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  چکیده
 در عملکرد و رشد افزایش باعث تواندمی مستقیم غیر و مستقیم مکانیسمهاي طریق از رشد افزاینده باکتریهاي از استفاده     

 رشد شاخصهاي به همراه کود آلی اسیدهیومیک بر فلورسنت از سودوموناس سویه هایی توان تحقیق این در .شود زراعی گیاهان
سه تکرار  در بلوکهاي کامل تصادفی طرح براساس فاکتوریل، صورت به گلدانی آزمایشی منظور بدین .گرفت قرار بررسی مورد خلر

 هیومیکاسید آلیکود: فاکتورهاي آزمایش شامل .نشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند اجرا شدگلخانه تحقیقاتی دادر  1392در سال 
دو مایه تلقیح شامل سودوموناس فلورسنت (و سه سطح سویه باکتري ) خاك گرم در کیلوگرممیلی 300و  150، 0(سطح  سه در

شاخص هاي رشد گیاه شامل سطح برگ و تعداد  در مرحله گلدهی. بود)) بدون تلقیح(و شاهد  187، سودوموناس فلورسنت 169
تعداد و داري بر تأثیر معنی) P>01/0(هیومیک هاي سودوموناس و غلظت هاي اسیدنتایج نشان داد که سویه. گیري شدندآن اندازه

 150به  0ومیک از با افزایش غلظت اسید هی .دار بودمعنی )P>05/0(بر سطح برگ  تنها ند ولی اثر متقابلشانداشت سطح برگ خلر
تلقیح بذور . درصد افزایش یافتند 18/43و  44/37درصد و سطح برگ  31/37و  98/15 میلی گرم، تعداد برگ به ترتیب 300و 

درصد و سویه  27/40و  38/31، به ترتیب 169هاي سودوموناس نیز نشان داد که تعداد و سطح برگ با کاربرد سویه خلر با سویه
  .درصد نسبت به شاهد افزایش داشتند 19/37 و 90/16، به ترتیب187

 
  آلی، بقوالتکننده فسفات، کود بیولوژیک، کودهاي حلباکتري :واژگان کلیدي

  
   مقدمه

 بر مشکالت ناشی از مصرف نهاده هاي شیمیایی غلبه جهت مطلوب حلراه یک ،زیستی هايکود مصرف پایهبر پایدار کشاورزي     
 ریزوسفري هايباکتري به توانمی دارند را کود زیستی به شدن تبدیل توانایی که خاك ریزجانداران نبی در. )5( آیدشمارمی به

 از سسودوموناس فلورسن .)10( دهندتشکیل میانواع سودوموناس را هاباکترياین بخش مهمی از جمعیت  که )6(نمود  اشاره
 فسفر جذب افزایش گیاهی، هاي هورمون تولید ها، بیوتیک آنتی سنتز سیدروفورها، تولید جمله از مختلفی سازوکارهاي طریق
 .)3( گردد می گیاه رشد تحریک سبب کنند، می تنظیم را گیاه در اتیلن مقدار که هاییآنزیم سنتز و نیتروژن تثبیت گیاه، توسط

 فراوان رواج زراعی محصوالت کیفی و کمی بهبود براي آلی اسیدهاي انواع از استفاده اخیرا محیطی، زیست مالحظات به توجه با
در ارتباط با اثرات مفید ترکیبات هیومیکی بر بهبود رشد گیاهان گزارش شده است که مصرف اسیدهیومیک رشد گیاه . است یافته
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والت ي بقاي خانواده، یکی از گیاهان علوفه .Lathyrus sativus Lبا نام علمیخلر  .)7( دهدمیداري افزایش را به صورت معنی
 با). 8(کندمی تثبیت خاك در را ازت و شده خاك تقویت و اصالح موجب خانواده این گیاهان سایر مانند باشد ومی) لگومینوز(

 اثر ارزیابی هدف با این مطالعه ه،طعدم انجام کار تحقیقاتی در این راب همچنین و شیمیایی کودهاي رویه بی مصرف به توجه
  .شد اجرا خلر رشدي هاي ر روي برخی شاخصزیستی و آلی ب کودهاي

  
  هامواد و روش

صورت آزمایش  به بیرجند دانشگاه کشاورزي يدانشکده تحقیقاتی يگلخانه در 1392 سال در صورت گلدانیبه پژوهش این
سطح  سه در میکهیواسید آلیکود مصرف اول فاکتور .شد انجام تکرار سه با تصادفی هاي کاملبلوك طرح قالب در فاکتوریل

 سنناس فلورسوسودومدوم تلقیح بذور خلر با باکتري  و فاکتور) گرم در کیلوگرممیلی 300و  150، )شاهد(صفر (
fluorescenss) (Pseudomonas  در سه سطح) تلقیح با سویه  ،)شاهد(عدم تلقیحfluorescenss strain 169 P.  و

 خاك سطح از سانتیمتري 3 عمق در بذرخلر عدد 9ها گلدان از یک هر در .بود) .fluorescenss strain  P 187تلقیح با سویه 
ها گلدان روزانه صورت به و زراعی ظرفیت حد در هاگلدان طوبتر و بررسی حفظ پذیرفتصورت  مقطر آب با آبیاري .کاشته شد

همچنین  ،شدگیري سنج اندازهبرگ سطح اهدستگ با وجدا  دو بوتهاز هر گلدان  ي تعیین سطح برگ در زمان گلدهیبرا. شد توزین
ها از نرم افزار رو براي رسم نمودا SAS نرم افزاراز  آماري محاسبات و ها داده پردازش براي .گردیدها نیز شمارش تعداد برگ

Excel  و براي مقایسه میانگین از آزمونFLSD استفاده شد درصد 5داري با سطح معنی.  
  
  

 نتایج و بحث
تعداد داري بر تأثیر معنی) P>01/0(هیومیک یه واریانس نشان داد که سویه هاي سودوموناس و غلظت هاي اسیدنتایج تجز    

 )P>01/0(اما اثر سویه هاي سودوموناس و غلظت هاي مختلف اسید هیومیک ، دار نبودند ولی اثر متقابلشان معنیداشت خلربرگ 
  ).1جدول(دار بود یبر سطح برگ گیاه معن )P>05/0(و اثر متقابلشان 

  
  
  
  
  
 

 
 
 

  
  
  
  
  

تجزیه واریانس خصوصیات رشدي خلر .1جدول  
درجه منابع تغییرات                              

 آزادي
 میانگین مربعات

 تعداد برگ   )میلی متر مربع(سطح برگ 
   ns 84/28316   ns 11/228 2  بلوك

   44/4027**    53/28227165**  2  سویه سودوموناس
   11/5918**    3/32038486**  2  یکاسید هیوم

   ns 72/147  04/1014462*  4  اسید هیومیک×  سویه سودوموناس
   86/317   44/318930 16  خطا

  .غیر معنی دار:  ns.    معنی داري در سطح پنج درصد:  *.   معنی داري در سطح یک درصد:  **
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  تعداد برگ
. افزایش یافت يدارکه با افزایش غلظت اسید هیومیک در خاك، تعداد برگ خلر به طور معنیدهد نتایج مقایسه میانگین نشان می

 بیشترین 

 89/85(و کمترین در زمان عدم مصرف آن ) عدد 137(میلی گرم در کیلوگرم خاك اسید هیومیک  300تعداد برگ در مصرف 
 31/37 و 98/15 میلی گرم، تعداد برگ خلر به ترتیب 300و  150به  0با افزایش غلظت اسید هیومیک از  .مشاهده شد) عدد

باعث افزایش در سیب زمینی حافظ و اسما طی مطالعه اي دریافتند که استفاده از اسید هیومیک  ).1شکل(درصد افزایش یافت 
کاربرد با نیز نشان داد که تعداد برگ  هاي سودوموناسبذور خلر با سویهتلقیح . )4( شدپارامترهاي رشدي از جمله تعداد برگ 

) 1993(همکاران  و سینگ .)2شکل(افزایش یافت درصد نسبت به شاهد  90/16، 187درصد و با سویه  38/31، 169سویه 

  ).9( درا گزارش کردن سودوموناس فلورسنهاي ذرت با تلقیح بذرهاي آن باسافزایش تعداد برگ
 

 :سطح برگ

همچنین باالترین سطح دار بود غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر سطح برگ خلر معنیاثر  نشان داد کهنتایج مقایسه میانگین 
 7/4711(و کمترین آن در زمان عدم مصرف اسید هیومیک ) میلی متر مربع 84/8292(میلی گرم  300برگ مربوط به تیمار 

میلی گرم در کیلوگرم خاك به  300و  150از صفر به  غلظت اسید هیومیکبا افزایش سطح برگ . مشاهده شد) میلی متر مربع
 اثر که داد نشان گندم روي بر )1388( خزاعی و سبزواري تحقیقات نتایج ).3شکل(درصد افزایش یافت  18/43و  44/37 ترتیب
 لقیح شدهتبذور  همچنین .)2( شد داري معنی برگ سطح بر پاشی محلول زمان سه در یکهیوم اسید مختلف هاي غلظت متقابل
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درصد و  27/40، 169بطوریکه تلقیح بذور با سویه . داري در سطح برگ خلر شدند، باعث افزایش معنیبا سویه هاي سودوموناس
بررسی ها نشان  ).4شکل( داري بین سویه ها مشاهده نشداما تفاوت معنی درصد سطح برگ را افزایش دادند 19/37، 187سویه 

بدون (نسبت به شاهد درصدي سطح برگ گیاه  6/20، باعث افزایش سویه هاي سودوموناس فلورسنداد که تلقیح بذور ذرت با س
  ).1(گردید ) تلقیح

 هنگام دار بود بطوریکهمعنینیز ف اسید هیومیک بر سطح برگ خلر همچنین اثر متقابل کاربرد سودوموناس و غلظت هاي مختل
) میلی متر مربع 8/9430(کیلوگرم خاك اسید هیومیک، بیشترین سطح برگ میلی گرم در  300و مصرف  169تلقیح بذور با سویه 

-، تفاوت معنیمیلی گرم اسید هیومیک 300و  150غلظت هاي  دردو سویه سودوموناس هر این میزان با کاربرد  امامشاهده شد 
   .)2جدول( بود) میلی متر مربع 53/3007(کمترین سطح برگ نیز مربوط به عدم مصرف اسید هیومیک و سودوموناس . داري نداشت

 
 
 

  
  
  
  
 
 
 
  

  گیري کلینتیجه
 تعداد و سطح برگ خلربر داري تأثیر معنی) P>01/0(هیومیک نتایج نشان داد که سویه هاي سودوموناس و غلظت هاي اسید

 اسید هیومیک مصرف همچنین. دار بودمعنی )P>05/0(دار اما بر سطح برگ ند ولی اثر متقابلشان بر تعداد برگ غیر معنیداشت
 جهت آن از توانمی نتیجه در .باشد مؤثر گیاه صفات رشدي افزایش در باکتري، جمعیت و فعالیت افزایش با احتماال توانست
 .نمود استفاده خاك موادآلی راتاث افزایش
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 اسید هیومیک

)میلی گرم در کیلوگرم خاك(  
56/4916  c   6211 b 53/3007  d 0 

9041  a 17/8537  a 87/5018  c 150 

84/9033  a 8/9430  a 1/6414  b 300 

.دهددرصد را نشان می 5دار در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون و ردیف، عدم اختالف معنی  
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