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مقایسه کارایی باکتریهای محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و
عملکرد گیاه گندم
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متشرعزاده

 -1دانشآموخته دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -2استاد گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -3دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -4استادیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -80/80/62تاریخ پذیرش )80/26/26

چکیده:
امروزه استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در زمینهای کشاورزی به دلیل نگرانیهای زیست محیطی مورد بحث است ،بنابراین یافتن راهکارهای
جایگزین برای کاهش اثرات مضر فعالیتهای کشاورزی حائز اهمیت است .هدف از این تحقیق ،بررسی پتانسیل جدایههای فراریشهای و درونرست
جداسازی شده از ریشه گیاه گندم به منظور بررسی ویژگیهای محرک رشد و اثر آنها بر شاخصهای رشد گیاه گندم و کاهش مصرف کودهای
شیمیایی فسفر بود .به این منظور ابتدا باکتریها از نظر تولید هورمون ایندول استیک اسید در محیط کشت حاوی ال-تریپتوفان غربالگری
شدند و توانایی آنها در انحلال فسفاتهای نامحلول معدنی و آلی ارزیابی شد .در ادامه توانایی این باکتریها در بهبود رشد گیاه گندم در یک
آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .جدایههای فراریشهای  R185و درونرست  E240بهترتیب با تولید
 211/2و  773/9میکروگرم بر میلیلیتر فسفر و همچنین تولید  91/2و  22میکروگرم بر میلیلیتر هورمون ایندول استیک اسید به عنوان
جدایههایی با توان انحلال فسفاتهای نامحلول و مولد ایندول استیک اسید انتخاب شدند .نتایج حاصل از تعیین توالی  16S rRNAنشان داد
که جدایههای باکتریایی فراریشهای( )R185و درونرست( )E240از جنس  Pseudomonasبودند .به استناد نتایج حاصله ،مایهکوبی تلفیقی با
باکتریهای فراریشهای و درونرست موجب افزایش  22/6درصدی در مقدار فسفر گیاه شد در حالیکه این مقدار در مورد مایهکوبی جداگانه با
باکتریهای فراریشهای و درونرست بهترتیب  72/6و  76/4درصد بود .در ارتباط با ارقام گندم ،رقم روشن نسبت به رقم مرودشت درصد فسفر
بالاتر ( 4/3درصد) و بیومس ریشه بیشتری ( 94/2درصد) تولید کرد.
کلید واژگان :باکتریهای فراریشهای و درونرست ،کود شیمیایی ،گندم ،کود زیستی ،مؤلفههای محرک رشد گیاه

 نویسنده مسئول؛ تلفن32672279323:

ایمیل:

emamisomaye@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تأمین غذای کافی با کیفیت و قیمت مناسب برای افراد
یک جامعه ،از مهمترین ارکان اصلی توسعه پایدار هر
کشور میباشد .در عصر حاضر با توجه به محدودیت منابع
و افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا
برای محصولات غذایی ،شرایط ایجاب میکند که از منابع
محدود به نحو بهینه استفاده شود .غلات منبع اصلی
غذایی برای تغذیه بشر در جهان میباشد و در میان غلات
نیز گندم مهمترین منبع غذایی برای مصرف انسانی است
( .)Curtis et al., 2002در ایران گندم و نان حاصل از
آن به لحاظ راهبردی ،مهمترین محصول زراعی در سبد
غذایی مردم کشور محسوب میشود ،بهطوری که قسمت
عمده کالری و پروتئین مورد نیاز مردم از این طریق به
دست میآید .یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تولید
و عملکرد بالا برای تولید محصول گندم ،مصرف کودهای
فسفر است .بدون افزودن کود فسفر عملکرد ارقام موجود
شدیداً کاهش مییابد .برآورد شده که در دو سوم
خاکهای کشت شده در جهان ،قابلیت دسترسی فسفر
توسط ریشه گیاهان با مشکل مواجه است ( Syers et

 .)al., 2008برای بهبود تغذیه فسفر گیاه روش مرسوم،
کاربرد مقدار زیاد کودهای شیمیایی فسفر در خاک است.
راندمان کاربرد کود فسفر  93تا  73درصد است و
باقیمانده فسفر در خاک تثبیت و به شکل نامحلول تبدیل
میشود .افزون بر این ،کودهای فسفر دارای عناصر سمی
همچون کادمیوم ،فلورید ،آرسنیک ،جیوه و ...
است( .)Singh et al., 2015مطالعات نشان داده است
که  42درصد مجموع عناصر ورودی به زمینهای
کشاورزی اتحادیه اروپا را کود فسفات تشکیل میدهد و

 22درصد کل کادمیوم موجود در مواد غذایی مربوط به
این عنصر در خاک است (.)Ramteke et al., 2018این
موضوع باعث کاهش کیفیت محصول و کارایی کوددهی
و در نتیجه کاهش سودآوری محصول شده که منجر به
هدررفت اقتصادی و مشکلات زیست محیطی میگردد .با
استفاده از قابلیت انحلال زیستی فسفاتهای آلی و
معدنی نامحلول میتوان مصرف کودهای شیمیایی
فسفردار را کاهش داد که در کاهش خطرات زیست
محیطی نیز مؤثر است .جمعیتهای قابل توجهی از
باکتریهای حلکننده فسفات نامحلول در خاک و در
فراریشه گیاه وجود دارد که گونههای هوازی نسبت به
بیهوازی غالب است ،همچنین جمعیت آنها در فراریشه
در مقایسه با خاک غیر فراریشهای به مراتب بیشتر بوده
است

(2013

al.,

et

همکاری

.)Sharma

میکروارگانیسمهای موجود در فراریشه گیاهان میتواند
موجب بهبود جذب فسفاتهای در دسترس و همچنین
فراهم ساختن منابع فسفات تثبیت شده برای گیاه شود.
از آنجا که عناصر غذایی ضروری گیاه ،توسط ریشه از
خاک جذب میشوند ،رشد خوب ریشه یک پیشنیاز برای
افزایش رشد و نمو گیاه به حساب میآید .تعداد زیادی از
باکتریهای محرک رشد گیاه از طریق تولید هورمونهای
گیاهی

باعث

افزایش

رشد

ریشه

گیاه

میشوند( Chen .)Gopalakrishnan et al., 2015و
همکاران ( )2391باکتری  Bacillus velezensisرا از
نظر ویژگیهای محرک رشدی نظیر توان انحلال
فسفاتهای نامحلول ،تولید سیدروفور و افزایش رشد
ریشه بادامزمینی مورد بررسی قرار دادند .تحت شرایط
گلخانهای مایهکوبی با باکتری محرک رشد موجب
افزایش معنیدار در ارتفاع گیاهچه بادامزمینی (4/6
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سانتیمتر) ،وزن خشک گیاهچه ( 3/76گرم) ،طول ریشه

باکتریهای فراریشه انجام شده است( Emami et al.,

( 7/9سانتیمتر) و وزن خشک ریشه ( 3/32گرم) نسبت

 .)2018با نگاه به توانایی باکتریهای درونرست در

به گیاهان شاهد شد Ribeiro .و همکاران ( )2392توان

بهبود و افزایش رشد گیاه و نیز نبود آگاهیهای کافی از

چهار سویه باسیلوس را در انحلال فسفات آهن نامحلول،

این باکتریها در گیاه گندم ،انجام پژوهشهایی در این

تولید سیدروفور و  IAA9در شرایط آزمایشگاهی تعیین

رابطه ضروری به نظر میرسد .بنابراین هدف از این

کردند و در ادامه تأثیر این جدایهها را در شرایط

تحقیق ،بررسی پتانسیل جدایههای فراریشهای و

گلخانهای در ارتقاء شاخصهای رشد گیاه ارزن در یک

درونرست جداسازی شده از ریشه گیاه گندم به منظور

خاک با فسفر پایین مورد ارزیابی قرار دادند .تمام

بررسی ویژگیهای محرک رشد و اثر آنها بر شاخصهای

سویههای باسیلوس منبع فسفر نامحلول را حل نموده و

رشد گیاه گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر

برخی از آنها سیدروفورهای نوع کربوکسیلات را تولید

بود.

کرده و سطح بالاتری از  IAAرا در حضور تریپتوفان

 .2مواد و روشها

تولید کردند .این سویهها موجب افزایش زیست توده
ساقه در حدود  22درصد و محتوای نیتروژن ،فسفر و

 .1-2جداسازی باکتریهای فراریشهای و

پتاسیم به ترتیب  23 ،73و  33درصد ،در مقایسه با تیمار

درونرست ریشه گیاه گندم

شاهد شدند .در ایران نیز Alikhani ،و همکاران ()2392

در این تحقیق به منظور جداسازی باکتریهای

گزارش کردند که مایهکوبی گندم با باکتریهای

فراریشهای و درونرست محرک رشد گیاه گندم،

حلکننده فسفات ضمن افزایش مقدار فسفر محلول در

نمونهبرداری از خاک فراریشه گندم مزرعه دانشکده

محیط رشد توانست بهطور معنیداری شاخصهای رشد

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در

گیاه ( 73تا  27درصد) و مقدار جذب فسفر گیاه ( 94تا

محمدشهر کرج انجام شد .جهت جداسازی باکتریهای

 72درصد) را نسبت به تیمار بدون باکتری افزایش دهند.

درونرست ریشه ،در ابتدا ریشهها شسته شده و ضد

علاوه بر باکتریهای فراریشهای محرک رشد گیاه،

عفونی سطحی شدند .قطعات ریشه با استفاده از یک

باکتریهایی از این نوع وجود دارند که قادرند بهصورت

هاون استریل در محلول استریل یک چهارم رینگر به

اختصاصی به بخش درونی گیاه از جمله بذر ،ریشه ،میوه

مدت  93دقیقه خرد و له شدند .سپس همه محتویات

و ساقه نفوذ کنند و در این مکانها مستقر شوند .این

مواد خرد شده را به ارلن حاوی  13میلیلیتر محلول

باکتریها معمول ًا دارای آنزیمهای حلکننده دیواره

رینگر استریل منتقل و به مدت  42دقیقه بر روی شیکر

سلولی برای نفوذ در این اندامها هستند .اگرچه صفات

قرار داده شدند .پس از تهیه رقتهای دهدهی از نمونه،

محرک رشدی بین باکتریهای فراریشه و درونرست

 3/9میلیلیتر از هر یک از رقتهای  93-2تا  93-3بر روی

ممکن است مشابه باشد ،بیشتر تحقیقات در مورد
1- Indole-3-acetic acid
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پلیتهای حاوی محیط کشت پخش گردید .همچنین

اسپربر (شامل  93گرم در لیتر گلوکز 3/2 ،گرم در لیتر

جهت جداسازی باکتریهای فراریشهای 93 ،گرم از خاک

عصاره مخمر 3/72 ،گرم در لیتر سولفات منیزیم،

ریزوسفری به ارلنهای حاوی  13میلیلیتر بافر فسفات

3/94گرم در لیتر کلسیم کلرید 2/2 ،گرم در لیتر تری

استریل منتقل و به مدت  73دقیقه روی شیکر قرار داده

کلسیم فسفات 9333 ،میلیلیتر آب مقطر و )pH= 3/2

شد .تهیه سریهای رقت برای خاک فراریشه هم مشابه

کشت داده شد .توان انحلال فسفاتهای نامحلول آلی نیز

به سریهای رقت ریشهها انجام گرفت .پلیتهای تلقیح

با استفاده از محیط کشت اصلاحشده اسپربر تعیین شد

شده به صورت واژگون به مدت  7الی  2روز در دمای 22

که در آن به جای ترکیب شیمیایی تریکلسیم فسفات از

درجه سانتیگراد درون گرمخانه گرماگذاری شدند.

یک منبع آلی به نام اینوزیتول هگزا فسفات استفاده شد

کلنیهای ظاهر شده بر روی ظروف پتری جدا سازی

( .)Alikhani et al., 2007قطر کلونی رشد یافته و نیز

شده و مراحل خالصسازی این جدایهها پس از کشت

قطر هاله شفاف حاصل از انحلال فسفات که در اطراف هر

مجدد روی همان محیط از طریق بازکشت انجام گرفت.

کلنی تشکیل شده بود به دقت اندازهگیری شدند .برای

 .2-2غربالگری جدایهها از نظر فعالیت محرک

انجام آزمون کمی انحلال فسفاتهای معدنی نامحلول از
محیط کشت اسپربر مایع استفاده شد و مقدار جذب نور

رشد گیاه
اندازهگیری کمی تولید ایندول استیک اسید (اکسین) به
روش بریک در محیط کشت مایع رنگی در نتیجه استفاده
از محلول سالکوفسکی و با قرائت دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام گرفت( .)Bric et al., 1991مقدار تولید اکسین
توسط هر جدایه از مقایسهی جذب نور آن با منحنی
استاندارد تهیه شده با غلظتهای  3تا  933میکروگرم بر
میلیلیتر محاسبه گردید .در مرحله بعد به منظور بررسی
توان جدایههای فراریشهای و درونرستی در انحلال
فسفاتهای معدنی نامحلول ،از محیط کشت اسپربر
استفاده گردید( .)Sperber, 1958ابتدا باکتریها به
مدت  42ساعت در محیط نوترینت براث کشت داده
شدند .برای تشخیص نیمه کمی توان حل فسفات3 ،
میکرولیتر از سوسپانسیون تازه باکتری با روش
قطرهگذاری برروی ظروف پتری حاوی محیط جامد

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 433
نانومتر قرائت شد .توانایی تولید سیدروفور توسط جدایهها
بصورت نیمه کمی با کشت در محیط  CAS-Agarبا
استفاده از روش پیشنهادی  Schwynو Neiland

( )9123و براساس استفاده از محیط کشت پایهای کروم
آزرول -اس( )CASصورت گرفت.

 .3-2شناسایی مولکولی جدایهها
 DNAباکتری با استفاده از کیت شرکت کیاژن استخراج
2

و  PCRبه منظور تکثیر توالی  16S rRNAانجام شد.
برای دستیابی به ناحیه بارکد از ژن 16S rRNA
باکتریهای مورد مطالعه از پرایمرهای  27Fو 1520R

استفاده شد .محصول  PCRبه دست آمده برای بررسی
الگوی باندی و ارزیابی نتایج ،در ژل آگارز یک درصد
الکتروفورز شدند .برای تعیین توالی قطعات تکثیر شده،

2- Polymerase chain reaction
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محصول  PCRبر روی ژل آگارز یک درصد بارگزاری شد

سانتیمتری ،منطقه اشتهارد (ارتفاع از سطح دریا 9929

و پس از استخراج باند مد نظر از ژل به روش سامبورک

متر ،طول جغرافیایی ( )23˚ 91′Eو عرض جغرافیایی

و همکاران برای تعیین توالی دوطرفه با استفاده از

( )72˚ 44′Nواقع در استان البرز برداشته شد.

 BigDye terminatorدستگاه  Sequencerمورد

ویژگیهای از خاک از جمله :بافت خاک به روش

استفاده قرار گرفت ( .)Sambrook et al., 2001توالی-

هیدرومتر ،قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک،

های به دست آمده پس از مشاهده با استفاده از نرمافزار

 pHگل اشباع ،کربن آلی به روش والکلی و بلک و فسفر

 Chromas 2.1اصلاح و مورد تائید قرار گرفت .این

قابلدسترس به روش السن اندازهگیری شد( Sparks,

توالیها با استفاده از نرمافزار  ClustalWهم ردیفسازی

 .)1996برای کشت گلدانی گندم ،در هر گلدان تعداد 93

و به وسیله نرمافزار  Bioedit 7.0.9به فرمتهای قابل

حفره به عمق  2سانتیمتر ایجاد شد و در هر حفره یک

استفاده تبدیل شد.

بذر سالم قرار گرفت و مقدار یک میلیلیتر از
سوسپانسیون کشت تازه هر جدایه به هر بذر جوانهدار

 .4-2آزمایش گلخانهای
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمونهای آزمایشگاهی،
جدایههای

باکتریایی

فراریشهای

R185

و

درونرست  E240با توان بالای تولید  IAAو انحلال
فسفاتهای نامحلول به عنوان تیمارهای باکتریایی مورد
استفاده قرار گرفتند .این آزمون با استفاده از آزمایش
فاکتوریل به صورت کاملاً تصادفی در سه تکرار بر روی
خاک غیر استریل و مقدار کم فسفر قابل جذب انجام
گرفت .فاکتورهای آزمایش شامل ،فاکتور اول :جدایههای
باکتری در چهار سطح شامل زادمایه باکتری فراریشهای
محرک رشد  ،R185زادمایه باکتری درونرست محرک
رشد  ،E240زادمایه مخلوط باکتری فراریشهای و باکتری
درونرست( ،)R185+E240به همراه شاهد منفی (بدون
مایهکوبی) و نیز شاهد مثبت (کوددهی بر اساس آزمون
خاک از منبع سوپرفسفات تریپل)؛ و فاکتور دوم :ارقام
گندم در دو سطح شامل ارقام روشن و مرودشت بود که
هر دو دارای تیپ رشدی بهاره و مناسب مناطق معتدل
بودند .نمونه خاک مورد استفاده از عمق 3-73

شده مایهزنی شد و برای تیمارهای شاهد از زادمایه
اتوکلاو شده استفاده شد .سپس بذور مایهزنی شده با
خاک گلدان پوشانده شدند .پس از سبز شدن تمام بذور
گندم و خروج آنها از سطح خاک تعداد گیاهکها از
طریق تنک کردن به  2عدد کاهش داده شد .نور مورد
نیاز برای رشد گیاهان در حد  23333لوکس تأمین شد.
مدت زمان روشنایی نیز با توجه به دوره رشد ،بین -94
 92ساعت تنظیم شد .دمای گلخانه هم  23  2درجه
سانتیگراد در طول شبانه روز بود (.)Ova et al., 2015
در طول دوره رشد گیاه ،آبیاری گلدانها به صورت وزنی
و بر اساس  32درصد ظرفیت زراعی با آب مقطر انجام
گرفت .پس از گذشت  923روز از زمان کشت ،عملیات
برداشت انجام و وزن خشک بخش هوایی و ریشه گیاه
اندازهگیری شد .برای اندازهگیری فسفر از روش زرد
(مولیبدووانادات) استفاده شد ()Westerman, 1991
آزمونهای انجام شده در این بخش به صورت طرح کامل ًا
تصادفی و آزمایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شدند.
تجزیه واریانس و محاسبات آماری با استفاده از برنامه
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 SASو رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel

به  ،4/2برای جدایه  ،E240کاهش یافت .بهطوری که

انجام شد .مقایسه میانگین دادهها به روش  Tukeyدر

در جدول 9دیده میشود رابطه معکوسی بین مقدار

سطح  2درصد انجام پذیرفت.

فسفر آزاد شده و  pHمحیط کشت وجود دارد .این

 .3نتایج

مسئله نشان میدهد که کاهش  pHمیتواند مکانیسم
این جدایهها در انحلال فسفاتهای نامحلول معدنی باشد.

 .1-3جداسازی باکتری

شناسایی مولکولی نشان داد که جدایههای فراریشهای

جدایههای فراریشهای  R185و درونرست E240

 R185و درونرست  E240بهترتیب با  12و  12/3درصد

بهترتیب با تولید  211/2و  773/9میکروگرم بر میلیلیتر

تشابه با  Pseudomonas sp. JHEE_sو

فسفر و همچنین تولید  91/2و  22میکروگرم بر

Pseudomonas mosseliiمرتبط است .توالیهای

میلیلیتر هورمون  IAAبه عنوان جدایههایی با توان

نوکلئوتیدی تعیین شده برای جدایههای R185و E240

انحلال فسفاتهای نامحلول و مولد  IAAبودند .همچنین

در این مطالعه به پایگاه اطلاعاتی بانک ژن فرستاده شد

رشد جدایهها موجب کاهش معنیدار  pHدر محیط مایع

و بهترتیب با شمارههای دسترسی  MF579599و

اسپربر شد pH .نهایی محیط در انتهای آزمایش از 3/2

 MF579598ثبت شد.

جدول  -1ویژگیهای جدایه فراریشهای و درونرست انتخاب شده برای کشت مزرعهای

کد

IAA

حلالیت فسفات

حلالیت فسفات

تولید

مقدار انحلال

 pHدر محیط

جدایه

)(μg mL-1

نامحلول معدنی

نامحلول آلی

سیدروفور

فسفات نامحلول

کشت حاوی

(قطر هاله به قطر

(قطر هاله به

(قطر هاله به

معدنی

تری کلسیم

کلونی)

قطر کلونی)

کلونی)

)(μg mL-1

فسفات

R 185

91/2 ± 3/9b

4/ 3 ± 3/ 2b

7 / 2 ± 3/ 9a

9/2 ± 3/9a

211 ± 2b

4/ 2 ± 3/ 9a

E 240

22/3 ± 3/7a

2/ 3 ± 3/ 2a

7 / 3 ± 3/ 9a

773 ± 7a

4/ 2 ± 3/ 9b

9/ 2 ± 3/ 9a

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری ( )P<0.05میباشند.

 .2-3ویژگیهای خاک مورد استفاده برای
آزمایش گلخانهای
نتایج بررسیهای انجام شده بر روی نمونه خاک تهیه
شده در جدول  2ارائه شده است .بر اساس نتایج ارائه
شده بافت خاک لوم رسی شنی و مقدار کربن آلی خاک

زیر یک درصد بود .همانطور که مشاهده میشود ،خاک
مورد مطالعه دارای مقادیر قابل توجهی از فسفر کل
میباشد ولی به دلیل  pHبالا ،آهک زیاد و نیز پایین بودن
مقدار ماده آلی در این خاک ،فسفر قابلجذب آن زیر
سطح بحرانی بود ،لذا به احتمال زیاد رشد اکثر گیاهان
در این خاک با کمبود فسفر مواجه بود.
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جدول  -2نتایج برخی ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و زیستی خاک مورداستفاده در آزمون گلخانهای

مقدار

ویژگی (واحد)
)dSm-1( EC

3
8/4

pH
فسفر قابلجذب ( )mg kg
-1

4/44

فسفر کل ()mg kg-1

0131/67

ظرفیت تبادل کاتیونی ()cmol+ kg-1 dry soil

04/88

رطوبت ظرفیت مزرعه ()%

48/88

کربن آلی ()%

1/68

کلاس بافت خاک

 .3-3تاثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر
وزن خشک گیاه گندم در کشت گلدانی
تجزیه واریانس دادهها حاکی از معنیدار بودن اثر باکتری
و رقم بر مقدار وزن خشک اندام هوایی و همچنین وزن
خشک ریشه گیاه در سطح یک درصد بود (جدول  .)7با
توجه به شکل 9مشاهده میشود که کاربرد کود شیمیایی
سوپرفسفات تریپل (شاهد مثبت) موجب افزایش وزن
خشک گیاه شد ،تیمار عدم مصرف کود شیمیایی دارای
کمترین وزن خشک بود .همانطور که در جدول 2نشان
داده شده است مقدار فسفر قابل جذب خاک پایین
میباشد ،لذا به نظر میرسد که با مصرف کود شیمیایی
فسفره (سوپرفسفات تریپل) افزایش رشد ریشه منطقی
بوده باشد .مایهکوبی گندم با باکتریهای محرک رشد

لومی رسی شنی

معنیداری میان تیمار باکتری فراریشهای و باکتری
درونرست محرک رشد بر وزن خشک اندام هوایی گیاه
مشاهده نشد (شکل .)9
همچنین مایهکوبی گیاهان گندم به صورت تلفیقی با
باکتریهای فراریشهای و درونرست محرک رشد
( )R185+E240تأثیر معنیداری بر افزایش مقدار وزن
خشک ریشه گیاه داشت .مایهکوبی تلفیقی با جدایههای
فراریشهای و درونرست موجب افزایش  22درصدی وزن
خشک شد .بهترتیب بیشترین ( 3/12گرم) و کمترین
( 3/27گرم) وزن خشک ریشه گیاه در تیمارهای مربوط
به تیمار مایهکوبی تلفیقی با باکتریهای فراریشهای
 R185و درونرست  E240در و تیمار شاهد منفی
مشاهده شد.

باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی شد ،اما تفاوت
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جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر مایهکوبی دو رقم گندم با باکتریهای محرک رشد بر صفات مورد بررسی در کشت گلدانی

میانگین مربعات
درصد فسفر

وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک ریشه به وزن

گیاه

اندام هوایی

اندام ریشه

خشک اندام هوایی

**1/8818

**1/0083

**1/1118

**0/346

**1/18004

1/11110 ns

**3/878

1/11110ns

**1/183
1/1108
4/1

منبع تغییرات

درجه آزادی

باکتری

4

**1/10448

رقم

0

*1/11041

**7/113

باکتری × رقم

4

1/11113ns

1/10447ns

1/1113ns

خطای آزمایش

41

1/11108

1/16807

1/1107

1/111110

ضریب تغییرات ()%

-

4/6

4/7

8/4

7/7

عملکرد دانه

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

مقایسه میانگین اثر ارقام مختلف بر وزن خشک اندام

بودن اثر تیمار باکتری را بر وزن خشک ریشه به وزن

هوایی و وزن خشک ریشه تفاوت معنیداری را در سطح

خشک اندام هوایی در سطح یک درصد نشان داد.

یک درصد نشان داد (جدول  .)7وزن خشک اندام هوایی

تغییرات وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی در

و وزن خشک ریشه در رقم روشن نسبت به رقم مرودشت

دو رقم و همچنین بر همکنش باکتری و رقم از نظر آماری

بهترتیب  2/1و  94/2درصد بیشتر بود (شکل  .)2ریشه

تفاوت معنیداری نشان ندادند (جدول  .)7نتایج مقایسه

اصلیترین اندام گیاهان برای جذب آب و عناصر غذایی

میانگین نشان داد که کاربرد سوپرفسفات تریپل اگر چه

از خاک میباشد که اندازه و آرایش آن بر جذب مواد

موجب افزایش وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام

تأثیرگذار خواهد بود .رشد و توسعه ریشه به دلیل افزایش

هوایی گندم شد اما از لحاظ آماری معنیدار نبود (شکل

سطح تماس با خاک میتواند با افزایش جذب آب و

 .)7تیمار مایهزنی باکتری  R185و باکتری  E240و

عناصر غذایی باعث افزایش رشد گیاهان شود .تفاوت در

تیمار مایهزنی ترکیب این دو باکتری باعث افزایش وزن

وزن خشک گیاه ارقام مختلف را میتوان به تفاوت

خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی شد .بهطوری که

ژنتیکی بین آنها نسبت داد .تغییر در مورفولوژی و

این شاخص در تیمار مایهزنی ترکیب این دو باکتری با

زیست توده گیاهی ریشه به عنوان یکی از روشهای

افزایش  29درصدی نسبت به شاهد منفی بیشترین مقدار

گیاهان برای دسترسی بیشتر به عناصر خاک در شرایط

بود.

کمبود مواد غذایی است .تجزیه واریانس دادهها ،معنیدار
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a

شاهد منفی

زادمایه تلفیقی
R185+ E240

باکتری درونرست
E240

باکتری فراریشه ای
R185

وزن خشک اندام هوایی
)(g

شاهد مثبت

c

ab

bc

bc

12
10
8
6
4
2
0

0

0.4
0.6

e

0.8

d

c

b

a

وزن خشک ریشه
)(g

0.2

1

شکل  -1تأثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر وزن خشک اندام هوایی و ریشه گندم ،حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری
( )P<0.05میباشند.

(گرم)

10
9.5

مرودشت

روشن

b

عملکرد دانه

0

a

0.27
b

0.26
0.25

(درصد)

1

مرودشت

فسفر گیاه

2

(گرم در گلدان)

3
a

روشن

وزن خشک ریشه

روشن

b

10.5

هوایی…

b

a

11

وزن خشک اندام

a

0.85
0.8
0.75
0.7
0.65

11.5

0.24
روشن

مرودشت

مرودشت

شکل  -2تأثیر رقم گندم بر شاخصهای رشدی ،درصد فسفر گیاه و ویژگیهای زیستی خاک فراریشه ،حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار
آماری ( )P<0.05میباشند.

 .4-3عملکرد دانه
بر اساس نتایج تجزیه واریانس جدول  7عملکرد دانه
گندم بهطور معنیداری تحت تأثیر باکتریهای محرک
رشد ،رقم گیاه و بر همکنش این دو قرار گرفته و در سطح

احتمال یک درصد معنیدار شده است .افزودن
سوپرفسفات تریپل به عنوان شاهد مثبت نسبت به شاهد
منفی باعث افزایش این صفت شد (شکل  .)4بهطور کلی
میتوان گفت که استفاده از کود شیمیایی فسفره مانند
سوپر فسفات تریپل باعث افزایش تولید دانه میشود ولی
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مقدار استفاده از آن برای ایجاد اختلاف معنیدار نسبت

صفت را افزایش دهند (شکل  .)4عملکرد دانه در نتیجه

به شاهد در شرایط مختلف متفاوت است؛ که باید برای

مایهکوبی با باکتریهای  E240 ،R185و E240+R185

ارقام ،خاکها و شرایط آب و هوایی متنوع جداگانه

بهترتیب نسبت به شاهد منفی  22/6 ،22و  42درصد

آزمایش و تعیین شود .نتایج نشان داد که تیمارهای

افزایش داشت.

باکتریایی  E240 ،R185و  E240+R185میتوانند این
c

b

0.08

c

0.04
0.02

اندام هوایی

0.06

0
شاهد مثبت

شاهد منفی

زادمایه تلفیقی
R185+ E240

باکتری درونرست
E240

باکتری فراریشه ای
R185

وزن خشک ریشه به وزن خشک

a

ab

0.1

شکل  -3تأثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی گیاه
حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری( )P<0.05میباشند.
a

باکتری درونرست
E240

باکتری فراریشه ای
R185

d

شاهد مثبت

شاهد منفی

زادمایه تلفیقی
R185+ E240

عملکرد دانه

c

c

(گرم بر گلدان)

b

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شکل  -4تأثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر عملکرد دانه ،حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری ( )P<0.05میباشند.

 .5-3تأثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر
فسفر گیاه گندم در کشت گلدانی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات باکتریهای
محرک رشد و رقمهای مورد استفاده بر درصد فسفر گیاه
بهترتیب در سطح یک و پنج درصد معنیدار بود (جدول
 .)7نتایج مربوط به درصد فسفر گیاه شکل ،2افزایش
درصد فسفر گیاه را همگام با مایهکوبی گیاهان گندم با

باکتریهای فراریشهای و درونرست محرک رشد نشان
میدهد و میان تیمارهای شاهد و گیاهان گندم مایهکوبی
شده با باکتریهای محرک رشد اختلاف معنیدار مشاهده
میشود .مایهکوبی تلفیقی با باکتریهای فراریشهای
 R185و درونرست E240

موجب افزایش 22/6

درصدی در مقدار فسفر گیاه میشود در حالیکه این
ارقام در مورد مایهکوبی جداگانه با باکتریهای
فراریشهای و درونرست  72/6و  76/4درصد بود.
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a

b

c

c

(درصد)

شاهد مثبت

شاهد منفی

زادمایه تلفیقی
R185+ E240

باکتری درونرست
E240

فسفر گیاه

d

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

باکتری فراریشه ای
R185

شکل  -5تأثیر مایهکوبی با باکتریهای محرک رشد بر درصد فسفر گندم ،حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری ( )P<0.05میباشند.

در ارتباط با ارقام گندم ،رقم روشن نسبت به رقم
مرودشت درصد فسفر بالاتری ( 4/3درصد) داشت .بالاتر
بودن غلظت فسفر در رقم روشن نشاندهنده توانایی
بیشتر سیستم ریشهای این رقم در جذب فسفر از خاک
است (شکل  .)2فسفر در رشد ریشه و گستردگی آن در
اعماق مختلف خاک و در نتیجه در جذب رطوبت و عناصر
غذایی مؤثر بوده و در رشد و عملکرد گیاه تأثیرگذار است.
تفاوت ارقام در جذب فسفر میتواند به دلیل اختلاف در
مورفولوژی ریشه ،قدرت جذب عناصر توسط ریشه،
مصرف و استفاده از عناصر در متابولسیم و رشد گیاه و
همچنین اثرات متقابل ریشه با خاک باشد .ارقامی با
سیستم ریشهای بزرگ و انشعابات گسترده قادرند حجم
بیشتری از خاک را جستجو کرده و در نتیجه عناصر
غذایی و رطوبت بیشتری را جذب نمایند .از عوامل مهم
ریشه که در جذب فسفر مؤثرند میتوان به شکل ،توزیع
(گسترش عمودی و افقی) ،قطر و سطوح جذب ریشه،
ریشههای موئی و دوام ریشه یا پتانسیل پیرشدگی ریشه
اشاره نمود که ارقام مختلف از لحاظ این ویژگیها
اختلافات فاحشی نشان میدهند .علاوه بر مورفولوژی
ریشه ،برخی از ژنوتیپها به دلیل ترشح مواد اسیدی از
ریشههای خود و پایین آوردن  pHمیتوانند مقدار فسفر
بیشتری از خاک جذب نمایند.

 .4بحث و نتیجهگیری
تحقیق بر روی میکروارگانیسمهایی که باعث بهبود
حاصلخیزی خاک و افزایش پتانسیل تغذیه گیاهی
میشوند به علت هزینه رو به افزایش کودهای شیمیایی
و بعضی از اثرات محیطی منفی آنها در کانون توجه
پژوهشگران قرار دارد .به این منظور مطالعه ساختار
جمعیت باکتریهای فراریشه و درونرست ،توزیع آنها،
اثرات متقابل و نقش آنها درون گیاه میزبان برای درک
نقش اکولوژیکی آنها مهم میباشد .برای تعیین تأثیر
باکتریهای محرک رشد بر اساس نتایج به دست آمده از
آزمونهای مختلف آزمایشگاهی انجام شده ،دو جدایه با
قابلیت حلکنندگی فسفاتهای نامحلول و توان تولید
 IAAانتخاب شدند و به عنوان تیمارهای باکتریایی
محرک رشد گیاه مورد استفاده قرار گرفتند .جدایههای
 R185و  E240بهترتیب با تولید  211و  773میکروگرم
بر میلیلیتر فسفر و همچنین تولید  91/2و 22
میکروگرم بر میلیلیتر هورمون  IAAبه عنوان
جدایههایی با توان انحلال فسفاتهای نامحلول و مولد
 IAAبودند Batool .و  73 ،)2018( Iqbalجدایه با
قابلیت حلکنندگی فسفات نامحلول و سایر ویژگیهای
محرک رشدی (تولید هورمون و تثبیت نیتروژن) از
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،2تابستان 9711
مناطق مختلف جداسازی کردند .شاخص حلالیت فسفر

در فراریشه و انحلال فسفات نامحلول ،امکان دریافت

از  4تا  3در محیط جامد (کیفی) و مقدار حلالیت فسفر

فسفر را برای گیاه به مقدار بیشتری فراهم کرده و نقش

در محیط مایع (کمی) از  73تا  246میکروگرم در

مؤثری در افزایش عملکرد گندم داشته است ( Rana et

میلی لیتر متغیر بود .شرایط بهینه برای حلالیت فسفات

 .)al., 2015در همین راستا  Delfimو همکاران

نامحلول دمای  72درجه سانتیگراد ،3 pH ،استفاده از

( )2392نیز بیان کردند که مایهکوبی گندم با Bacillus

گلوکز و آمونیوم نیترات بهترتیب به عنوان منبع کربن و

 thuringiensisدر خاکهای مختلف اثرات متفاوتی

نیتروژن تعیین شد .نتایج بررسیها در گلخانه نشان داد

(مثبت یا منفی) بر رشد گیاه و خاک داشت.

که کاربرد جدایههای فراریشهای  R185و درونرست

نتایجی که از تأثیرگذاری حلکنندههای فسفاته بر

 E240موجب افزایش معنیدار در مقدار وزن خشک

محتوای فسفر بخش هوایی در گیاه گندم به دست آمد،

ریشه و اندام هوایی شد .پژوهشها نشان میدهد که

حاکی از آن است که افزایش مقدار جذب فسفر توسط

مایهکوبی گیاهان با باکتریهای محرک رشد باعث

ریشه گیاهان تیمارشده با کودهای زیستی فسفاته به

افزایش عملکرد اندام هوایی گیاهان میشود؛ البته افزایش

علت افزایش قابلیت دسترسی به فسفر و متعاقب آن

عملکرد زیستتوده بسته به پتانسیل میکروبی از یک

بهبود ظرفیت ریشه برای جذب فسفر و انتقال آن به

باکتری به باکتری دیگر و در شرایط مختلف ،متفاوت

بخش هوایی گیاه میباشد .نتایج برخی از مطالعات

میباشد .نتایج پژوهشهای  Kasimو همکاران ()2397

گذشته بی اثری باکتریهای محرک رشد گیاه با استفاده

نیز بیانگر این حقیقت است که مایهکوبی گیاه گندم با

از مایهکوبیهای جداگانه جدایه (بدون ترکیب با جدایه

باکتریهای محرک رشد در شرایط تنشی و غیر تنشی،

دیگر) را پیشنهاد کرده است؛ اما ترکیبهایی از جدایهها

وزن خشک اندام هوایی گیاهان را افزایش میدهد.

کارآمد بودهاند .البته گزارشهای متعددی نیز وجود دارد

نتایجی که از مایهکوبی باکتریهای محرک رشد با گیاه

که مؤید افزایش جذب فسفر گیاهان در حضور باکتری-

گندم بر وزن ریشه گزارش شده است ضد و نقیض است.

های حلکننده فسفات است ،که معمولاً این عمل را با

گزارش شده است که مایهکوبی گندم با Azotobacter

افزایش قابلیت دسترسی فسفر خاک و تحریک رشد

بر وزن خشک ریشه معنیدار نبود ،اگر چه تیمار باکتری

گیاهان انجام میدهند Korir .و همکاران ( )2393اعلام

نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش وزن خشک ریشه

نمودند که شواهدی دال بر افزایش فراهمی عناصر غذایی

شدند( .)Rajaee et al., 2007نتایج نشان دادند به جای

گیاه در فراریشه به دلیل فعالیت باکتریهای فراریشهای

استفاده از کود شیمیایی مانند سوپرفسفات تریپل

محرک رشد و حلکننده فسفات وجود دارد ،فرآیند عمل

میتوان با استفاده بهینه از کودهای زیستی ،عملکرد را

در این مورد شامل افزایش انحلال عناصر غذایی و یا تولید

افزایش داد .از آن جا که فسفر جزو عوامل مهم در

مواد کلاتکننده میباشد .تولید اسیدهای آلی باعث

دانهبندی و شکلگیری ردیف دانهها در گندم میباشد،

افزایش اسیدی شدن محیط اطراف ریشه میشود ،در

به نظر میرسد باکتریهای محرک رشد با توسعه ریشه

نتیجه در اثر جایگزینی پروتون به جای کلسیم ،فسفر
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آزاد میشود ،که اسید گلوکونیک یکی از این اسیدها

باکتری فراریشهای  R185و درونرست  E240بیشترین

میباشد( .)Babu et al., 2017مکانیسمهای دیگری نیز

تأثیر را بر افزایش شاخصهای رشد و فسفر گیاه گندم

برای انحلال فسفر پیشنهاد شدهاند که شامل تولید مواد

داشتند .در تیمار مایهکوبی تلفیقی  R185+E240وزن

کلاتکننده ،تولید اسیدهای معدنی مانند اسید

خشک بخش هوایی ،وزن خشک ریشه ،عملکرد دانه و

سولفوریک ،اسید نیتریک و اسید کربنیک به وسیله

مقدار فسفر در گیاه از  93گرم 3/23 ،گرم 9/2 ،گرم در

میکروارگانیسمهای خاک میباشد .تولید آنزیمهای

گلدان و  3/92درصد در تیمار شاهد منفی بهترتیب به

فسفاتاز نیز روش دیگری برای رهاسازی فسفات از منابع

 93/3گرم 3/17 ،گرم 2/2 ،گرم در گلدان و  3/21درصد

آلی فسفات میباشد .به نظر باکتریهای استفاده شده در

افزایش پیدا کرد .همچنین رقم روشن نسبت به رقم

این آزمایش بهویژه زادمایه تلفیقی دو جدایه  R185و

مرودشت  94/2 ،2/1و  4/3درصد بهترتیب وزن خشک

 E240که دارای شاخص انحلال فسفات و تولید IAA

اندام هوایی ،وزن خشک ریشه و درصد فسفر بیشتری

بالایی هستند در انحلال منابع فسفاته موجود در خاک

داشت .بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آمده،

دخالت داشته و همین موضوع باعث بالا رفتن غلظت و

باکتریهای محرک رشد فراریشهای  R185و درونرست

مقدار این عنصر در بافت خشک گیاهی در انتهای دوره

 E240کاندیداهای مناسبی برای توسعه رشد ریشه،

رشد گیاه شده است .در مجموع نتایج به دست آمده

جذب بیشتر فسفر و در نتیجه افزایش عملکرد گندم

حاکی از آن است که استفاده از تیمارهای باکتریایی

هستند و میتوانند به عنوان زادمایههایی برای بهبود

سبب افزایش قابل توجه شاخصهای رشد و مقدار فسفر

سلامت و عملکرد گندم و کاهش سطح مصرف کودهای

گیاه میشود .در بین این تیمارها ،مایهکوبی تلفیقی با

شیمیایی استفاده شوند.
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