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  چکیده
جو در سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و  برخی از صفات مورفولوژیکهاي افزاینده رشد گیاه بر یر باکترياثثبراي مطالعه       

. در مزرعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انجام شد 1389 -90و  1388 -89فسفر، آزمایشی دو ساله در سال هاي زراعی
و کود ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره 80و 40صفر، (هاي اصلی شامل دو عامل نیتروژن در سه سطح کرت

هاي افزاینده رشد بذور با باکتري تلقیحبه  یفرع يهاو کرت )P2O5 صورتفسفر در هکتار به رمگکیلو 60و  30صفر، (فسفر 
 ) و مخلوط دو باکتري OF استرین، آزوسپریلوم لیپوفرم 5استرین  کروکوکوم ازتوباکتر تلقیح با، تلقیحبدون ( سطح 4 در گیاه

هاي محرك رشد  با افزایش کاربرد کودهاي نیتروژن، فسفر و پیش تیمار بذر با باکتري .نتایج نشان داد .دشدنختصاص داده ا
بنابراین توصیه می گردد براي  .داري یافتند افزایش معنی رگ، وزن خشک برگ، ارتفاع بوته و طول سنبلهتعداد بگیاهی 

دستیابی به حداکثر میزان این صفات از تلقیح توام باکتري هاي آزوسپریلوم و ازتوباکتر در باالترین سطح کاربرد نیتروژن و 
  .فسفر استفاده گردد

  
   .تعداد برگ، طول سنبله ،پریلومآزوسآزتوباکتر،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

، هاي مختلفی منجر به افزایش بسیاري از پارامترهاي رشدي گیاه نظیر ارتفاع گیاه هاي محرك رشد گیاه با سازوکار باکتري     
یلوم آزوسپیرنظیر  گیاههاي محرك رشد  باکتريتلقیح با  .شوند می ...و ) 6(اندازه برگ ) 4(، وزن خشک برگ )2(طول سنبله 

. هاي سبز گیاه نیز موثر است ی و اندامشعالوه بر تأثیر بر روي پارامترهاي مربوط به ریشه، بر روي بسیاري از پارامترهاي روی
 )2(ذبیحی و همکاران . این تغییرات به طور مستقیم به تأثیر مثبت آزوسپیریلوم در جذب مواد معدنی توسط گیاه بستگی دارد

به اثرات ) 1(اسدي رحمانی و فالح  .دار بود معنی، بر ارتفاع بوته گیاههاي محرك رشد  ا باکتريبتلقیح گزارش کردند که 
) 6(کاماکسی و همکاران . هاي فلورسنت بر ارتفاع و وزن خشک بخش هوایی گندم اشاره داشتند دار تلقیح با سودوموناس معنی

هاي هوایی  ه موجب افزایش طول و وزن ریشه و اندامهاي محرك رشد گیا نشان دادند که تلقیح بذرهاي جو با باکتري
ترین  بیش). 6(درصدي کل بیوماس منجر گردید  9/45هاي مذکور به افزایش  طوري که تلقیح بذور جو با باکتري گردد، به می

این به نظر می بنابر .)2(آمد  دست هدرصد فسفر مورد نیاز ب 100همراه با مصرف  108طول سنبله از تیمار سودوموناس پوتیدا 
رسد مطالعه و بررسی اثر کاربرد باکتري هاي محرك رشد گیاهی به همراه کودهاي شیمیایی و تاثیر آن بر صفات مورفولوژیک 

  . مهم و مرتبط با عملکرد می تواند گامی موثر در کاهش کاربرد کودهاي شیمیایی و دستیابی به کشاورزي پایدار باشد
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  مواد و روش ها
فاکتوریل  صورتبهدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  یدر مزرعه تحقیقات 1389و  1388سال هاي زراعی  یش دراین آزما
کیلوگرم در هکتار نیتروژن  80و 40صفر، (سطح  3 درکود نیتروژن  شاملاصلی  هايکرت .با سه تکرار اجرا شدپالت  اسپلیت

بذر با  تلقیحبه  یفرع يهاکرتو ) P2O5 صورتفسفر در هکتار به وکرمکیل 60و  30صفر، (کود فسفر  و )خالص از منبع اوره
و مخلوط دو  OF استرین، آزوسپریلوم لیپوفرم 5استرین  کروکوکوم ازتوباکتر تلقیح با، تلقیحبدون ( سطح 4 درباکتري، 

 70عمق خاك زراعی و  2/8حدود  خاك  pH. باشدمی سیلتی لومخاك منطقه از نوع بافت  .ختصاص داده شدا) باکتري
تراکم مورد . سانتی متر بود 18متر با فاصله بین ردیفی  5خط کاشت به طول  6هر کرت فرعی داراي  .باشدمتر میسانتی

گیري صفات  هاندازبراي   .بذر در متر مربع در نظر گرفته شد 400هاي آزمایشی ثابت و در حد استفاده براي همه کرت
هاي حاصل به عنوان ارزش  با رعایت اثر حاشیه اي از هر کرت انتخاب و میانگین داده و طور تصادفیبوته به  20مورفولوژیک، 

مقایسات میانگین . استفاده گردید Excelو SASبراي تجزیه داده ها و رسم نمودارها از نرم افزارهاي . آن صفت منظور گردید
    .انجام گرفت LSDنیز توسط آزمون 

  
  نتایج و بحث

  گ در بوتهتعداد بر
فسفر و   ×تجزیه واریانس مرکب اثر فاکتورهاي آزمایشی بر تعداد برگ نشان داد که تمامی اثر ساده و اثر متقابل نیتروژن 

فسفر در ترکیب دو سال آزمایش  ×بررسی اثر متقابل نیتروژن  ).1جدول (باشد  دار می هاي محرك رشد معنی باکتري ×فسفر 
ترین تعداد برگ در بوته برآورد  ها کم ترین و در سطوح شاهد آن طح کاربرد این دو فاکتور بیشنشان داد که در باالترین س

هاي محرك رشد در باالترین سطح کاربرد کود  باکتري ×همچنین باالترین تعداد برگ در بوته در اثر متقابل فسفر . گردید

افزایش تعداد برگ در اثر  ). الف و ب – 1شکل (گردید  فسفر به همراه تلقیح  توام بذر با باکتري هاي مورد مطالعه حاصل
  ). 6(توسط محققین مختلفی گزارش شده است گیاه هاي محرك رشد  تلقیح  بذر با باکتري

 
فسفر بر تعداد برگ × اثر متقابل نیتروژن و ) الف(باکتري بر عملکرد تعداد برگ در بوته جو × اثر متقابل فسفرنمودار  -1شکل 

  .)ب( در بوته
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  وزن خشک برگ
تجزیه واریانس مرکب اثر فاکتورهاي آزمایشی بر وزن خشک برگ نشان داد که اثر اصلی و متقابل تیمارهاي   بررسی جدول

باکتري نشان داد × فسفر × نیتروژن ي اثر متقابل  مطالعه ).1جدول(دار می باشد  رصد معنیدآزمایشی در سطح احتمال یک 
ترین و در سطوح شاهد آن ها کم ترین وزن خشک برگ حاصل گردید به  کاربرد ترکیبات تیماري بیش که در باالترین سطح

ترین وزن خشک  در باالترین سطح کاربرد کود نیتروژن و فسفر به همراه تلقیح  بذر با باکتري آزوسپیریلوم بیشطوري که 
به عبارت دیگر این  ).ب -2شکل (گ حاصل گردید ترین ماده خشک بر و در سطوح شاهد تیمارهاي مورد مطالعه کم(برگ 

درصدي در ماده خشک برگ  25/30ترکیب تیماري در مقایسه با سطوح شاهد تیمارهاي مورد مطالعه منجر به افزایش 
هاي محرك رشد  رسد به دنبال کاربرد کودهاي نیتروژن و فسفر و نیز تلقیح بذر با باکتري در مطالعه حاضر به نظر می. گردید

. گیاه و افزایش سرعت ظهور برگ تعداد و سطح برگ افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش وزن خشک برگ گردیده است
در گندم نیز گزارش شده ) 4(افزایش وزن خشک برگ به دنبال تلقیح  بذر با باکتري آزوسپیریلوم توسط باسیلیو و همکاران 

  . درصدي در وزن خشک برگ را در اثر به کارگیري نیتروژن اعالم نمودند 64تا  46افزایش ) 3(موسوي و همکاران . است
  

  ارتفاع بوته
تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر اصلی و متقابل فاکتورهاي مورد آزمایش براي ارتفاع بوته در سطح احتمال یک   جدول

ترین ارتفاع بوته در باالترین سطح هر  باکتري بیش ×فسفر  ×بل نیتروژن در بررسی اثر متقا ).1 جدول(باشد  دار می درصد معنی
به این ترتیب که در ).  الف -2شکل (ترین آن در سطوح شاهد این ترکیبات حاصل گردید  یک از ترکیبات تیماري و کم
و باالترین سطح نیتروژن و فسفر و هاي مورد مطالعه  ترین ارتفاع بوته در تلقیح توام بذر با باکتري ترکیب دو سال آزمایش بیش

ي تلقیح  بذر با  افزایش ارتفاع بوته در نتیجه. ترین میزان این صفت در سطوح شاهد فاکتورهاي مورد آزمایش برآورد گردید کم
ره و بسیاري از گیاهان متعلق به تی )6(جو و  )1388ذبیحی و همکاران، (هاي محرك رشد گیاه در گیاهانی نظیر گندم  باکتري

  .گزارش شده است) 5(غالت 
باکتري بر وزن × فسفر × و اثر متقابل نیتروژن  ) الف( باکتري بر ارتفاع بوته جو× فسفر× نمودار اثر متقابل نیتروژن  - 2شکل 

  ).ب(خشک برگ 
  طول سنبله

باکتري  ×اثر متقابل فسفر بررسی جدول تجزیه واریانس مرکب اثر فاکتورهاي آزمایشی بر طول سنبله نشان داد که اثر اصلی و 
مقایسه میانگین اثر اصلی فاکتورها در ترکیب دو سال آزمایش ). 1  جدول(باشد  دار می هاي محرك رشد روي این صفت معنی

، 7/5، آزوسپیریلوم و تلقیح  توام بذر با این دو باکتري به ترتیب باعث افزایش ازتوباکترهاي  نشان داد که تلقیح  بذر با باکتري
  هاي مورد مطالعه از افزایش ناشی از  درصدي در طول سنبله شد که این افزایش در طول سنبله توسط باکتري 8/6و  6/6
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) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 40(و سطح دوم کود نیتروژن ) در هکتار P2O5 کیلوگرم 60و  30(اربرد سطوح مختلف فسفر ک

باکتري نشان داد که در باالترین سطح کاربرد فسفر و تلقیح توام بذر با هر دو  ×متقابل فسفر ي اثر متقابل  مطالعه. تر بود بیش
در مطالعه ذبیحی و ).  3شکل (ترین و در سطوح شاهد این دو فاکتور کمترین طول سنبله حاصل گردید  باکتري بیش

درصد فسفر مورد  100مصرف  همراه با 108ترین طول سنبله از تیمار سودوموناس پوتیدا  بیشبر روي گندم ) 2(همکاران 
  .نیاز گزارش گردید

  
  

  

تجزیه واریانس مرکب عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و برخی از صفات مورد بررسی متاثر از سطوح کود نیتروژن،  - 1جدول 
 .فسفر و باکتري هاي محرك رشد گیاهی

  میانگین مربعات
درجه 
 آزادي

 
 

وزن خشک  طول سنبله منابع تغییر
 برگ

عداد برگت  
 در بوته

 ارتفاع بوته

019078/0 ** 3/269 0016/0  سال 1 3/116 ** 
**119/1 **41/49 257/0 سال/تکرار 4 ** 23/22 **   

270/5  ** **  1/55973 73/10  نیتروژن 2 ** 1486 ** 
537/0  ** **4/8112 930/3  فسفر 2 ** 4/508 ** 
012/0  **   21/6 019/1 فسفر ×نیتروژن  4 ** 25/53 **   

037/0  665/0 032/0  89/4 سال ×نیتروژن  2   

059/0  371/0 0051/0 سال ×فسفر  2 72/7   

042/0  153/0 0048/0 سال ×فسفر ×نیتروژن  4 19/5   

056/0  54/1 0490/0  02/3 1خطاي آزمایشی  32   

102/2  ** 29539 ** 075/4  ** 0/632  باکتري 3 ** 

0120/0  063/0  0034/0  501/0 سال ×باکتري  3   

0238/0  78/83  ** 0453/0  21/10 باکتري ×نیتروژن  6 **   

0130/0  182/0  007/0  561/0 سال ×باکتري ×نیتروژن  6   

0522/0  ** 09/6  ** 146/0  * 58/12 باکتري ×فسفر  6 **   
017/0  243/0  0109/0  309/1 سال ×باکتري  ×فسفر 6   
0204/0  33/3  ** 044/0  361/7 باکتري ×فسفر  ×نیتروژن  12 **   

0131/0  113/0  0045/0  969/0 سال ×باکتري ×فسفر  ×نیتروژن  12   
0145/0  412/0  053/0  012/1 2خطاي آزمایشی  108   

98/1  7/1  98/2  65/1 (%)ضریب تغییرات  -    
.دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد به ترتیب معنی **و  *  
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  نتیجه گیري کلی
نتایج نشان داد تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد گیاهی بر صفات مهم و مرتبط با عملکرد تاثیر مثبت و معنی دار      
همچنین مشخص گردید کاربرد توام هر دو باکتري به همراه استفاده از باالترین سطح کودهاي نیتروژن و فسفر باالترین . دارد

پیش تیمار بذر به طور توام با  ،ا می توان پیشنهاد نمود به منظور افزایش این صفاتلذ. تاثیر را در افزایش این صفات دارد
   .باکتري هاي آزتوباکتر و ازوسپریلیوم و در باالترین سطح از مقادیر کودهاي نیتروژن و فسفر به کار برده شود
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  .باکتري بر طول سنبله جو× نمودار اثر متقابل فسفر  - 3شکل 
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