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چکیده
در این پژوهش پتانسیل جدایههای فراریشهای و درونرست جداشده از ریشه گیاه گندم بهمنظور بررسی خصوصیات محرک رشد و اثر آنها بر عملکرد گندم و
تریپتوفان- ابتدا باکتریها از نظر تولید هورمون ایندول استیک اسید در محیط کشت حاوی ال.کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر مورد بررسی قرار گرفت
 آزمایش مزرعهای بهصورت، در ادامه مطالعات آزمایشگاهی.غربالگری شدند و سپس توانایی آنها در انحالل فسفاتهای نامحلول معدنی و آلی ارزیابی شد
 تیمارهای آزمایش شامل. اجرا شد6931-6931  و6931-6931 فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در طی دو سال زراعی
تیمار کود زیستی وشیمیایی فسفر بود که تیمار کود زیستی در دو سطح (زادمایه باکتری بههمراه شاهد) و کود شیمیایی بهعنوان فاکتور دوم از منبع سوپر فسفات
 درصد توصیه کودی11 -4 ، درصد توصیه کودی فسفر15 -9 ، درصد توصیه کودی فسفر21 -2 ، عدم مصرف کود شیمیایی فسفر-6( تریپل در پنج سطح
 نتایج نشان داد که افزایش شاخصهای رشد و عملکرد گیاه گندم در نتیجه مایهکوبی بذور. درصد توصیه کودی فسفر) در نظر گرفته شدند655 -1  و،فسفر
 کاربرد زادمایه. درصد کود فسفر و بدون زادمایه باکتری بود655  درصد از کود فسفر از نظر آماری برابر با تیمار11 گندم با سویههای محرک رشد گیاه بهعالوه
.باشد

 گرم بر مترمربع تولید را داشته141/4  درصد کود شیمیایی توانست به میزان11 درونرست) با

ای وباکتریهای محرک رشد (تلفیقی از جدایه فراریشه

 پیشنهاد میشود که زادمایه میتواند بهعنوان مکمل با کودهای شیمیایی بهمنظور کاهش سطح مصرف کودهای شیمیایی استفاده شود اما،براساس این نتایج
.نمیتواند جایگزینی برای کود فسفر باشد
.های نامحلول فسفات، عملکرد گیاه،درونرست
  باکتری فراریشه و:دواژهها

كلی
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Abstract
The present study investigates the potential of rhizosphere and endophytic bacterial isolates isolated from the roots of wheat plant in terms of
plant growth promoting (PGP) traits and their effect on the wheat yield and decreased phosphorus (P) fertilizer use. To this end, the isolated
bacteria have been first screened for the production of indole-3-acetic acid (IAA) in the presence of tryptophan in the culture medium, and
then the bacteria have been tested for their ability to dissolve inorganic and organic phosphates. In further laboratory studies, a factorial
experiment has been conducted as a randomized complete block design with three replications over two-year field study (2017 and 2018).
Experimental treatments include biological and chemical phosphorus fertilizer, the former with two levels (with and without bacterial
inoculation) and latter (as the second factor) from triple super phosphate source with five (0%, 25%, 50%, 75%, and 100% of the full
recommended fertilizer rate). Results from this experiment prove that supplementing 75% of the recommended P-fertilizer rate with bacterial
isolates (co-inoculation with rhizospheric and endophytic bacteria) increases wheat growth indices and yield (747.40 g m-2), which are
statistically equivalent to the full fertilizer rate without them. Based on these results, it is suggested that biofertilizer can be used as a
fertilizer supplement to reduce the level of fertilizer use but cannot be a substitute for phosphorus fertilizer.
Keywords: Phosphate solubilization, plant yield, rhizospheric and endophytic bacteria.
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 .1مقدمه

گیاه برای رفع نیازهای تغذیهای و احیای فلور طبیعی

با افزایش روزافزون جمعیت جهانی ،افزایش شاخصهای

خاک تحت عنوان مهندسی ریزوسفر نیز مورد عالقه

رشد و عملکرد گیاه گندم بهعنوان یک گیاه راهبردی در

پژوهشگران این رشته بوده است .باکتریهای محرک

جهت نیل به امنیت غذایی یکی از مهمترین چالشهای

رشد با دو روش "مستقیم" و "غیرمستقیم" موجب حفظ

پیشِ رو ،امری اجتنابناپذیر میباشد .پیشرفتهای اخیر

سالمت محیط زیست و افزایش کمی و کیفی محصوالت

اگرچه توانسته است انسان را در تأمین غذای مورد نیازش

کشاورزی میگردند .افزایش عملکرد از طریق افزایش

یاری دهد ،اما مطالعه و تالش در جهت افزایش بهرهوری

زیستفراهمی عناصر غذایی (نیتروژن ،فسفر ،آهن ،مس،

و تولید غذای سالم ،ضرورت نیاز به انقالبی با تأکید بر

روی و  ...در نتیجه تولید سیدروفور ،انحالل فسفاتهای

رعایت اصول زیستمحیطی و حفظ پایدار منابع را

نامحلول آلی و معدنی) ،تولید فاکتورهای رشد و تولید

ملموستر مینماید ( .)Khan et al., 2007انقالب سبز که

هورمونهای محرک رشد گیاهان بهویژه ایندول استیک

با معرفی و عرضه کودهای شیمیایی شکل گرفت ،در طول

اسید ( )IAAمیباشد که موجب افزایش شاخصهای

سالیان گذشته افزایش موضعی تولید محصوالت

رشد و عملکرد محصول میشوند .همچنین حفظ سالمت

کشاورزی را از طریق افزایش شاخصهای رشد و

محیط زیست و گیاه از جمله توانمندیهای این باکتریها

عملکرد محصول را در پی داشت ولی برای محیط زیست

میباشد (.)Chen et al., 2006

و منابع محدود آب و خاک نیز مخاطراتی را بهدنبال داشته

یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تولید و

است ،لذا ادامه روشهای سنتی ،حفظ امنیت غذایی و

عملکرد باال برای تولید محصول گندم ،مصرف کودهای

افزایش بهرهوری منابع پایه را محدود ساخته است .بدین

فسفرِ است .بدون افزودن کود فسفرِ عملکرد ارقام

جهت پژوهشگران را بر آن داشته تا نگرش ویژهای در

موجود بهشدت محدود میشود .برآورد شده که در دو

جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی با تأکید

سوم خاکهای کشت شده جهان ،قابلیت دسترسی فسفر

بر حفاظت از منابع تجدیدناپذیر محیط و بهطور خاص

توسط ریشه گیاهان

با مشکل مواجه است ( Syers et al.,

خاک و آب داشته باشند و با پایهریزی کشاورزی پایدار

 .)2008استفاده از باکتریهای حلکننده فسفاتهای

مبنی بر استفاده از پتانسیلهای ذاتی و بالقوه زیستبوم

نامحلول روشی زیستی و دوستدار محیط زیست برای

خاک از روشهایی استفاده نمایند که با طبیعت سازگار

تأمین نیاز گیاه به این عنصر میباشد .انحالل فسفاتهای

بوده و با یک گام به جلو ،افزایش عملکرد را بهعنوان

نامحلول معدنی بهعنوان یک نتیجه از عملکرد اسیدهای

امری مهم در دستور کار و مطالعات خود قرار دهند .در

آلی با وزن مولکولی کم است که توسط باکتریهای

این رهگذر ،رویآوردن به کودهای زیستی با منشأ ریز

مختلف خاکزی تولید میشوند ( .)Zaidi et al., 2009در

موجودات مفید خاکزی به جای کودهای شیمیایی،

مقابل ،انحالل فسفاتهای نامحلول آلی از طریق سنتز

جایگزینی مناسب بهنظر میرسد .در نیم قرن گذشته

انواع مختلف فسفاتازها صورت میگیرد که هیدرولیز

بیشترین توجه به باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن

فسفریک استرها را تسریع میکنند ( .)Glick, 2012در

معطوف بوده است ،ولی در دو دهه اخیر استفاده از

کنار انحالل فسفاتهای نامحلول و فراهمی فسفر برای

باکتریهای مفید دیگر از جمله باکتریهای محرک رشد

گیاه ،باکتریهای حلکننده فسفات میتوانند رشد گیاهان
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ارزیابی کارایی باکتریهای محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم

را از طریق تولید هورمونهای محرک رشد مانند اکسین،

 .2 .2بررسی خصوصیات محرک رشدی جدای هها

افزایش فراهمی عناصر میکرو مانند آهن و روی و

اندازهگیری کمی تولید ایندول استیک اسید (اکسین)

Mittal et

بهروش بریک در محیط کشت مایع رنگی در نتیجه

همچنین سنتز مواد محرک رشد انجام دهند (

استفاده از محلول سالکوفسکی با دستگاه اسپکتروفتومتر

 (2018) Ribeiro et al. .)al., 2008گزارش کردند که
افزایش

(مدل  )UnicoTM 1100, USAانجام گرفت ( Bric et al.,

زیست توده ساقه در حدود  11درصد و محتوای

 .)1991برای انجام این آزمون درون هر ظرف ارلن مقدار

سویههای

درونرست

Bacillus

موجب

یگرم بر
یلیتر محیط کشت مایع حاوی یک میل 
 25میل 

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهترتیب  15 ،95و  15درصد،

یلیتر ال تریپتوفان ریخته شد و پس از استریل ،محتوی
میل 

در مقایسه با تیمار شاهد شدند .این گونه ها در فراریشه

هر ارلن با یکی از جدای ههای موردنظر تلقیح گردید.

گیاهان مورد آزمایش احتماالً گلوکونیک اسید را تولید

ارلنهای مذکور با ورقه آلومینیومی پوشانده شدند و


میکنند و در نتیجه نقش مهمی در انحالل فسفر

یهای تند رشد و تا 625
بهمدت  12ساعت برای باکتر 

تثبیت شده توسط ذرات خاک دارند و به این ترتیب گیاه
میتواند از این فسفر آزادشده (محلول) استفاده کند .بر

ساعت (برای انواع کندرشد) در دمای  95درجه

این اساس در این پژوهش سعی شد تا توانایی

سانتیگراد روی بههمزن دورانی با سرعت چرخش 625

باکتریهای محرک رشد گیاه در افزایش عملکرد گیاه

دور در دقیقه هوادهی شدند .پس از گذشت این مدت
ونهای مذکور سانتریفیوژ گردیدند .سپس
سوسپانسی 

گندم بهعنوان یک گیاه راهبردی در شرایط کمبود فسفر
خاک و کاهش سطح مصرف کود شیمیایی فسفر

محلول رویی با معرف سالکوسکی به نسبت  6:6با هم

موردبررسی قرار گیرد.

مخلوط گردید محلول حاضر بهمدت  25دقیقه در دمای
اتاق نگهداری و سپس با استفاده از اسپکتروفتومتر میزان

 .2مواد و روشها

جذب نور در طول موج  195نانومتر قرائت شد .مقدار

 .1 .2جدای ههای باكتر 
ی

تولید اکسین توسط هر جدایه از مقایسه جذب نور آن با

در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر باکتریهای محرک

منحنی استاندارد تهیهشده با غلظتهای صفر تا 655

رشد بر ویژگیهای رشدی و محتوای فسفر گیاه گندم از

یلیتر محاسبه گردید.
میکروگرم بر میل 

شهای ( )R185و درونرست ()E240
دو جدایه فراری 

بهمنظور بررسی توان جدای هها در انحالل فسفاتهای

استفاده شد .جدایههای فراریشهای  R185و درونرست

معدنی نامحلول ،از محیط کشت اسپربر استفاده گردید

 E240بهترتیب از فراریشه و ریشه گیاه گندم جدا شده و

یها بهمدت  49ساعت در
( .)Sperber, 1958ابتدا باکتر 

Pseudomonas sp.

محیط  Nutrient Brothکشت داده شدند .برای تشخیص

 JHEE_sو Pseudomonas mosseliiمرتبط بودند.

نیمهکمی توان حل فسفات ،هفت میکرولیتر از

توالیهای نوکلئوتیدی تعیینشده برای جدایههای  R185و

سوسپانسیون تازه باکتری با روش قطره گذاری برروی

با  39و  39/1درصد تشابه با

 E240در این مطالعه به پایگاه اطالعاتی بانک ژن فرستاده

تهای حاوی محیط جامد اسپربر (شامل  65گرم در
پلی 

شده و بهترتیب با شمارههای دسترسی  MF579599و

لیتر گلوکز 5/1 ،گرم در لیتر عصاره مخمر 5/92 ،گرم در

 MF579598ثبت شده بود

لیتر سولفات منیزیم5/64 ،گرم در لیتر کلسیم کلرید2/1 ،

(.)Emami et al., 2018
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گرم در لیتر تری کلسیم فسفات 6555 ،میلیلیتر آب

اجرای آزمایش در جدول ( )6و اطالعات اقلیمی آن در

تهای تلقیحشده در
مقطر و )pH= 1/2کشت داده شد .پلی 

جدول ( )2ارائه شده است .همانطورکه مشاهده میشود

دمای  29درجه سانتیگراد نگهداری شدند .ظهور هاله

خاک مذکور دارای بافت لومی شنی pH ،نسبتاً زیاد ،و بدون

شفاف در پیرامون کلونی باکتری بهعنوان نشانه حل

مشکل شوری است .همچنین مقدار فسفر قابل جذب آن

فسفات در نظر گرفته شد .قطر کلونی رشدیافته و نیز قطر

کمتر از سطح بحرانی برای بسیاری از گیاهان زراعی از جمله

هاله شفاف حاصل از انحالل فسفات که در اطراف هر

گندم بود (.)Khavazi et al., 2014

کلنی تشکیل شده بود به دقت اندازهگیری شدند .برای

طرح بهصورت فاکتوریل با دو فاکتور (باکتری و سطوح

ارزیابی انحالل فسفات نسبت متوسط قطر هاله به قطر

کودی) و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در

کلونی بعد از  12 ،49 ،24و  31ساعت محاسبه گردید.

سه تکرار و بهمدت دو سال در شرایط آبیاری متداول (15

توانایی تولید سیدروفور توسط جدایهها بهصورت

میلیلیتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کالس  )Aبهاجرا

CAS-

درآمد .تیمارهای آزمایش شامل تیمار میکروبی و کود

نیمهکمی با کشت در محیط کروم آزرول -اس

فسفری بود که تیمار کود میکروبی در دو سطح و شامل

 Agarصورت گرفت (.)Schwyn & Neiland, 1987

تیمار باکتریایی (تلفیقی از جدایه فراریشهای و درونرست) و
مزرعهای

 .3 .2مطالعات

تیمار شاهد بود .کود شیمیایی بهعنوان فاکتور دوم از منبع

در ادامه آزمایشهای آزمایشگاهی ،آزمایش مزرعهای در طی

سوپر فسفات تریپل در پنج سطح شامل  -6بدون مصرف

دو سال زراعی  6931-6931و  6931-6931در مزرعه

کود شیمیایی فسفر 21 -2 ،درصد توصیه کودی فسفر-9 ،

آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 15درصد توصیه کودی فسفر 11 -4 ،درصد توصیه کودی

دانشگاه تهران واقع در کرج بهاجرا گذاشته شد .نتایج

فسفر و  655 -1درصد توصیه کودی فسفر ( 225کیلوگرم

بررسیهای انجامشده روی نمونه خاک تهیهشده از محل

در هکتار) در نظر گرفته شدند.

جدول  .1نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیكی خاک محل انجام آزمایش
EC

سال

بافت

()dS/m

pH

ماده آلی

فسفر

نیتروژن کل

(درصد)

(درصد)

پتاسیم

روی

آهن

مس

منگنز

()mg/kg

95-96

لومی شنی

5/77

7/ 5

5/ 9

5/529

5/ 3

375

5/76

3/ 5

5/94

7/ 6

96-97

لومی شنی

5/56

5

1/51

5/533

9/ 2

349

5/63

3/ 9

5/63

5/ 4

جدول  .2اطالعات اقلیمی محل اجرای آزمایش طی دو سال زراعی (1396ـ 1395و 1397ـ )1396

میانگین بارندگی (میلیمتر)
میانگین دمایهوا ()C°

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

سال 1395-1396

5/ 2

37

41/9

25/2

33/3

53/4

5/ 5

سال 1396-1397

24/7

37/9

33/4

37/6

45/1

5٫5

5/ 5

سال 1395-1396

3/ 5

4/ 4

2/ 7

7٫1

12/3

15/9

23/5

سال 1396-1397

4/ 3

15/5

14/5

16/2

22/6

29/1

29/6
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هر کرت آزمایشی شامل چهار ردیف با فواصل 25

هوایی به سه بخش برگ ،ساقه و دانه تقسیم شد و میزان

سانتیمتری و طول چهار متر و فاصله هر تکرار دو متر

فسفر در نمونههای گیاهی بهروش زرد (مولیبدووانادات)

در نظر گرفته شد .تاریخ کاشت  25اسفندماه هر سال

و با استفاده از اسپکتروفتومتر (مدل

بود .قبل از کاشت ،بذور گندم رقم روشن که از بانک

 )USAاندازهگیری شد (.)Westerman, 1991

UnicoTM 1100,

ژن گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران تهیه شده بودند آغشته به زادمایه میکروبی

 .4 .2آنالیز آماری

شد .جهت آمادهسازی زادمایه ،جدایههای باکتری از

نتایج حاصل از اندازهگیریهای مربوط به آزمون

استوک برداشته و روی محیط کشت

مزرعهای با استفاده از نرمافزار آماری

Nutrient Agar

)SAS (9.3

رشد داده و جوان شدند .کلونیهای مجزا هر سویه در

(نسخه  ،)3/6آنالیز شد .جهت جمعبندی نتایج مربوط به

محیط  Nutrient Brothمایهکوبی و روی بههمزن

مقایسه تیمارها در دو سال نیاز به تجزیه واریانس مرکب

دورانی با سرعت چرخش  625دور در دقیقه هوادهی و

بود تا از این طریق بتوان عالوه بر مقایسه تیمارها ،از اثر

بهمدت  49ساعت در دمای  29درجه سانتیگراد

متقابل تیمار× سال آگاهی یافت .لذا پس از آزمون

گرماگذاری شدند .جمعیت سلولی به 1×659CFU/ml

بارتلت و مشخصشدن یکنواختی واریانسهای آزمایشی

تنظیم شد .بهمنظور آمادهسازی زادمایه مخلوط ،دو

اقدام به تجزیه واریانس مرکب شد .مقایسه میانگین

جدایه بهطور مساوی از نظر حجمی بهمنظور ایجاد یک

تیمارها و گروهبندی آنها بهروش آزمون  Tukeyدر

سوسپانسیون شامل سلولهای از هر کدام از جدایهها با

سطح پنج درصد انجام گرفت.

یکدیگر مخلوط شدند .بذور مایهزنیشده در دو طرف
پشته بهصورت دستی در عمق  1-4سانتیمتری کاشته

 .3نتایج و بحث

شدند (با تراکم  455بذر در مترمربع)؛ همراه با کاشت

 .1 .3خصوصیات محرک رشدی جدایهها

تیمارهای کود فسفری نیز بهصورت نواری اعمال شد.

جدایههای فراریشهای  R185و درونرست  E240بهترتیب

براساس توصیه متداول کودی برای مزرعه آزمایشی کود

با تولید  233/2و  995/6میکروگرم بر میلیلیتر فسفر و

اوره  615کیلوگرم در هکتار در مراحل پنجهزنی و

همچنین تولید  63/2و  22میکروگرم بر میلیلیتر هورمون

ساقهرفتن بهصورت سرک به زمین داده شد .بهمنظور

 IAAبهعنوان جدایههایی با توان انحالل فسفاتهای

اندازه گیری عملکرد دانه ،پس از رسیدگی فیزیولوژیک

نامحلول و مولد  IAAبودند .همچنین رشد جدایهها

دانهها در سطح یک مترمربع از واحدهای آزمایشی پس

موجب کاهش معنیدار  pHدر محیط مایع اسپربر شد.

از حذف اثرات حاشیهای ،بوته ها برداشت و پس از

نهایی محیط در انتهای آزمایش از  1/2به  ،4/2برای جدایه

اندازهگیری عملکرد بیولوژیک سنبله کلیه بوتهها در

 ،E240کاهش یافت .بهطوری که در جدول ( )9دیده

سطح مذکور کوبیده شده و دانههای بهدستآمده با

میشود رابطه معکوسی بین مقدار فسفر آزادشده و

ترازوی دقیق توزین و به صورت عملکرد دانه در واحد

محیط کشت وجود دارد .این مسأله نشان میدهد که

سطح (گرم در مترمربع) ثبت شدند .تاریخ برداشت 25

کاهش  pHمیتواند مکانیسم این جدایهها در انحالل

تیرماه هر سال بود .پس از برداشت محصول ،اندام

فسفاتهای نامحلول معدنی باشد.

دوره   22شماره   4زمستان 1399

561

pH

pH

حسینعلی علیخانی ،سمیه امامی ،فاطمه علیخانی

 .2 .3نتایج تجزیه واریانس

درصد تحت تأثیر قرار داد .هم چنین کاربرد کود

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد باکتری های

فسفری تأثیر معنی داری بر کلیه صفات موردمطالعه در

محرک رشد تأثیر معنی داری بر شاخص های رشدی،

سطح یک درصد داشت .اثر متقابل باکتری و کود برای

درصد فسفر گیاه و خصوصیات خاک فراریشه داشت

صفات فسفر برگ و دانه و عملکرد دانه در سطح یک

(جدول  .)4بهگونه ای که صفات عملکرد دانه ،عملکرد

درصد و برای فسفر ساقه در سطح پنج درصد معنی دار

بیولوژیک ،درصد فسفر در برگ و دانه را در سطح یک

بود.

جدول  .3مقایسه خصوصیات جدایه فراریشهای و درونرست انتخابشده در شرایط آزمایشگاه
درجه

عامل

IAA

شاخص حاللیت فسفات شاخص حاللیت فسفات

آزادی ( )μg mL

تولید

انحالل فسفات نامحلول

-1

pH

نامحلول معدنی

نامحلول آلی

سیدروفور

()μg mL-1

میانگین مربعات تیمار

1

**11/75

**1/4

5/557ns

5/552ns

**1355/2

*5/135

میانگین مربعات خطا

4

5/52

5/53

5/512

5/557

5/ 3

5/51

ضریب تغییرات ()%

-

5/ 6

3/96

2/ 5

4/ 4

5/ 7

2/29

R 185

-

19/2±5/1b

4/5±5/2b

3/ 5± 5/ 1a

1/5±5/1ab

299±2b

4/ 5± 5/ 1a

E 240

-

22/5±5/3a

5/ 5± 5/ 2a

3/ 7± 5/ 1a

1/ 5± 5/ 1a

335±3a

4/2±5/1b

 * ،nsو ** بهترتیب نمایانگر عدم معنیداری و تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد .همچنین حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری
( )P<5/55میباشند.

جدول  .4تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی گندم تحت تأثیر کاربرد کود شیمیایی و کود زیستی
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

عملكرد دانه

عملكرد بیولوژیک

فسفر برگ

فسفر ساقه

فسفر دانه

سال

1

**1635/949

**1632/517

**5/555

5/55551ns

**5/55551

تكرار (سال)

4

153/994ns

65/767ns

5/55552ns

5/55551ns

5/55551ns

عامل باکتری

1

**

31341/555

**

252595/517

**

5/556

**

5/55551

**

5/519

باکتری× سال

1

15/665ns

15/155ns

5/55556ns

5/55551ns

5/555552ns

عامل کودی

4

**55553/194

**23472/255

**5/512

**5/551

**5/552

عامل کودی× سال

4

61/419ns

53/525ns

*5/555551

5/555551ns

5/55551ns

عامل باکتری× عامل کودی

4

**

*

**

1964/712

172/555ns

5/55554

5/555555

**

5/551

عامل باکتری× عامل کودی× سال

4

62/945ns

34/775ns

5/55553ns

5/55551ns

5/55551ns

خطا

36

175/269

97/396

5/55551

5/555551

5/555552

6/95

12/54

5/34

11/15

6/51

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** بهترتیب نمایانگر عدم معنیداری و تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.
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 .3 .3عملکرد دانه

از میانگین بیشتری برخوردار بود (جدول  .)1این

جدول ( )1مقایسه میانگین اثرات متقابل کاربرد زادمایه و

اختالف میتواند ناشی از تأثیر عوامل مختلف محیطی از

سطوح مختلف کود فسفر را نشان میدهد .بر این اساس،

جمله دما باشد (میانگین دمای ماهانه در سال اول آزمایش

کاربرد زادمایه و سطوح کود فسفر ( 11 ،15 ،21و 655

کمتر از میانگین دمای ماهانه در سال دوم آزمایش بود)

درصد) نسبت به شاهد سبب افزایش معنیداری در

(جدول  .)2بهنظر میرسد باکتریهای محرک رشد با توسعه

عملکرد دانه شده است که نشان میدهد فسفر نقش

ریشه در فراریشه و انحالل فسفات نامحلول ،امکان دریافت

کلیدی و مهم در عملکرد گیاه گندم دارد و بدون وجود

فسفر را برای گیاه به میزان بیشتری فراهم کرده و نقش

فسفر عملکرد گیاه کاهش پیدا میکند .همانگونهکه

مؤثری در افزایش عملکرد گندم داشته است

( Rana et al.,

مشاهده میشود تیمارهای دارای  655و  11درصد نیاز

 .)2015افزایش عملکرد دانه تحت تأثیر کودهای زیستی

کودی بههمراه زادمایه باکتری و همچنین تیمار شاهد

حلکننده فسفات نامحلول و مولد هورمون  IAAممکن است

مثبت (تیمار  655درصد نیاز کودی بدون زادمایه باکتری)

بهدلیل افزایش فعالیت متابولیکی کودهای زیستی که باعث

دارای بیشترین عملکرد دانه بودهاند و اختالف معنیداری

افزایش سرعت فتوسنتز خالص میشود و همچنین تولید

بین آنها مشاهده نمیشود .بهگونهایکه مقایسه میانگینها

هورمونهای محرک رشد توسط باکتریها باشد که در نهایت

نشان میدهد افزایش عملکرد دانه در تیمار  11درصد نیاز

موجب افزایش عملکرد میشود .بهواسطه نقش مثبت

کودی بههمراه زادمایه باکتری از نظر آماری برابر با

باکتریهای موجود در کودهای زیستی در تولید و تنظیم

افزایش عملکرد دانه در تیمار  655درصد نیاز کودی

هورمونهای محرک رشد گیاه ،سطح و عمق ریشه گسترش

بدون زادمایه باکتری میباشد .این موضوع نشان میدهد

یافته و جذب آب و عناصر غذایی افزایش مییابد که سبب

که جدایههای فراریشهای و دروندرست توانستهاند میزان

بهبود رشد و افزایش فتوسنتز و تولید مواد پرورده میشود

مصرف کود فسفر را تا  21درصد در عملکردی برابر

( )Belimov et al., 2015و به همین دلیل کاربرد زادمایه

عملکرد تیمار  655درصد کود فسفر کاهش دهند.

تلفیقی باکتریهای محرک رشد با  11درصد کود شیمیایی

تیمارهای  15درصد نیاز کودی بههمراه زادمایه باکتری و

توانست به میزان  141/4گرم بر مترمربع تولید داشته باشد که

تیمار  11درصد نیاز کودی بدون زادمایه باکتری در

از نظر آماری برابر با میزان تولید در تیمار  655درصد کود

مقامهای بعدی قرار دارند .تیمار شاهد منفی (فاقد کود

شیمیایی فسفر و بدون زادمایه باکتریهای محرک رشد بود.

فسفر و زادمایه باکتری) دارای حداقل عملکرد دانه

 (2018) Naeem et al.گزارش کردند که استفاده از دو

میباشند و عملکرد دانه در این تیمار بهطور معنیداری

باکتری محرک رشد گیاه بهصورت تلفیقی

کمتر از تیمارهای دیگر میباشد .نتایج نشان دادند بهجای

 strain 6 + Pseudomonas sp. strain 6Kعملکرد دو رقم

استفاده از کود شیمیایی میتوان با استفاده بهینه از

گندم را  91/1تا  99/3درصد افزایش داد.بهنظر این ویژگی

کودهای زیستی و کاهش مصرف  21درصد کودهای

متأثر از نوع گیاه و رقم آن و همچنین سویههای استفاده شده

شیمیایی فسفر مانند سوپرفسفات تریپل ،عملکرد را تا 3/9

در آزمایشهای مختلف بوده و ویژگیهای محرک رشد

Bacillus sp.

درصد افزایش داد .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد

مانند تولید هورمونهای مختلف شاید در بهبود این پارامتر

که عملکرد دانه در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول

مؤثر بودهاند.
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جدول  .5بررسی اثرات متقابل کودهای شیمیایی و زیستی بر عملكرد و میزان فسفر در بافتهای مختلف گندم
تیمار

عملكرد دانه ()g/m2

فسفر برگ ()%

فسفر ساقه ()%

فسفر دانه ()%

B0+F0

575/5f

5/56555d

5/51555d

5/1953e

B0+F1

652/7e

5/57533c

5/52555cd

5/2255d

B0+F2

633/5d

5/1517b

5/52167cd

5/2567c

B0+F3

653/5b

5/1133b

5/53167bc

5/3355b

B0+F4

755/2a

5/1453a

5/54555ab

5/3755a

B1+F0

613/5de

5/55555c

5/52555cd

5/2355d

B1+F1

656/5c

5/1533b

5/52555cd

5/2567c

B1+F2

752/9b

5/1155b

5/53555bcd

5/3355b

B1+F3

747/4a

5/1453a

5/54555ab

5/3653a

B1+F4

761/5a

5/1533a

5/54667a

5/3755a

اعدادی که در هر ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند ،از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند : B0 .بدون مایهکوبی :B1 ،مایهکوبی با زادمایه میكروبی،
 :F0تیمار سطح کودی صفر :F1 ،تیمار  25درصد نیاز کودی فسفر :F2 ،تیمار  55درصد نیاز کودی فسفر :F3 ،تیمار  75درصد نیاز کودی فسفر و  :F4تیمار  155نیاز کودی فسفر.

جدول  .6بررسی اثر سال بر عملكرد دانه و میزان فسفر در بافتهای مختلف گندم
عامل

عملكرد دانه ()g/m2

عملكرد بیولوژیک ()g/m2

فسفر برگ ()%

فسفر دانه ()%

سال اول

665/4b

1537/2b

5/155b

5/299b

سال دوم

675/5a

1547/6a

5/112a

5/353a

یدار آماری در سطح پنج درصد میباشند.
* اعداد هر ستون با حروف کوچک متفاوت دارای اختالف معن 

 .4 .3عملکرد بیولوژیک

بهطور کامل از منبع سوپرفسفات تریپل نسبت به شاهد شش

تولید ماده خشک یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار بر

درصد عملکرد بیولوژیک را افزایش میدهد.

عملکرد میباشد .این صفت نشاندهنده پتانسیل گیاه در

) (2018گزارش کردند که کاربرد فسفر تا  45کیلوگرم در

جذب انرژی نورانی و تبدیل آن به انرژی شیمیایی میباشد.

هکتار در خاکی با میزان فسفر اولیه  64/2کیلوگرم در هکتار

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر کود فسفر و زادمایه

بهصورت معنیداری عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را

باکتریهای محرک رشد بر میزان عملکرد بیولوژیک در

افزایش داد (بهطور میانگین  95/1درصد نسبت به شاهد)،

مرحله رسیدگی معنیدار بود (جدول  ،)4اما اثر متقابل این

همچنین افزایش عملکرد حاصل از کاربرد فسفر در مقدار

دو فاکتور بر میزان عملکرد بیولوژیک در این مرحله تفاوت

بیشتر از  45کیلوگرم در هکتار معنیدار نبود .کاربرد زادمایه

معنیداری نداشت .جدول ( )1مقایسه میانگین اثرات ساده

جدایههای باکتریایی فراریشهای و درونرست نسبت به

تیمارهای مختلف کاربرد زادمایه محرک رشد گیاه و سطوح

شاهد  1/9درصد عملکرد بیولوژیک را افزایش داد؛ که نشان

کودی فسفر را نشان میدهد .در ارتباط با مصرف کود

میدهد جدایههای باکتریایی نقش کلیدی و مهم در رشد گیاه

شیمیایی فسفر مقایسه میانگین نشان داد که تأمین نیاز گیاه

گندم دارد .
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جدول  .7بررسی اثرات ساده کودهای شیمیایی و زیستی بر عملكرد بیولوژیک گندم
عملكرد بیولوژیک ()g/m2
سطوح کود شیمیایی

سطوح کود زیستی
B0

B1

F0

F1

F2

F3

F4

1777/533b

1957/355a

1795/755e

1559/555d

1545/417c

1573/553b

1595/333a

 :B0بدون مایهکوبی :B1 ،مایهکوبی با زادمایه میكروبی :F0 ،تیمار سطح کودی صفر :F1 ،تیمار  25درصد نیاز کودی فسفر :F2 ،تیمار  55درصد نیاز کودی فسفر :F3 ،تیمار 75
درصد نیاز کودی فسفر و  :F4تیمار  155نیاز کودی فسفر.

 .5 .3فسفر برگ

همانگونهکه مشاهده میشود تیماری که با زادمایه
IAA

نتایج تجزیه واریانس نشان داد عامل کود فسفری ،عامل

مایهکوبی شده دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک بود

باکتری و نیز اثرات متقابل آنها در سطح یک درصد بر

(جدول  (2005) Afzal et al. .)1در بررسی دو سویه

درصد فسفر برگ معنیدار بوده است (جدول  .)4جدول

باکتری  Pseudomonasو  Bacillusبهعنوان حلکنندگان

( )1مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار زادمایه باکتریایی

فسفات مشاهده نمودند که عملکرد بیولوژیک گیاه گندم

محرک رشد گیاه و سطوح کودی فسفر را نشان میدهد.

در تیمار مایهکوبیشده هر چند روند افزایشی داشت ،اما

بر این اساس ،کاربرد توأم جدایههای باکتریایی و سطوح

با نمونه شاهد از نظر آماری تفاوتی نشان ندادHameeda .

کودی فسفر ( 11 ، 15 ،21و  655درصد) نسبت به شاهد

 (2008) et al.بعد از جداسازی بیش از  255باکتری

سبب افزایش معنیداری در مقدار فسفر برگ شده است.

حلکننده فسفات ،پنج سویه برتر را که عالوه بر توان

همانگونهکه مشاهده میشود تیمارهای دارای  655و 11

انحالل فسفات دارای سایر ویژگیهای محرک رشدی

درصد نیاز کودی بههمراه زادمایه باکتری و همچنین تیمار

بودند را در یک آزمایش روی رشد گیاه ذرت بررسی

شاهد مثبت (تیمار  655درصد نیاز کودی بدون زادمایه

کرده و افزایش  25-45درصدی زیستتوده گیاهی را

باکتری) دارای بیشترین مقدار فسفر برگ بودهاند و

گزارش کردند .آنها اثر باکتریهای محرک رشد را در

اختالف معنیداری بین آنها مشاهده نمیشود .این

آزمایش گلخانهای و مزرعهای موردبررسی قرار دادند و

موضوع نشان میدهد که جدایههای محرک رشد توانسته

افزایش معنیدار برخی از پارامترهای اندازهگیریشده مانند

است میزان مصرف کود فسفر را تا  21درصد کاهش

زیستتوده خشک گیاهی ،طول ساقه و وزن دانه

دهند .تیمار شاهد منفی (فاقد کود فسفر و زادمایه باکتری)

Serratia

دارای حداقل مقدار فسفر برگ ( 5/51درصد) میباشد و

 marcescensمشاهده نمود  (2018) Sial et al.گزارش

مقدار فسفر گیاه در این تیمار بهطور معنیداری کمتر از

کردند که کاربرد  11کیلوگرم در هکتار  P2O5بیشترین

تیمارهای دیگر میباشد.

باکتریهای فراریشهای و درونرست مولد هورمون

(عملکرد) را در حضور  Pseudomonas sp.و

رشد و عملکرد را در گندم ایجاد میکند .همچنین استفاده
 .6 .3فسفر ساقه

از باکتریهای حلکننده فسفات بر عملکرد گندم و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد عامل کود فسفری و عامل

خصوصیات رشدی آن تأثیر گذاشت و نتایج آنها مشابه با
کاربرد  21کیلوگرم در هکتار

باکتری در سطح یک درصد و نیز اثرات متقابل آنها در

 P2O5بود.
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سطح پنج درصد بر درصد فسفر ساقه معنیدار بوده است

موضوع نشان میدهد که جدایههای محرک رشد توانستهاند

(جدول  .)4کاربرد زادمایه موجب افزایش  63درصدی در

میزان مصرف کود فسفر را تا  21درصد کاهش دهند .تیمار

میزان فسفر در ساقه گیاه گندم شد ،بهگونهایکه مقایسه

شاهد منفی دارای حداقل مقدار فسفر در دانه گندم (5/639

میانگینها نشان میدهد مقدار فسفر در ساقه در تیمار 11

درصد) میباشد و مقدار فسفر در دانه گیاه در این تیمار

درصد نیاز کودی بههمراه زادمایه باکتری از نظر آماری با

بهطور معنیداری کمتر از برخی تیمارهای دیگر میباشد.

مقدار فسفر در ساقه در تیمار شاهد مثبت اختالف

مطالعات نشان میدهد که قابلیت جذب فسفر خاک

معنیداری ندارد .این موضوع نشان میدهد که جدایههای

برای گیاه به فاکتورهای فیزیکی خاک (بافت ،رطوبت ،دما،

محرک رشد توانستهاند میزان مصرف کود فسفر را تا 21

تهویه و فشردگی) ،فاکتورهای شیمیایی خاک (،pH

درصد کاهش دهند .تیمارهای بدون کود فسفره با و بدون

مینرالوژی ،مواد آلی و برهمکنش با دیگر عناصر غذایی)،

زادمایه باکتری و تیمار  21درصد نیاز کودی فسفر بدون

فاکتورهای زیستی خاک (ترشحات ریشه گیاهان و

دارای حداقل مقدار فسفر در ساقه

ریزسازوارههای خاک) ،فاکتورهای گیاهی (واریته و سن

میباشند و مقدار فسفر گیاه در این تیمارها بهطور

گیاه ،توسعه و پخشیدگی ریشه گیاه) و کود فسفر (مقدار،

معنیداری کمتر از تیمارهای دیگر میباشد.

روش کاربرد ،قابلیت انحالل در آب ،فرمول شیمیایی و

زادمایه باکتری

شکل فیزیکی کود) بستگی دارد

(.)Canarini et al., 2019

 .7 .3فسفر دانه

بنابراین قابلیت دسترسی فسفر خاک به برآیند فاکتورهای

عامل کود فسفری ،عامل باکتری و نیز اثرات متقابل آن در

اشارهشده بستگی دارد که پیچیدگی خاصی به چرخه فسفر

سطح یک درصد بر میزان فسفر دانه در مرحله رسیدگی اثر

داده است .به همین دلیل تخمین قابلیت دسترسی فسفر خاک

معنیداری داشت .بر این اساس ،کاربرد فسفر بههمراه

و جذب آن بهوسیله گیاه با درنظرگرفتن تعداد محدودی از

مایهکوبی با زادمایه باکتریایی نسبت به کاربرد فسفر به تنهایی

فاکتورهای اشارهشده احتماالً اشتباه خواهد بود .از طرفی

سبب افزایش معنیداری در مقدار فسفر دانه گیاه شده است

رشدونمو گیاهان به فاکتورهای خیلی زیادی بستگی دارد که

که نشان میدهد فسفر نقش کلیدی و مهم در دانه گیاه گندم

یکی از آنها تأمین عناصر غذایی ضروری است و این در

دارد و بدون وجود فسفر عملکرد گیاه کاهش پیدا میکند.

حالی است که فسفر تنها یکی از  61عنصر ضروری برای

همانگونه که مشاهده میشود تیمارهای دارای  655و 11

رشد و نمو گیاهان میباشد .بنابراین گاهی با افزایش مقدار

درصد نیاز کودی بههمراه زادمایه باکتری و همچنین تیمار

کود سوپر فسفات تریپل مصرفشده (البته تا یک حدی)

شاهد مثبت (تیمار  655درصد نیاز کودی بدون زادمایه

تفاوت معنیداری از نظر برخی از صفات رشد و نموی

باکتری) بهترتیب با  5/919 ،5/911و  5/91درصد فسفر

ایجاد نمیشود ( .)Jeshni et al., 2017در شرایط کمبود

دارای بیشترین مقدار بودهاند هرچند اختالف معنیداری بین

فسفر ،تیمار باکتریایی نسبت به شاهد (بدون مایهکوبی

آنها مشاهده نمیشود .بهطوری که مقایسه میانگینها نشان

باکتری) فسفر گیاه را افزایش داد .پژوهشها نیز تأییدکننده

میدهد همانند درصد فسفر در برگ و ساقه ،مقدار فسفر در

این موضوع میباشد که باکتریهای محرک رشد گیاه با

تیمار  11درصد نیاز کودی بههمراه زادمایه باکتری از نظر

ترشح ترکیبات کمپلکسکننده یا حلکننده مانند اسیدهای

آماری برابر با مقدار فسفر در تیمار شاهد مثبت میباشد .این

( Stamford

آلی ( ،)Sharma et al., 2013اسیدهای غیر آلی
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 ،)et al., 2003کیلیتکردن ( )Rashid et al., 2004و ترشح

کمتری از گیاه گندم یا رشد ناپایداری در مقایسه با تیمار

فسفاتازهای برون سلولی برای معدنیکردن فسفاتهای آلی

شاهد مثبت ( 655درصد نیاز کودی و بدون زادمایه باکتری)

( )Gyaneshwar et al., 2002فسفر قابل جذب خاک را

مشاهده شد .براساس این نتایج ،پیشنهاد میشود این زادمایه

افزایش میدهند .البته همیشه و در همه شرایط باکتریهای

میتواند بهعنوان مکمل با کودهای شیمیایی بهمنظور کاهش

محرک رشد باعث بهبود رشد و نمو گیاهان نمیشود و

سطح مصرف کودهای شیمیایی استفاده شود اما نمیتواند

گاهی ممکن است شاهد اثرات غیرمعنیدار یا حتی کاهشی

جایگزینی برای کود فسفر باشد .بنابراین ،با توجه به نتایج

بر رشد و نمو گیاهان باشیم ( .)Delfim et al., 2018بهنظر

بهدستآمده ،باکتریهای محرک رشد فراریشهای  R185و

میرسد این موضوع به تفاوتهای ژنتیکی و کارکردی

درونرست  E240کاندیداهای مناسبی برای توسعه رشد

ریزسازوارههای مختلف بر میگردد و با تغییر شرایط زیستی

ریشه ،جذب بیشتر فسفر و در نتیجه افزایش عملکرد گندم

و غیرزیستی محیط اطراف این ریزسازوارهها ممکن است

هستند و میتوانند بهعنوان زادمایههایی برای بهبود سالمت و

رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهند .در کل استفاده زادمایه

عملکرد گندم استفاده شوند.

تلفیقی باکتری فراریشهای  R185و باکتری درونرست

E240

همراه با  11درصد نیاز کود فسفری برای استفاده در شرایط

 .5تشکر و قدردانی

مزرعه مناسب بهنظر میرسد.

از حمایت مالی دانشگاه تهران در انجام این تحقیق ،تشکر
و قدردانی

جهگیری
 .4نتی 
نتایج حاصل از اثر زادمایه میکروبی برتر و کود فسفری برای

میگردد.

 .6تعارض منافع

دستیابی به حداکثر رشد و عملکرد گیاه گندم طی دو سال

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

کشت متوالی در مزرعه تحقیقاتی نشان داد که افزایش
عملکرد گیاه گندم ناشی از تیمار زادمایه باکتری بهعالوه 11
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