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  چکیده
- مطالعهخلر  گیاهعملکرد آلی بر هیومیک به عنوان یک کودهاي آزادزیست و همچنین اثر اسیدباکتري به منظور بررسی اثر    
به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهاي کامل  دانشگاه بیرجند در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 1392سال  دراي 

گرم در میلی 300و  150 ،0(سطح  سه در هیومیکاسید آلیکود :فاکتورهاي آزمایش شامل .تصادفی و در سه تکرار اجراء شد
و  187، سودوموناس فلورسنس 169تلقیح شامل سودوموناس فلورسنس  دو مایه(سه سطح سویه باکتري و ) خاك کیلوگرم

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بلوك . شد گیرياندازهدر مرحله گلدهی وزن تازه و خشک بوته . بود)) بدون تلقیح(شاهد 
)05/0<P( سویه هاي سودوموناس و غلظت هاي اسید هیومیک ،)01/0<P (خلرماده خشک  داري بر تولیدتأثیر معنی 

هنگام  .دار بودبر وزن تازه خلر نیز معنی )P>01/0(هیومیک سویه هاي سودوموناس و غلظت هاي اسید ند و همچنین اثرداشت
نسبت به درصد  38/11و  47/31و وزن تازه آن درصد  05/19و  50/32، وزن خشک خلر به ترتیب 187و  169کاربرد سویه 

و وزن  درصد 05/26و  96/12وزن خشک خلر به ترتیب  ،اسیدهیومیکمیلی گرم  300و  150 با مصرف. شاهد افزایش یافتند
  .ندافزایش یافت درصد 45/32و  01/13تازه آن 

  
  کننده فسفات، کود بیولوژیک، کود آلی، بقوالتباکتریهاي حل :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 رشد محرك هايریزوباکتري اصطالحاً را دارند تاثرات مثب گیاه عملکرد و رشد روي بر هایی کهریزوباکتري انواع    
 در فعال   PGPRانواع  مهمترین از سودوموناس یکی ).6(باشند هاي زیستی میگویند که از مهمترین کود  (1PGPR)گیاه

 اسسودومون هايگونه). 10(دهد می قرار تأثیرتحت را زراعی گیاهان عملکرد و نمو و رشد که شودمی ریشه محسوب محیط
-می سویا محصول در عناصر جذب و دسترسی در عملکرد، اجزا و دانه عملکرد ها،گره خشک وزن ها،گره تعداد افزایش باعث
هاي موجود در خاك شود، موجب فعال شدن میکروارگانیسمهیومیک که کود آلی دوستدار طبیعت نامیده میاسید ).9( گردد

 را به همراه داشت خشک ماده افزایش هیومیکاسید که دریافتند گندم روي ایشیآزم ، طی)1364(کوثر و اعظم  ).2( شودمی
منظور به پژوهشاین ). 7(باشد می ي بقوالتاي خانواده، یکی از گیاهان علوفه .Lathyrus sativus Lخلر با نام علمی .)3(

  .پذیرفتخلر انجام  عملکرد بیولوژیکآلی بر هیومیک به عنوان یک کودهمچنین اثر اسیدو  هاي آزادزیستبررسی اثر باکتري
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  هاد و روشاوم

صورت آزمایش  به بیرجند دانشگاه کشاورزي يدانشکده تحقیقاتی يگلخانه در 1392 سال در صورت گلدانیب پژوهش این
سطح  سه در یومیکهاسید آلیکود مصرف اول فاکتور .شد انجام تکرار سه با تصادفی اي کاملبلوکه طرح قالب در فاکتوریل

 س نسودوموناس فلورسدوم تلقیح بذور خلر با باکتري  و فاکتور) خاك گرم در کیلوگرممیلی 300و  150 ،0(
fluorescenss) (Pseudomonas  در سه سطح) ،تلقیح با سویه شاهدfluorescenss 169 P.  187و تلقیح با سویه 
fluorescenss   P. (شود تشکیل آنها سطح روي ور یکنواختطب کامل پوشش تا شدند مخلوط باکتري با طوري هابذر .بود .

 خاك سطح از سانتیمتري 3 عمق در بذرها. ماند و سپس کشت شد باقی شرایط همین در ساعت چند مدت به هابذر سپس
ها گلدان روزانه صورت به و زراعی ظرفیت حد در هاگلدان طوبتر و بررسی حفظ صورت گرفت مقطر آب با آبیاري .کاشته شد

ساقه برگ، . هی انجام شددي گلبرداري تخریبی در مرحلهي نمونهیک مرحلهخشک گیاه نیز، تر و براي تعیین وزن . شد توزین
 سپسو  گراد درون آون قرار دادهه سانتیدرج 72ساعت در دماي  48هاي کاغذي و سپس به مدت و اندام زایشی درون پاکت

و براي  Excelها از نرم افزار رو براي رسم نمودا SAS نرم افزاراز  آماري محاسبات و ها داده ازشپرد براي. شدندتوزین 
  .استفاده شد درصد 5داري با سطح معنی FLSDمقایسه میانگین از آزمون 

  
  نتایج و بحث

تأثیر ) P>01/0(میک هیوسویه هاي سودوموناس و غلظت هاي اسید ،)P>05/0(بلوك تجزیه واریانس نشان داد که نتایج 
سویه هاي سودوموناس و  دار نبود، همچنین فقط اثرولی اثر متقابلشان معنیند داشت خلرداري بر تولید ماده خشک معنی

  ). 1جدول(دار بود بر وزن تازه خلر معنی )P>01/0(هیومیک غلظت هاي اسید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بطوریکه بیشترین  مشاهده شدداري در وزن خشک خلر سودوموناس تفاوت معنی با کاربردمقایسه میانگین نشان داد که نتایج 
 هنگام کاربرد. بود) گرم در بوته 542/0(و کمترین آن در تیمار شاهد ) در بوته گرم 803/0( 169میزان ماده خشک در سویه 

محققین بیان  .)1شکل( درصد نسبت به شاهد افزایش یافت 05/19و  50/32 به ترتیب وزن خشک خلر ،187و  169سویه 
. )8( درصد شده است 100 کردند تلقیح نخود با سودوموناس هاي فلوروسنت سبب افزایش وزن خشک قسمت هوایی به مقدار

و ) گرم در بوته 75/3( 169بیشترین وزن تازه در سویه . وزن تازه گیاه خلر نیز تحت تاثیر سویه هاي سودوموناس قرارگرفت
داري وجود تفاوت معنی 187مشاهده شد اما بین تیمار شاهد و کاربرد سویه ) گرم در بوته 57/2(کمترین آن در تیمار شاهد 

تجزیه واریانس وزن تازه و خشک خلر .1جدول  
درجه                         منابع تغییرات      

 آزادي
 میانگین مربعات

)گرم( تک بوته وزن خشک  )گرم( تک بوته وزن تازه  
   ns 42/0    *04/0 2  بلوك

   15/0**    37/3**  2  سویه سودوموناس
   09/0**    50/3**  2  اسید هیومیک

   ns 01/0  ns 003/0 4  اسید هیومیک×  سویه سودوموناس
   007/0   31/0 16  خطا

  .غیر معنی دار ns.    معنی داري در سطح پنج درصد  *.   معنی داري در سطح یک درصد  **
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درصد نسبت به شاهد افزایش یافت  38/11و  47/31، وزن تازه خلر به ترتیب 187و  169م کاربرد سویه هنگا. نداشت
 ریشه حجم افزایش باعث باکتریها این از استفاده 2008 سال در همکاران و Banchioمطالعات  نتایج اساس بر ).2شکل(

  .)5( شد گیاه وزن ترش افزای سبب و یافته افزایش معدنی موادو آب  جذب نهایت در که گردیده ها
  

  
  

باالترین میزان ماده خشک مربوط به . ندداري افزایش یافتخلر بطور معنیو تازه یش غلظت اسیدهیومیک وزن خشک با افزا
. بود) گرم در بوته 565/0(و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد ) گرم در بوته 764/0(میلی گرم در کیلوگرم خاك  300غلظت 

 .)3شکل( درصد افزایش یافت 05/26و  96/12میلی گرم اسیدهیومیک وزن خشک خلر به ترتیب  300و  150 با مصرف
 اندام هوایی خشک وزن افزایش ، باعثدرصدي 38هیومیک  اسید محلول در گندم شده تیمار بذور که داد نشان آزمایشات

درصد  45/32و  01/13وزن تازه خلر به ترتیب میلی گرم در کیلوگرم خاك اسیدهیومیک  300و  150با مصرف . )4(شد 
و کمترین آن مربوط ) گرم در بوته 92/2(میلی گرم در کیلوگرم خاك  300بیشترین وزن تازه مربوط به تیمار . افزایش یافت

  اختالف  187بود که بین تیمار شاهد و سویه ) گرم در بوته 54/2(به تیمار شاهد 
  

 
 زمانهاي در اسیدهیومیک، پاشی محلول نمودند، گزارشنیز ) 1389(خزاعی  و سبزواري). 4شکل(داري مشاهده نشد معنی

  .)1( بود دارمعنی هوایی اندام تر وزن بر مختلف،
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غلظت هاي مختلف اسیدهیومیک بر وزن خشک خلر اثر. 3شکل
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  نتیجه گیري کلی
که افزایش مقادیر مصرفی اسید هیومیک، بهبود عملکرد بیولوژیکی گیاه خلر را به همراه  این تحقیق حاکی از این بودنتایج 

توان بنابراین بطور کلی  می .بود 169همچنین بیشترین میزان وزن تازه و خشک گیاه، مربوط به سویه سودوموناس داشت 
زیستی و آلی می توانند در کشاورزي پایدار به عنوان جایگزینی مهم براي کودهاي شیمیایی مطرح نتیجه گرفت که کودهاي 

ش هزینه هاي تولید، از آسیب وارد کردن به محیط زیست و اکوسیستم ها استفاده از این گونه کودها ضمن کاه چرا که باشند
  .جلوگیري می نماید
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