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  تحت تأثیر باکتري ) هاشمی و خزر(هاي رشد و فیزیولوژیکی دو رقم برنجتغییرات شاخص

 )Pseudomonas Fluorescens(محرك رشد 
 

  2، سیدمحمدرضا احتشامی1*دلدارزهرا امین
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 چکیده

 قالب در فاکتوریل به صورت آزمایشی رقم برنج، دو فیزیولوژیکی هاي رشد وبرشاخص رشد محرك هايباکتري اثر مطالعه منظوربه     
هاي در این تحقیق رقم درآمد اجرا به رشت برنج تحقیقات موسسۀ در 1388زراعی  سال در تکرار 4 در تصادفی کامل هايبلوك طرح

 P. fluorescens strain4, P. fluorescens(سطح  8ها در مورد مطالعه، رقم هاشمی و خزر در نظر گرفته شدند و سطوح باکتري
strain 93, P. fluorescens strain 103, P. fluorescens strain 136, P. fluorescens strain 168, P. fluorescens 

strain 169, P. fluorescens strain 177,  آزمایش، این در .اعمال شدند) ) شاهد(و به همراه یک تیمار بدون تلقیح با باکتري 
 مقایسه در خزر رقم در مطالعه هاي موردویژگی بیشتر .بت شدهاي مورد مطالعه باعث تحریک مثباکتري محرك رشد در بیشتر صفت

رشد،     محرك هايباکتري که بیانگر آن بود نتایج .دادند نشان گیاه رشد محرك هايباکتري به بهتري واکنش هاشمی رقم با
 افزایش سبب ریزجانداران این .بهبود بخشید شاهد با مقایسه در را برنج ارزیابی هاي فیزیولوژیکی موردهاي رشد و ویژگیشاخص

 177و  168، 93هاي سویه با بذر تلقیح تیمار باکتري، مختلف سطوح بین در. نیز شدند سطح برگ و روند تجمع ماده خشکشاخص 
  .داشتند ارزیابی مورد هايصفت تمامی بر بارزتري اثر هاسویه بقیه به نسبت

 
  شاخص رشد برنج، رشد، محرك هايباکتري :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

 از نفر میلیارد 3 نیاز مورد کالري از درصد 70 تا 35 تقریباً شود ومیترین گیاهان زراعی مهم جهان محسوب برنج یکی از مهم      
. یابد، بنابراین براي نیل به خودکفایی در این محصول، الزم است تا میزان عملکرد در واحد سطح افزایش کندمی تأمین را دنیا جمعیت

با توجه  .باشدترین شرط افزایش حاصلخیزي خاك و افزایش میزان عملکرد محصوالت کشاورزي میمصرف مناسب انواع کودها، اساسی
شیمیایی و آلودگی محیط زیست کاربرد کودهاي زیستی راهی براي افزایش محصوالت با  رویه از کودهايبه افزایش استفاده   بی

 کود نوعی فسفات، حل کننده هايباکتري جمله از رشد محرك هايباکتري. باشدهاي زیرزمینی میآب کاهش آلودگی محیط زیست و
 از متنوعی طیف تولید و خاك در هاآن توزیع گسترده دلیل به سودوموناس باکتري هاآن بین در که شوندمی  محسوب زیستی

 تنباکو جو، گندم، ذرت، کتان، عملکرد ها برباکتري این آثار مثبت از متعددي هايگزارش. است برخوردار ايویژه اهمیت از هامتابولیت
 و آهن، پتاسیم فسفر، چون عناصري جذب افزایش نیتروژن، افزایش تثبیت موجب هاباکتري دهد ایننشان می که دارد وجود و خردل

 دریافتند برنج بر زیستی کودهاي تأثیر مورد در پژوهشی در ).1(اند شده این گیاهان ها درفیتوهورمون تولید و گیاه آب وضعیت بهبود
 شد ر محرك هاياثر باکتري بررسی هدف با حاضر آزمایش .)2(شد  برنج دانه عملکرد باعث افزایش تنهایی، به زیستی کود کاربرد که
  .انجام گرفت برنج رقم دو هاي رشد و صفات فیزیولوژیک و عملکردشاخص بر شود،محسوب می زیستی کود نوع یک که
  

  هامواد و روش
-بلوك طرح قالب در آزمایش به صورت فاکتوریل. در مؤسسه تحقیقات برنج کشور به اجرا در آمد 1388 -89 سال در آزمایش این     
 مختلف هايسویه و هاشمی و خزر رقم دو شامل پژوهش در این بررسی مورد تیمارهاي .شد اجرا تکرار چهار با تصادفی کامل هاي
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 .P. fluorescens strain 4, P. fluorescens strain 93, P. fluorescens strain 103, P( سطح 8 شامل رشد محرك باکتري 

fluorescens strain 136, P. fluorescens strain 168, P. fluorescens strain 169, P. fluorescens strain 177   و یـک
 حاوي که سوسپانسیونی در تلقیح، مرحلۀ اولین براي ماهاول اردیبهشت نیمۀ در بذور. در نظر گرفته شدند)) بدون تلقیح( تیمار شاهد 

بر  و خارج سوسپانسیون از کردن دارجوانه براي بذور سپس. شدند خیسانده ساعت 24گرم باکتري و یک لیتر آب بود، به مدت  5/17 
 انجـام  بـراي . گردیدنـد  خزانـه منتقـل   داخل به رسید، کافی اندازة به هاجوانه طول کههنگامی .شدند داده قرار کنفی يهاکیسه روي

 به هاباکتري با شده تیمار گیاهچۀ 3 تعداد کپه، هر در .تهیه شد تلقیح مرحلۀ اولین سوسپانسیون مشابه محلولی مرحله تلقیح، دومین
 از پـس  آزمایشـی،  کـرت  هـر  و هشتم دوم هايردیف صفات مورد مطالعه از گیرياندازه براي. نشاکاري شدمتر سانتی 20 20 فاصله
از روز بیستم بعد از نشاکاري و  .شدند خشک گرادسانتی درجۀ 75دماي  در ساعت 48 مدت به و انتخاب بوته 4 اي،حاشیه تأثیر حذف

بر و با اسـتفاده از  ها کفاي، نمونهبوته با رعایت اثر حاشیه 5مترمربع و به تعداد  2/0بار، در هر کرت از مساحت روز یک 14با فاصله هر 
گیـري  بوتـه بـه طـور جداگانـه انـدازه      5هاي ، مساحت کل برگ)Licore 3100 Area Meter, USA(گیري سطح برگ دستگاه اندازه

گراد خشک و تـوزین  درجه سانتی 75ها در دماي اده خشک نمونهگیري سطح برگ، براي تعیین روند تجمع مهر بار بعد از اندازه. شدند
 پس و شده برکف کرت، هر از مترمربع 3 در موجود هايفیزیولوژیک، بوته رسیدگی از پس هفته دو دانه، عملکرد براي محاسبه. شدند

طـرح مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش،       .گرفـت  قرار محاسبه مورد دانه عملکرد سرانجام و کوبی شدندخرمن هادانه رطوبت، کاهش از
 مقایسـه  و شـد  اسـتفاده  SAS 9.2  افـزار نـرم  از واریانس تجزیه انجام هاي کامل تصادفی بوده که برايفاکتوریل در قالب طرح بلوك

  .انجام گرفت LSDروش  با هامیانگین
  

  نتایج و بحث
درصد  1داري را در سطح احتمال گیاه مؤثر بوده و اثر معنی نتایج این پژوهش نشان داد که باکتري محرك رشد بر وزن خشک     

با  بذر تلقیح تیمار را هوایی اندام خشک وزن که مقایسه بین سطوح باکتري مشخص کرد که بیشترین، به طوري)1جدول(نشان داد 
 به توانمی را خشک مادة تولید این افزایش). 2جدول( داد  اختصاص خود به شاهد را خشک وزن کمترین و 177 و 168 سویه باکتري

خزر نسبت به رقم هاشمی به وجود . داد نسبت ریشه توسعه افزایش دلیل به و فسفر نیتروژن نظیر ضروري عناصر جذب و بهتر رشد
داري را برهمکنش رقم در باکتري در این صفت اثر معنی. باکتري واکنش بهتري نشان داد و وزن خشک بیشتري را از آن خود کرد

  . نشان نداد
  

  جدول تحلیل واریانس صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم برنج در سطوح مختلف باکتري: 1جدول 
روز تا   درجه آزادي  منبع تغییرات

  رسیدگی
  عملکرد اقتصادي  وزن هزاردانه  وزن خشک

75/24 3 تکرار ** 8/105  ns 4/1  ns 1/1275810  * 
5/1660 1 رقم ** 8/823 ** 2/2  ns 7/2539118 ** 

2/2 7 باکتري  ns 0/322 ** 3/3 ** 9/1009245 ** 
2/3 7 باکتري*رقم  ns 8/143  ns 3/2  * 0/294252  ns 

 1/317843 0/1 7/103 8/1 45 خطا
 5/13 6/3 9/17 0/7 - ضریب تغییرات

ns                              ، * درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیر معنی** و  
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  جدول مقایسه میانگین سطوح مختلف باکتري بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم برنج: 2جدول  
دانه وزن هزار )gr(وزن خشک روز تا رسیدگی باکتري

)gr(  
عملکرد 

  )kg/ha(اقتصادي
62/100 شاهد a 01/49 c 86/28 a 7/3546 c 
87/100 4سویه  a 31/50 c 62/27 bc 2/4229 ab 
87/100  93سویه  a 64/60 ab 87/27 abc 8/4200 ab 
12/100  103سویه  ab 80/54 bc 83/27 bc 0/4035 bc 
37/100  136سویه  ab 43/54 bc 16/28 ab 6/3889 bc 
25/100  168سویه  ab 43/65 a 95/26 c 9/4743 a 
12/100  169سویه  ab 78/53 bc 05/27 c 8/4353 ab 
55/99  177سویه  a 24/65 a 15/27 c 7/4343 ab 

  اعداد داخل هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، از.  درصد مقایسه شده اند 5و در سطح  LSDها با روش آزمون میانگین                               
  .داري ندارندنظر آماري اختالف معنی                                  

 باکتري در رقم اثر و هاباکتري سطوح بین هاشمی تعداد روز تا رسیدگی بیشتري را گذراند، اما به نسبت رقم خزر در این آزمایش     
ها داري وجود نداشت، اما مقایسه بین دادهها اختالف معنیکه بین سطوح باکتريبا آن. نداشت وجود داريمعنی اختالف آماري نظر از

در واقع یک مکانیسم فیزیولوژیک در گیاهان زراعی سبب . کمترین روز تا رسیدگی را داشت 177نشان داد که تیمار تلقیح بذر با سویه 
شود که گیاه، بقاء و ادامه نسل خود را بر ادامه رشد و تولید بیشتر ترجیح داده و دوره رشد خود را در مدت کوتاهتري به پایان می

  ).3(تر کنند د دوره رسیدگی گیاه تلقیح شده را کوتاهتواننها میهمچنین گزارش شده است که این باکتري .برساند
  هاي رشدشاخص  

داري در درصد اختالف معنی 1ها نشان داد که بین دو رقم خزر و هاشمی در سطح احتمال نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده       
زیرا هر چه سطح فتوسنتز کننده بیشتر باشد، ، که به نوعی با عملکرد رابطه مستقیم دارد، )4جدول (شاخص سطح برگ دیده شد 

  . یابدرشد و تغذیه گیاه نیز افزایش می
. سطح برگ بیشتري را از آن خود کرد 99/1نسبت به رقم هاشمی با میانگین  17/2مقایسه بین دو رقم نشان داد که رقم خزر با 

ها در که مقایسه بین سطوح باکتريطوري اشت، بهداري وجود دها در شاخص سطح برگ تفاوت معنیهمچنین بین سطوح باکتري
بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد  64/2با میانگین  168شاخص سطح برگ حاکی از آن بود که تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه 

سطح برگ مربوط به تیمار  نیز با این سویه در یک سطح قرار گرفت و کمترین شاخص 177که البته تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه 
ها نشان داد که که مقایسه میانگین دادهتفاوت فاحشی را نشان داد، به طوري)  1شکل(اثر باکتري در رقم  .بود 81/1شاهد با میانگین 

کمترین مقدار ، بیشترین شاخص سطح برگ را از آن خود کرد و 63/2در رقم هاشمی با میانگین  168تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه 
افزایش شاخص سطح برگ در تیمار تلقیح بذر . مشاهده شد 62/1در رقم هاشمی با میانگین  136در تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه 

هایی چون توان به جذب بیشتر عناصري چون فسفر، نیتـروزن، پتاسیم و همچنین آهن که در ساخـت آنزیمرا می 168با باکتري سویه 
البته باید متذکر شد که شاخص سطح . شوند، نسبت دادو پراکسیدازها که یک فاکتور مهم در ساخت کلروفیل محسوب می کاتاالزها

ها در مرحله پر شدن ها بر روي یکدیگر و نیز کاهش نیتروژن برگاندازي برگسایه. گرددبرگ باال لزوماً موجب افزایش عملکرد نمی
  ).4(ه و عملکرد نهایی دانه خواهد شد ها، باعث کاهش سرعت رشد گیادانه
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 جدول تحلیل واریانس شاخص سطح برگ و روند تجمع وزن خشک -4جدول 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                ns    ، * درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیر معنی** و  
  

  
  نمودار برهمکنش باکتري در رقم بر شاخص سطح برگ -1شکل 

  روند تجمع ماده خشک
دار در روند تجمع وزن خشک بین دو رقم است، همچنین بین سطوح ها در تحقیق حاضر بیانگر تفاوت معنیتجزیه و تحلیل داده     

که مشخص شد تیمار طوري، به)2شکل (برهمکنش باکتري در رقم اختالف فاحشی را داشت . دار بودها معنیها نیز تفاوتباکتري
در رقم هاشمی با 136گرم در بوته و تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه  41/38در رقم خزر با میانگین  168تلقیح بذر با باکتري سویه 

در این تحقیق، روند افزایش ماده . ترین وزن خشک در بوته را از آن خود کردندبوته به ترتیب بیشترین و کمگرم در  38/21میانگین 
پیروي نمود و در ابتداي فصل رشد افزایش یافت و سپس ) منحنی سیگموییدي(خشک در تیمارهاي مختلف از الگوي تقریباً یکسانی 

هاي گیاهی، افزایش ها، مرگ بافتتوان به کاهش دوام برگاین موضوع را میدلیل . در مراحل پایانی فصل رشد کاهش نشان داد
روند افزایش ماده . هاي گیاه نسبت دادنوري و کاهش فتوسنتز در اثر خشک و زرد شدن برگاندازي و زوالسرعت تنفس به علت سایه

توان اظهار داشت که در واقع می. یمارهاي دیگر بوده استتر و باالتر از تهمواره سریع 168خشک در تیمار تلقیح بذر با باکتري سویه 
 بر تعداد پنجه بارور، رشد گیاه و افزایش دوام و شاخص افزایش جذب بیشتر فسفر، نیتروژن، پتاسیم  مصرف باکتري سودوموناس با اثر 

در نهایـت باعث باال رفتن موجب افزایش تجمع ماده خشک و ، سطح برگ و افزایش فعالیت فتوسنتزي، و همچنین عناصر دیگر
  . شودعملکرد دانـه در این تیـمار می
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هاشمی خزر

  )gr(وزن خشک شاخص سطح برگ درجه آزادي منبع تغییرات
32/0 3 تکرار ns 45/38  ns 
96/2 1 رقم **  83/510 ** 

34/3 7 باکتري ** 46/629 ** 
15/1 7 باکتري*رقم ** 43/262 ** 

 a( 45 68/0 54/105(خطا
73/98 5 زمان  ** 98/26353 ** 

40/2 5 زمان *باکتري ** 34/138 ** 
37/0 35 زمان *رقم  ns 13/92 ** 

31/0 35 زمان *باکتري*رقم  ns 90/31  ns 
 b( 240 37/0 36/31(خطا

 28/20 42/29 - ضریب تغییرات
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 گیري کلینتیجه

 مورد هايصفت تمامی بارزتري بر اثر هاسویه بقیه به نسبت 177و  168باکتري سویه  که داد نشان بررسی این نتایج کلی طوربه     
 غذایی عناصر جذب افزایش بر بهبود بخشیدن  رشد با محرك هايباکتري بیانگر آن است که پژوهش این هايیافته. داشتند ارزیابی

  .گردند برنج و عملکرد خشک هاي رشد، وزنشاخص افزایش به منجر توانندمی فسفر ویژهبه

  
  نمودار برهمکنش باکتري در رقم بر روند تجمع ماده خشک -2شکل 
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