای تلفیقی دو نوع باکتری بییترشن سهم را بر مقدار جذب عناصور

اذاشی و نیز تیداد رشزاده در انداز استاندارد در ایاس با تیمار شاهد (عد تلقیح با باکتری) داشت .رام ‘سانته’ با برتری  48درصدی
بییترشن تیداد رشزاده را در ایاس با رام ‘اگرشا’ تولید کرد .با توجه به نتاشج ﭘژوهش حایر تلقیح سیبزمینی با بواکتریهوای محورک
رشد بهصور

مجزا و تلفیقی یمن تیدشد تأثیرا

همافزاشی از ررش افزاشش رشد و توسویۀ رشیوه و درنتیجوه جوذب بهتور عناصور

اذاشی میتواند سیب افزاشش عملكرد و بازده تولید رشزاده شود.
كلیدواژهها :باسیلوس تولید رشزاده جذب عناصر سودوموناس ماشهزنی.

* نوشسنده مسئو،

Email: farshid_hs2000@yahoo.com

فرشید حسنی و همکاران

 .1مقدمه

بهیود ویییت تغذشهای خاک ترشح مواد تنظیمکنند رشود

با توجه به متوسط سطح زشرکیت محصو ،سیبزمینوی در

گیاهی و کنتر ،بیماریهای خاکزاد و در نهاشت رشد بهتور

مختلف بالغ بر

و عملكرد بییتر گیاهان زراعی میشود  .]15 32اشن اییل

 500تا  600هزار تن برزورد میشود  .]2در اشران از سوا،

کودهوا از ررشو سوازوکارهای متنووعی از جملوه تولیود

شروع تولید بذر سیبزمینوی هموواره منیوأ اولیوۀ بوذر از

هورمونهای گیاهی افوزاشش جوذب فسوفر گیواه تثییوت

تأمین شده است .بذر وارداتی نگرانیهاشی از

نیتروژن ساخت زنتیبیوتی هوا سویدروفورها و هم نوین

و بیمواریهوای ارنطینوهای بوه

ترشح زنزشمهاشی که مقدار اتیلن را در گیاه تنظیم مویکننود

کیور زسیب بذر در اثر حمل و نگهوداری و نیوز خوروج

سیب تحرش

رشد گیاه میشوند  .]17 18برخوی از اشون

مقادشر زشادی ارز از کیور (بیش از  3میلیون د ر در سا)،

باکتریها میتوانند بهرور مینواداری موواد میودنی مفیود از

اشران مقدار بذر ز در هر سا ،در ریقا

ررش واردا

جمله ورود احتمالی زفوا

در ﭘی داشته است.

جمله فسفر ﭘتاسیم منیزشم منگنوز زهون موس و روی را
1

با توجه به نیاز  1200تن بذر در کالس  SEدر چرخۀ

ززاد کنند و بنابراشن محیط کیت و رشد گیاه را تغییر دهند

تولید بذر سیب زمینی در کیور برنامه رشزی تولید رشزاوده

.]25 26

در راسووتای تحقو اشوون مقوودار تولیوود بووذر در کووالس SE

باکتریهای محرک رشد گیاه میتوانند عملكرد گیاهوان

گرفت .بر اشن اساس هرساله بین  5تا  5/5میلیوون

 ]29بورنج ]12

صور

زراعی از جملوه چغندرانود  ]34ذر

عدد مینیتیووبر در کیوور ز اسوت  .]4تولیود رشزاود

گند  ]35جو  ]10و سیبزمینی  ]13را افزاشش دهنود.

کیوت بافوت بوا هودف

افزاشش عملكرد سیب زمینی با فیالیت برخی از بواکتریهوا

افزاشش یرشب تكثیر تولید هستۀ اولیۀ بوذر سوالم امكوان

در بستر کیوت از جملوه  Pseudomonas flourescenceو

ذخیر ژر ﭘالسم جدشد و انتقا ،زسان مواد گیاهی را میسور

 P. putidaﭘییتر گزارش شد  .]20با بررسی بویش از 150

میسازد.

اشزولووه بوواکتری سووودوموناس در شووراشط گلخانووه شوواهد

سیبزمینی با اسوتفاده از تكنیو

کودهای زشستی 2یمن بهیود چرخۀ عناصر فیالیتهای

افزاشش تأثیرگذار زن بر رشد گیاه و تولید اد سیبزمینوی

حیاتی خاک موجب دسترسی مطلوب گیاه به زب و عناصر

بودند  .]33کاربرد باکتری باسیلوس بهتنهاشی شا در ترکیوب

اذاشی ﭘرمصرف و رشزمغذی و درنهاشوت سویب افوزاشش

با کود شویمیاشی حوداکثر عملكورد سویبزمینوی را موجوب

عملكرد گیاه میشود .باکتریهای مفید خاکزی کوه سویب

می شود .هم نین عملكرد اده های اابل فروش بوین 34/7

افزاشش رشد گیاه میشوند و اصطالحاً باکتریهای محورک

و  11/8درصد بوهترتیوب در روی دو سوا 2006 ،و 2007

رشد گیاه 3نا دارند از جملوه مهومتورشن انوواع کودهوای

افزاشش نیان داد  .]13با توجه به تكثیر اندک رشزاوده در

زشستی محسوب میشوند .]6

فراشند تولید چنان ه بهره گیری از کودهای زشسوتی هموراه

رشزجاندارهای حل کنند فسفا  4عامل افزاشش جوذب

با بهیود جذب عناصر اذاشی امكان افزاشش تولیود رشزاوده

کودهای زشستی سویب

را موجب شود یمن کاهش هزشنۀ تولید بهواسطۀ کواهش

فسفرند و استفاده از زنها بهصور

مصرف نهادههای شیمیاشی صرفۀ ااتصادی بییتری را برای
1 . Super Elit
2 . Biofertilizer
3 . Plant growth promoting rhizobacteria
4 . Phosphate solubilizing microorganisms

تولیدکننده بههمراه خواهد داشوت .نظور بوه ﭘوژوهشهوای
اندک در زمینۀ تلقیح رشزاد سیبزمینی با ترکییا
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گلدانها با مخلو ﭘرلیت 1و ﭘیت ماس 2استرشل به نسویت

تحرش کنند رشد ز بود همراه با سنجش بوازده تولیود
رشزاده و عملكرد نهاشی تغییرا

ش

عناصر اذاشی نیز مطالیه

شود.

به ش

تا نیمه ﭘر شدند.

رشزاده ها برای تلقیح با باکتری ها ﭘس از اورار گورفتن

هدف ﭘژوهش حایر ارزشابی تأثیر باکتری های محرک

در محلو ،سوسپانسیون بواکتری بوهمقودار  5میلویلیتور بوا

رشد بر مقدار جذب عناصر اذاشی و امكان افوزاشش تولیود

جمییت  1/6 × 109و  1/8 × 109باکتری زنوده و فیوا ،در

رشزادهها با بهرهگیری از شیوهای مقورونبوهصورفه از نظور

هر میلیلیتور ( )CFU3 ml-1بوهترتیوب بورای بواکتریهوای

ااتصادی و کاهش هزشنههای تولید بود.

سودوموناس سوشه های  173و  116و نیز برای گونوههوای
باکتری جنس باسویلوس  B. subtilisو  B. megateriumبوا

 .2مواد و روشها

جمییت  1/9 × 109و  1/8 × 109باکتری زنوده و فیوا ،در

اشن ﭘژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد گونه های مختلف

هر میلیلیتر ( )CFU ml-1بهصوور

بوواکتریهووای محوورک رشوود از جوونسهووای سووودموناس و

دایقه در محلو ،باکتری انفرادی و تلفیقی با توجه به تیموار

باسیلوس بر مقدار جذب عناصر اوذاشی و عملكورد کمّوی

مورد نظر ارار گرفتند و سپس به بستر کیت اصلی منتقول

اراوابی بوهمود

20

مینیتیووبر سویبزمینوی دو راوم ‘اگرشوا’ و ‘سوانته’ انجوا

شدند .در زشر هر گلدان از ش

گرفووت .محوول اجوورای ﭘووژوهش گلخانووه و ززماشیووگاه

محلو ،اذاشی خارجشده بهمنظور کنتور pH ،و شووری زن

ثیووت و گووواهی بووذر و نهووا ،و نیووز

داشوت و مراایوت از گیاه وههوا در

مؤسسووا
تحقیقا

تحقیقووا

استفاده شد .عملیوا

خاک و زب کیور بود .در اشن ززماشش ماشهزنوی

زشرگلدانی برای جم زوری

تیمارهای شاهد و تیمارهای ماشهزنیشده بهصور

شكسان

با بواکتری هوا در گلخانوه و در زموان انتقوا ،رشزاوده هوای

انجا گرفت .تغذشۀ گیاه وههوا بوا کوود کامول الیوت( 4در

تلقیح شده به گلدان انجا گرفت .اشن ﭘوژوهش بوهصوور

بستههای  2کیلوگرمی تولید انگلستان با ترکیب  N.P.Kبه

ززماشش فاکتورشل با رر ﭘاشۀ کامالً تصادفی بوه اجورا

نسیت  20:20:20و حاوی تما عناصر رشزمغذی) به الظوت

ش

درزمد .ززمواشش بوا سوه عامول بوه ترتیوب شوامل دو راوم

محلو ،بوا حجوم شكسوان  15روز

 0/3در هزار و بهصور

سیبزمینی ‘اگرشا’ و ‘سانته’ ماشهزنی رشزادهها بوا زادماشوۀ
دو سووووشه بوووواکتری سووووودموناس (

ش بار صور

Pseuodomonas

ﭘذشرفت .شد

نور در سوطح کوانوﭘی گیواه

بین  550تا  600میكرومو ،بر متر مرب در ثانیه و تغییورا

 )fluorescenceشامل سوشه های  116و  173و تیمار شاهد

دماشی شیانهروز ( 20±5/30±5روز/شب) درجۀ سانتیگراد

و ماشه زنی رشزاده با ماشۀ تلقیح دو گونه از جنس باسیلوس

بود .هم نین بهمنظور بهرهمندی شكسان هموۀ گلودانهوا از

شامل  Bacillus megateriumو  B. Subtilisو تیمار شواهد

زب مصرفی سیستم زبیاری نواری رراحی و اجرا شد.

در چهار تكرار انجا گرفت .گونههای بواکتریهوای موورد
بررسی و زادماشۀ زنهوا از بانو

بواکتری بخوش تحقیقوا

بیولوژی خاک مؤسسۀ تحقیقا

خواک و زب کیوور تهیوه

بهمنظور اندازهگیری مقدار جذب مواد اذاشی نمونههای
برگی در مرحلۀ ﭘر شدن اده از بوتوۀ سوو در هور واحود
ززماشیوی برداشوت شود .ﭘوس از خیو

کوردن در زون

شدند .بر اشن اساس رر دارای  72واحود ززماشیوی بوود.
1 . Perlite
2 . Peat moss
3 . Colony forming unit
4 . Elite

برای هر واحود ززماشیوی سوه گلودان و در مجمووع 216
گلدان در نظر گرفته شد که هر کدا دارای شو

بوتوه بوود.
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سوزاندن در کوره و عصارهگیری به روش خاکستر خی

1

محرک رشد ارار گرفت .اثر متقابل رام × سوودوموناس ×

فسفر با دستگاه اسوپكتروفتومتر 2و زهون روی و منگنوز بوا

باسیلوس بر مقدار جذب نیتروژن روی و منگنز در سوطح

دستگاه جذب اتمی 3اندازهگیری شدند .اندازهگیری ﭘتاسویم

احتما 1 ،درصود مینوادار شود .در میوان توأثیرا

متقابول

نیز توسط دستگاه فلیم فتومتر با روش نیر شیلهای 4و کور

دوگانۀ اثور سوودوموناس × باسویلوس بور تیوداد رشزاود
5

استاندارد تولیدشده در هور بوتوه و جوذب عناصور اوذاشی

اندازه گیری شود  .]1اشون انودازه گیوری هوا در ززماشیوگاه

بهجز ﭘتاسیم و منگنز و اثر متقابل رام × باسیلوس بر مقدار

گرافیتی انجا گرفت .مقدار نیتروژن نیز بوهروش کجلودا،
بیولوژی خاک مؤسسۀ تحقیقا

جذب ﭘتاسویم در سوطح احتموا 1 ،درصود اثور مینواداری

خاک و زب کیوور انجوا

داشت (جدو.)1 ،

گرفت.
هفووت روز ﭘووس از سوورزنی برداشووت انجووا گرفووت.

براساس نتاشج مقاشسۀ میانگین داده ها میاهده شود کوه

رشزاده ها شسته شده و تیداد کل زنها در هر بوته براسواس

روند جذب فسفر دو رام ‘اگرشا’ و ‘سوانته’ روا ،میوابهی

استاندارد انداز بذری ( 12-35میلیمتر) شمارش شود .]3

نداشت و بهوشژه در رام ‘سانته’ سوطح جوذب فسوفر 15/5

زماری دادههای حاصل بوا اسوتفاده از نور افوزار

درصد با تر از رام ‘اگرشا’ بود (شكل  .)1با توجه به نتیجۀ

زماری ( SASنسوخۀ  )9/2انجوا گرفوت و بورای مقاشسوۀ

مقاشسۀ میانگین داده های اثر متقابل باکتری سوودوموناس ×

میانگینها از ززمون چنددامنهای دانكون در سوطح احتموا،

باسیلوس بییترشن مقودار جوذب فسوفر در تیموار تلقویح

خطای  5درصد استفاده شد.

تلفیقی سوشۀ  116باکتری سودوموناس به همراهB. subtilis

محاسیا

میاهده شد .اشن مقدار برتوری بوه بویش از  38درصود در
 .3نتایج

مقاشسه با تیمار شاهد (عد تلقیح با باکتریها) رسید .الیتوه

براساس نتاشج تجزشۀ وارشوانس دادههوا میوخت شود کوه

نتاشج اشون ﭘوژوهش نیوان داد کوه اسوتفاده از سووشۀ 173

دو رام مورد بررسی از لحاظ مقدار جوذب عناصور

مجوورد و در ترکیوب بووا

تفاو

بوواکتری سووودوموناس بووهصووور

اذاشی رشزمغذی و ﭘرمصرف بوهجوز ﭘتاسویم و نیوز تیوداد

جنس های مختلف باکتری باسیلوس نیز میابه کاربرد سوشۀ

رشزاد تولیودی در انوداز اسوتاندارد در سوطح احتموا1 ،

 116تأثیر بسزاشی بور افوزاشش مقودار جوذب اشون عنصور

درصد مینادار شد .باکتری سودوموناس بور مقودار جوذب

اذاشی مهم و کمتحرک در گیاه دارد (شكل .)2

عناصر ﭘرمصرف به ایر از ﭘتاسیم و نیوز عناصور رشزمغوذی

با توجه به مینادار شودن اثور متقابول سوهگانوۀ راوم ×

بهجز زهن در سطح احتما 1 ،درصد تأثیر مینوادار داشوت.

سودوموناس × باسیلوس بییترشن مقدار جذب نیتروژن در

میناداری در مقدار جذب ﭘتاسویم

رام ‘اگرشا’ در تیمار ماشه زنی تلفیقی باکتری سوودوموناس

و نیز تیداد رشزاد تولیدی در انداز استاندارد از هر بوتوه

سوشۀ  116و باکتری باسیلوس جنس  B. subtilisنسیت بوه

اشجاد نكرد اما جذب ساشر عناصر تحت تأثیر اشن بواکتری

کاربرد جداگانه و نیز شاهد بهدست زمد .در مقاشسۀ دو رام

باکتری باسیلوس تفاو

و کاربرد تیمارهای جداگانه شا تلفیقی بواکتریهوا کمتورشن
. Drying Ash
. Spectrophotometer
. Atomic Absorption
. Flame photometer
. Macro-Kjeldahl method, AOAC. 1984

جذب مربو به رام ‘سانته’ و مصورف مجورد سووشۀ 173

1
2
3
4
5

باکتری سودموناس بود (شكل .)3

دوره   17شماره   4زمستان 1394
914

بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیبزمینی با باكتریهای محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی

جدول  .1تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) جذب عناصر غذایی و تعداد ریزغدۀ تولیدی در اندازۀ استاندارد تحت تأثیر مایهزنی
باكتریهای محرک رشد
میانگین مربیا
مناب تغییرا

درجۀ
ززادی

تیداد رشزاد هر
نیتروژن

ﭘتاسیم

فسفر

رام

1

**23/55** 58/13

0/3ns

سودوموناس

2

**30/4

**29/33

زهن

روی

منگنز

بوته
در انداز استاندارد

**26/57** 157/96** 18/78

**62/91

0/25ns

0/46ns

**13/65

**12/46

**7/33

باسیلوس

2

0/14

ns

**7/82** 37/06

**7/35

**17/49

**7/33

1/9 ns

رام × سودوموناس

2

0/21ns

1/85ns

1/10ns

2/02ns

0/02ns

1/7ns

0/15 ns

رام × باسیلوس

2

0/05ns

**5/70

**5/58

2/67ns

3/07ns

*4/4

0/33 ns

سودوموناس × باسیلوس

4

*3/26

**14/84

1/39ns

**5/01

**4/03

1/03ns

**5/35

4

0/41ns

**4/16

2/30 ns

1/37ns

**4/69

*3/33

0/48 ns

54

0/152

0/495

0/16

4/65

37/17

62/88

0/17

-

16/46

17/03

8/27

7/28

11/25

12/4

17/9

رام × سودوموناس ×
باسیلوس
خطای ززماشش
یرشب تغییرا

()%

* ** و  : nsبهترتیب اثر مینادار در سطح  5و  1درصد؛ و عد اثر مینادار.

شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر رقم بر مقدار جذب فسفر در مینیتیوبر سیبزمینی
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شکل  .2مقایسۀ میانگین مربوط به اثر باكتری سودوموناس و باسیلوس بر مقدار جذب فسفر در مینیتیوبر سیبزمینی

با توجه به مینادار شودن اثور متقابول سوهگانوۀ راوم ×

کاربرد جداگانه و نیز شاهد بهدست زمد .در مقاشسۀ دو رام

سودوموناس × باسیلوس بییترشن مقدار جذب نیتروژن در

و کاربرد تیمارهای جداگانه شا تلفیقی بواکتریهوا کمتورشن

رام ‘اگرشا’ در تیمار ماشه زنی تلفیقی باکتری سوودوموناس

جذب مربو به رام ‘سانته’ و مصورف مجورد سووشۀ 173

سوشۀ  116و باکتری باسیلوس جنس  B. subtilisنسیت بوه

باکتری سودموناس بود (شكل .)3

شکل  .3مقایسۀ میانگین مربوط به اثر رقم و باكتریهای محرک رشد بر مقدار جذب نیتروژن در مینیتیوبر سیبزمینی

مقدار جذب ﭘتاسیم دو رام با کاربرد جنسهای مختلوف

عنصر اذاشی در رام ‘سانته’ به نسیت راوم ‘اگرشوا’ و تیموار

بود .بوا ترشن سوطح جوذب اشون

شاهد بهترتیب  8/2و  11/7درصد بود .تلقیح بوا B. subtilis

عنصر در رام ‘سانته’ در تیموار تلقیحوی  B. megateriumدر

بر مقدار جذب ﭘتاسیم در رام ‘اگرشوا’ اثور بییوتری داشوت

باکتری باسیلوس متفاو

مقاشسه با تیمارهای تلقیح رام ‘اگرشا’ و نیز تیمار شاهد (عد

یمن اشنكه تفاو

تلقیح با باکتری) بهدسوت زمود .مقودار افوزاشش جوذب اشون

باکتری بین دو رام میاهده نید (شكل .)4
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شکل  .4مقایسۀ میانگین مربوط به اثر رقم و باسیلوس بر مقدار جذب پتاسیم در مینیتیوبر سیبزمینی

شکل  .5مقایسۀ میانگین مربوط به اثر باكتری سودوموناس و باسیلوس بر مقدار جذب آهن در مینیتیوبر سیبزمینی

و به میزان  13/3درصد برتری داشت (شكل .)6

بییترشن جذب زهون در تلقویح تلفیقوی هور دو جونس
باکتری باسیلوس با سوشه های مختلف باکتری سودوموناس

نظر به نتاشج تحقی حایر می تووان گفوت کوه راوم

میاهده شد .تلقیح ترکییی با سودوموناس سوشۀ  173و B.

‘سانته’ در مقاشسه با رام ‘اگرشا’ از برتری چیمگیری در

با باکتری B. subtilis

جذب روی برخووردار بوود .براسواس مقاشسوۀ میوانگین

عامل افزاشش مقدار جذب اشن عنصر بوهترتیوب بوهمیوزان

داده ها بییترشن سطح جذب روی مربو به رام ‘سانته’

 22/3و  20/2درصد به نسیت تیمار شاهد (عد تلقویح بوا

و تیمار تلقیح تلفیقی سوشۀ  173باکتری سوودوموناس و

باکتریها) بود؛ ازاشن رو سوشۀ  173باکتری سوودوموناس و

 B. megateriumو نیووز تلقوویح مجوورد بووا اشوون سوووشه از

جنس  B. megatreiumدر بهیود جوذب اشون عنصور توأثیر

بوواکتری سووودوموناس بووود .مصوورف مجوورد سوووشۀ 116

بییتری داشتند (شكل  .)5دو رام مورد مطالیوه در شوراشط

باکتری سودوموناس در رام ‘اگرشا’ و نیوز تیموار شواهد

اجرای اشون ززمواشش از نظور مقودار جوذب زهون الگووی

(عد تلقیح با باکتری ها) کمتورشن جوذب روی را نیوان

میابهی نداشتند .بییترشن جذب مربو به رام ‘سانته’ بود

دادند (شكل .)7

 megateriumو سوشۀ  116در مخلو
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شکل  .7مقایسۀ میانگین مربوط به اثر رقم و باكتریهای محرک رشد بر مقدار جذب روی در مینیتیوبر سیبزمینی

رام ‘سانته’ در کاربرد مخلو دو نوع بواکتری جوذب

 116سودوموناس و  B. megateriumو نیوز هموین سووشۀ

منگنز بییتری داشت .با وجود بییترشن جذب اشون عنصور

سودوموناس و  B. subtilisدر رام ‘سانته’ به تأشیود رسوید.

اووذاشی در تیمووار تلقوویح ترکییووی سوووشۀ  173بوواکتری

کمترشن جذب منگنز در هر دو رام مورد مطالیه با مصرف

سودوموناس و  B. megateriumدر رام ‘سوانته’ میوابهت

مجرد باکتری  B. subtilisو نیز تیمار شاهد (عد تلقیح بوا

مقدار جذب در رام ‘اگرشا’ در تیمار تلقویح ترکییوی سووشۀ

باکتریها) اتفاق افتاد (شكل .)8

شکل  .8مقایسۀ میانگین مربوط به اثر رقم و باكتریهای محرک رشد بر مقدار جذب منگنز در مینیتیوبر سیبزمینی
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تولید رشزاده در انداز استاندارد ( 12-35میلی متر) دو

جنس باکتری و نیز مصرف تلفیقی زن با گونه های بواکتری

مینوادار داشوت .راوم ‘سوانته’ بوا برتوری 48

باسیلوس بییترشن تیوداد رشزاوده در انوداز اسوتاندارد را

درصدی در مقاشسه با رام ‘اگرشا’ بییترشن تولید رشزاده را

داشت .برتری ماشهزنی با اشون نووع بواکتری در مقاشسوه بوا

در انداز مورد نظر داشت (شوكل  .)9اثور متقابول راوم در

تیمار شاهد (بدون تلقیح با باکتریها)  55درصود بوود کوه

باکتری های مورد استفاده مینادار نید اما اثر متقابل باکتری

رام بسیار چیومگیری اسوت .کواربرد تلفیقوی سووشۀ 173

سودوموناس و باسویلوس در سوطح احتموا 1 ،درصود بوه

باکتری سودوموناس با دو گونوه بواکتری باسویلوس موورد

لحاظ زماری اختالف مینادار بود .تأثیر باکتریها بور تیوداد

مطالیه به نسیت تیمار شاهد (عد تلقیح با باکتریهوا) نیوز

رشزاد تولیدی ﭘس از تلقویح الگووی شكنوواختی از خوود

سیب افزاشش  39درصدی تیوداد رشزاود تولیودی شودند

بروز نداد بهگونهای که کاربرد جداگانۀ سوشۀ  173بواکتری

(شكل .)10

رام تفواو

سودوموناس در مقاشسه با مصرف مجرد سووشۀ دشگور اشون

شکل  .9مقایسۀ میانگین اثر رقم بر تعداد ریزغدۀ تولیدی در اندازۀ استاندارد ( 12-35میلیمتر قطر عرضی)

شکل  .10مقایسۀ میانگین مربوط به اثر باكتری سودوموناس و باسیلوس بر تعداد ریزغده در اندازۀ استاندارد
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 .4بحث

موویشووود و ارزش اووذاشی سوویبزمینووی را بووهعنوووان شو

کاراشی باکتری های محرک رشود در بهیوود جوذب عناصور

محصو ،ﭘرمصرف در االب جوام بیری افزاشش می دهد.

مثیوت اشون اییول

بیتردشد شكی از عوامل بروز اشن مقودار برتوری در جوذب

رشد گیاه و افزاشش بازده تولیود و

فسفر در تیمار ترکییی تیدشد تأثیر همافزاشی دو باکتری در

گذشوتۀ

نامحلو ،و کمدسترس به فسفر محلوو ،و در

اذاشی موجود در بستر کیت و توأثیرا
رشزجاندارها در تحرش

عملكرد سیب زمینی در شراشط مزرعه در تحقیقا

تغییر فسفا

تیدادی از ﭘژوهیگران تأشید شده اسوت .]29 12 32 35

دسترس گیاه و افزاشش سطح جذب بوا توأثیر بور سوطح و

با اشون حوا ،تحقیقواتی کموی در زمینوۀ بررسوی توأثیرا

حجم رشیه است.

باکتری های محرک رشد در جذب عناصر اذاشی ﭘرمصرف

از روش های جذب فسفر توسط باکتری هوای افزاشنود

و رشزمغذی در شراشط گلخانهای و تولید هسوتۀ اولیوۀ بوذر

رشد محلو ،سازی فسفر است کوه عموالً سویب افوزاشش

سیبزمینی (مینیتیوبر) صور
در ﭘووژوهش حایوور تووأثیرا

گرفته است.

دسترسی به مواد اذاشی در گیاهان میزبوان مویشوود .]27

چیوومگیر بوواکتریهووای

محتوای فسفر گیاه ههوای  Ficus Benjamina L.ﭘوس از

محرک رشد در افزاشش جذب عناصر اوذاشی ﭘرمصورف از

تلقیح با  Bacillus coagulansدر مقاشسه بوا گیاه وههوای

جمله نیتروژن فسفر ﭘتاسیم و رشزمغذی موورد نیواز گیواه

بدون تلقویح بییوتر شود  .]28هم نوین تلقویح هومزموان

زهن روی و منگنز بهوشژه با کاربرد تیمار تلقیح تلفیقوی دو

رشزوبیووو هووای تثییووتکننوود نیتووروژن بووا باسوویلوسهووای

نوع جنسهای مختلف باکتری به تأشید رسید که توجوه بوه

فسوفر اابول اسوتفاد خواک و تثییوت

زن در برنامههای تولید مینویتیووبر بوهعنووان شو

حل کننود فسوفا

راهكوار

نیتروژن را افزاشش داد  .]19تلقیح هم زمان گیاه با بواکتری

ﭘیتییان محیطزشست میتواند بسویار مهوم و شواشان توجوه

مزورشزوبیو سیسوری 1و جداشوهای از بواکتری ازوتوبواکتر

باشد .بر اشن اساس رشزجاندارهای فیا ،در بستر کیت بوا

کروکوکو  2بهدلیل تولید اسیدهای زلی و کاهش  pHتوسط

توجه به ناچیز بوودن مقودار اابول جوذب عناصور اوذاشی

باکتری محرک رشد سیب افزاشش جذب فسفر و در نتیجه

موجود در بستر کیت میمو ،مینیتیوبر اادر خواهنود بوود

نیتروژن شافت  .]14اشن امكان وجود دارد که بواکتریهوای

با ارتقای مقدار جذب عناصر اذاشی یمن کاهش نیواز بوه

محرک رشد از ررش تغییر در مورفولووژی و فیزشولووژی

تأمین اشن مواد اذاشی با بهرهگیری از کودهوای شویمیاشی و

سطح و حجم رشیۀ گیاهوان تلقویح شوده موجوب افوزاشش

کاهش هزشنۀ تولید خأل ناشی از کمیود زنها را جیران کنند.

جذب عناصر اذاشی و در نتیجه افوزاشش تثییوت نیتوروژن

از سوی دشگر چنان ه در سیستم تولید رشزاد سیبزمینی

در بییتر مووارد

اجرای ش

شوند  .]11رشزجانداران حلکنند فسفا

برناموۀ تغذشوۀ تكمیلوی بوا کواربرد نهوادههوای

تأثیر مثیتی بر تثییت نیتروژن دارند .]5

شیمیاشی مورد نظر باشد وجود باکتریهوای محورک رشود

باکتری  Bacillus sp.بهعنوان حلکنند فسوفا

فیا ،در بستر کیت با اشجاد شوراشط بهتور جوذب عناصور
اذاشی به کارامدتر شدن فراشند تولید کم

رشود

گیاهان را از ررش افزاشش جذب ﭘتاسیم افوزاشش مویدهود

میکند.

 .]9تلقوویح توووأ نخووود بووا رشزوبیووو و شوو

باکتری های محرک رشد زمینۀ افوزاشش جوذب فسوفر

سوووشه از

سوووودوموناس  P. striataشوووا سووووشهای از باسووویلوس

نیتروژن و عناصر اذاشی رشزمغذی را اشجاد میکنند کوه در
واا ش

نوع انیسازی بیولوژش

1 . Mesorhizobium ciceri
2 . Azotobacter chroococcum

محصو ،نیوز محسووب
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 B. polymyxaبهرور میخت شاختهای رشود گیواه از

و در نهاشت بهیود عملكورد سویبزمینوی مویشووند .اشون

جمله گرهسازی فیالیوت زنوزشم نیتروژنواز جوذب فسوفر و

رشزجاندارها محیط ارراف رشیۀ گیواه را کلنیوزه مویکننود

نیتروژن را افزاشش داد  .]16 23هم نین تلقویح باکترشواشی

جمییت خود را بهسورعت گسوترش مویدهنود و بوا تولیود

بهرور جداگانه سیب افزاشش محتوای ﭘتاسیم گیواه مویشوود

متابولیتهای ثانوشۀ بسویاری نظیور زنتویبیوتیو

 .]7شكی از سازوکارهای مهم باکتریهای محرک رشد گیاه

هیدروژن از رشد عوامل بیمارگر گیاهی جلوگیری میکننود

بهیود رشد رشیه از ررش تولید و ترشوح تنظویمکننودههوای

و موجب افزاشش رشود و عملكورد گیواه مویشووند .]21
اطیا

رشد گیاه نظیر اکسین و جییرلین است .]24

و سویانید

بذر سیبزمینی زایته به باکتریهای محرک رشود

بواکتریهووای محوورک رشود بووا تولیوود سوویدروفورها از

افزاشش مینادار عملكرد اده از  14تا  33درصد نیان دادند

رسوب زهن جلوگیری کرده و به جذب اشن عنصر توسوط

 .]20کاربرد باکتری باسیلوس بهتنهاشی شا در ترکیب با کود

گیووواه کموو

شیمیاشی حداکثر عملكرد سیبزمینی را موجب شد .]13

مووویکننووود  .]22گیاهوووان مووویتواننووود از

سیدروفورهای تولیدشده توسط باکتری ها به عنووان عواملی

با اشن وصف و نظر به تأثیر مثیت کاربرد بواکتریهوای

برای تأمین زهن مورد نیاز خود استفاده کننود  .]8افوزاشش

محرک رشد در افزاشش تولید رشزاده با توجه به نتاشج اشون

سطح جذب زهن در گیاه ماش با تلقویح رشیوه بوا بواکتری

ﭘژوهش و الیته هزشنۀ بسیار کم در مقاشسوه بوا شویو راشوج

تأشید شد  .]30بیضی از اشن باکتریها مویتواننود بوهروور

تولیوود اشوون محصووو ،در شووراشط کن وونی اسووتفاده از اشوون

میناداری مواد میدنی مفید از جمله عناصر ﭘرنیاز و منگنوز

فراورده های زشستی در سیستم تولید مینی تیوبر ش

ﭘیینهاد

مس و روی را ززاد کنند و بنابراشن محیط کیت و رشود را

اجراشی و عملیاتی خواهد بود .الیته شاشان ذکر است که هر

تغییر دهند .]18 26

دو جنس باکتریهای مورد استفاده باکتریهوای مطور در
کنتر ،بیولوژش

ماشهزنی با مخلو دو گونه باکتری در مقاشسه با کاربرد

بیماریهای خاکزاد هستند که در صور

مجزای دو گونه در افزاشش جذب عناصر اذاشی مؤثرتر بود.

وجود چنین عواملی در خاک انتظار میرود اشن بواکتریهوا

به نظر میرسد دو گونه باکتری بر همدشگر همكونش مثیوت

محرک رشدی زنها بروز کند.

بیش از صفا

دارند و با تقوشت اثر همدشگر ﭘاسخ سیگنالی مؤثرتری را در
جهت استقرار بر رشیه در سیبزمینی بهوجوود مویزورنود.

 .1.4نتيجهگيری

شكی از چالشهای تولید مینیتیوبر در کیوور نورخ تكثیور

با توجه به نتاشج ﭘژوهش حایر میوخت شود کوه تلقویح

بهنسیت کم در برخی اراا مورد استفاده در چرخوۀ تولیود

تلفیقی رشزوباکترهای محرک رشد میتواند تأثیر زشوادی در
افزاشش کاراشی جذب مواد اذاشی و در نتیجه تحرش

بذر است.

رشد

با بررسی نتاشج تحقی حایر میتوان به برتری استفاده

در گیاه ههای سیبزمینی داشته باشد .فراهم شدن شراشط

از باکتریها در افزاشش عملكرد تولید رشزاوده بوهازای هور

مناسب به منظور استقرار بهتر گیواه یومن افوزاشش مقودار

بوته اشاره کرد .کودهای زشستی حلکنند فسفا

جذب عناصر اذاشی یرشب تكثیر رشزاده را نیوز بوهروور

عالوهبر

تأمین فسفر با بهیود شراشط تغذشۀ گیاه توسیۀ حجم رشیه و

مینادار بهیود بخیید .افزاشش نرخ تكثیر در تلقیح انفورادی

جذب ساشر عناصر اذاشی نظیر زهن سیب اشجاد تیواد ،در

با باکتری و در برخی ترکییا

دوگانه در مقاشسه بوا تیموار

بین اجزای عملكرد شینی تیداد اده در بوته و وزن ت اده

عد مصرف اندکی بیش از دو برابور بوود .افوزاشش تولیود

دوره   17شماره   4زمستان 1394
921

فرشید حسنی و همکاران

 .6االونوود ا حمیوودی ز دهقووان شوویار

رشزاده ناشی از تلقیح رشزوباکترشاشی توأ با کاهش مصرف
کودهای شیمیاشی و هزشنۀ تولید را میتوان بهعنوان ش

ملكوووتی ج

راه

اصووغرزاده ا و چوگووان ر ( )1385کوواربرد کودهووای

نوشن در برنامۀ تكثیر و تولید مینیتیووبر حاصول از کیوت

زشسووتی (بیولوژشو ) راهیووردری بووو شووناختی بوورای

بافت رر کرد .از نگاهی دشگر تولید ماشۀ تلقویح ترکییوی

مدشرشت ﭘاشدار بو نظا های زراعوی .مقوا

کلیودی

اشن جونس از بواکتری هوا بورای اسوتفاده در برناموۀ تولیود

نهمین کنگور علوو زراعوت و اصوال نیاتوا

سیبزمینی نیز از مواردی است که مویتوانود موورد توجوه

شهرشور  .1385ﭘردشس ابورشحان دانیگاه تهران.
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