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بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و

شاخصهای جذب نیتروژن در گیاه جو ) (Hordeum vulgare L.تحت سطوح مختلف
نیتروژن

Effect of Nitrogen fixation and solubilizing phosphate inoculation on yield and
Nitrogen uptake indices of barley (Hordeum ulgare L.) under different levels of
Nitrogen
طاهره حسن آبادی ،1محمدرضا اردکانی ،2فرهادرجالی ،3فرزاد پاک نژاد
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چکیده
به منظور بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو ) (Hordeum vulgare L.تحت
سطوح مختلف نیتروژن آزمایشی به صورت اسپیلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج انجام شد .عوامل آزمایشی شامل -1 ،کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره در 4

سطحN0%=0kgN/

 -2ha-1, N50%= 150kgN/ha-1 , N75%=225kgN/ha-1 , N100% = 300kgN/ha-1باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم در  2سطح (تلقیح =Azo1و عدم تلقیح
باکتری -3 )=Azo0باکتری سودوموناس فلورسنس در  2سطح (تلقیح =Pse1و عدم تلقیح باکتری )=Pse0نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطوح
مختلف نیتروژن و تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس هر یک ،بر عملکرد دانه ،عملکرد کاه ،عملکرد نیتروژن ،نیتروژن دانه و کل نیتروژن
جذبی گیاه دارای اثر معنی دار بودند و اثر متقابل باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس تنها بر عملکرد دانه و عملکرد کاه به ترتیب در سطح آماری
 % 1و % 5تفاوت معنی دار نشان دادند .بر اساس نتایج این آزمایش تلقیح باکتری آزوسپیریلوم به همراه  225کیلوگرم کود نیتروژن با کاهش
مصرف  % 25کود شیمیایی نیتروژن عملکرد دانه را ( 5191/3کیلو گرم در هکتار) به میزان 30/3افزایش داد.و تلقیح هریک از باکتریها به تنهایی
و یا همراه با سطوح مختلف کودی بر اکثر صفات کمی وکیفی این آزمایش اثر مثبت و معنی دار نشان دادند.
واژههای کلیدی :آزوسپیریلوم لیپوفروم ،سودوموناس فلورسنس ،نیتروژن

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان ،کرج ،البرز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاداسالمی کرج
 -3موسسه تحقیقات خاک وآب کشور
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مقدمه

با میکروارگانیسمها می تواند نیاز به کودهای شیمیایی

ایجاد شرایط الزم برای استفاده بیشتر از فرایندهای طبیعی

ودر نتیجه عوارض جانبی اثرات زیست محیطی را کاهش

مانند تثبیت بیولوژیکی نیتروژن یکی از راه کارهای تولید

دهد(O’Connell,1992( .آزوسپیریلوم و باکتری حل کننده

بهینه محصول و مهم تر از آن حفظ محیط زیست است که

فسفات برای تغذیه گیاه مهم هستند و این میکروارگانیسمها

امروزه در کشورهای مختلف به طور جدی دنبال میشود.

نقش مهمی به عنوان ریزوباکترهای تنظیم کننده رشد با

نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است و نیاز گیاه

عنوان کودهای زیستی در محصوالت ایفا میکنند.گونههای

به نیتروژن بیش از سایر عناصر میباشد .غالت برای تولید یک

باکتری آزوسپیریلوم به ریزوباکترهای تنظیم کننده رشد گیاه

تن دانه نیاز به جذب  22-25کیلوگرم نیتروژن دارند (خاوازی

تعلق دارند) . Kloepper et al., (1989به ویژه توانایی آنها

و ملکوتی .)1380 ،مقدار تثبیت نیتروژن به طریق بیولوژیک

برای تثبیت نیتروژن اتمسفر در گراسها به طور وسیع مطالعه

سالیانه در جهان حدود  175میلیون تن براورد شده است .از

شده اند ( (Elmerich & Newton, 2007هر چند سهم تثبیت

روشهای بیولوژیکی ،برای افزایش تولید در کشاورزی،

بیولوژیکی نیتروژن توسط این سویهها که در گیاهان نشان

استفاده از میکروارگانیزمهای مفید خاکزی است .که میتوانند

داده شده اهمیت کمتری داردOkon & Kopulnik (1986) .

از روشهای مختلف ،باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه شوند.

به بیان دیگر اثر تحریکی آنها روی رشد وتوسعه ریشه به

از جمله این موجودات میتوان به ریزوباکترهای محرک

خوبی مستند میباشد .باكتري آزوسپيريلوم قادر است از

رشدگیاه اشاره کرد .این گروه از باکتریها در منطقه ریزوسفر

طريق ايجاد رابطه متقابل از نوع همياري با خانواده گرامينه،

از طریق مکانیسمهای مختلفی باعث افزایش رشد و عملکرد

ازت مولكولي را تثبيت و در اختيار ميزبان خود قرار دهد.

گیاه میشوند .مکانیسمی که توسط PGPRsبرای تنظیم رشد

عالوه بر اين باكتري با توليد هورمونهاي رشد باعث افزايش

گیاه به کار برده میشوند به درستی درک نشده اما شامل تولید

سطح جذب ريشه و متعاقب آن باعث افزايش سرعت جذب

فیتو هورمونها ،تثبیت نیتروژن ،سنتز آنتی بیوتیکها ،قارچ

آب و عناصر غذايي گرديده که موجب بهبود رشد گياهان

کشها وهم چنین حل کننده فسفات معدنی و دیگر مواد مغذی

ميشود Tilak et al., (2005) .باکتریهای حل کننده فسفات

میباشد .نقش همیاری باکتری آزوسپیریلوم با غالت عالوه بر

دارای طیـف گـسترد های از صـفات مـحرک رشد گـیاهی

کاهش مصرف کود نیتروژنه ،سبب بهبود رشد گیاه و افزایش

مانـند سـیانید هـیدروژن ) Schippers, et al., (1990و

مقدار محصول در حدود  30الی  35درصد میگردد.

تولید سیدروفور ) Meyer et al., (2000و تولید اکسین

)(Boddy and Dobereiner, 1998

) Patten & Glick, (2002و تولــید آنــزیم  ACCدآمیـــناز

تلقیح با آزوسپیریلوم میتواند منجر به تغییرات معنی دار در

(  (Penrose, et al., 2003حــل کــنندگی فســـفات

پارامترهای گوناگون رشد گیاه شود که ممکن است بر روی

) Rashid at al., 2004وکیتیناز

عملکرد اثر گـذاشته و یا اثری نداشته باشد .افزایش در میزان

میباشد که باعث افزایش رشد گیاه میشود .آزمایشات با

نیتروژن کل ،وزن دانه ،میزان جوانه زنی ،وزن خشک ریشه،

 PSBافـزایش عمــلـکرد را در ذرت ) Pal, (1999و بـرنــج

افـزایش در تراکم و طـول ریشههای مـویی ،تعـداد سنـبلهها

) (Ti wari et al., 1889و دیگر غالت

و تعـداد دانـه در سـنبله در تلقـیح با آزوســپیریلوم تـوســط

) (2003را نشان داده است اثرات مثبت  PGPRsروی

)Kapunik et al., (1987), Okan & Vanderleylen, (1998

رشدو عملکرد محصوالتی مانند گندم

گـزارش شـده است .افــزایش و گــسترش نقـش تلـقیح

) (2003و ذرت ) Egamberdiyeva , (2007با توانایی تثبیت
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نیتروژن ،حل کنندگی فسفات و تولید هورمون میباشد.

عامل فرعی در نظر گرفته شد .تهیه زمین مطابق عرف منطقه

رخزادی 1387،طی آزمایشات خود گزارش کرد وجود

با اجرای یک شخم عمیق و دو دیسک عمود بر هم قبل از

باکتری سودوموناس فلورسنس نقش موثری در افزایش

کاشت انجام گرفت .وکود فسفراز منبع سوپر فسفات تریپل به

جذب نیتروژن در مرحله گلدهی ،ارتفاع بوته ،عملکرد دانه

میزان  100کیلو گرم در هکتارقبل از کشت به طور یکنواخت

داشته است گونههای آزوسپیریلوم و باسیلوس به منظور نفوذ

در کل سطح زمین پخش شد وکود نیتروژن (اوره) نیز به میزان

در ریشه غالت و رشد داخل سلولی و هم چنین رشد در

 300کیلو گرم در هکتاربر اساس تیمارها در کرتهای مورد نظر

ریزوسفر شناخته شدهاند )Ryder et al., 1999) PGPRs .از

توزیع گردیدکه  % 50آن در زمان کشت و  % 50ما بقی نیز

طریق سنتز هورمونهای محرک رشد ،موجب افزایش جوانه

قبل از گلدهی در تیمارهای مورد نظر توزیع شد .رقم مورد

زنی بذر ،ریشه زایی و گسترش ریشه میشوند ورشد کل گیاه

استفاده در این آزمایش رقم ریحان بود که رقمی پر محصول،

را از طریق تقسیم سلولی ،افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولهای

زودرس و نیمه حساس به سرما میباشد .عملیات کاشت در

گیاه و در نتیجه افزایش مواد غذایی فراهم میآورند.

اول آبان  1387انجام گرفت.مقدار بذر مصرفی بر مبنای 300

( .)loper & Schroth, 1986بنابراین استفاده آنها به عنوان

بوته در متر مربع در نظر گرفته شد .که بذرها به طور یکسان

کودهای زیستی برای بهبود کشاورزی ،نکته تمرکز بسیاری از

برای کلیه تیمارها توزین و پس از آغشته نمودن بذر با باکتریها

مطالعات اخیر بوده است.

در تیمارهای مختلف به صورت دستپاش در سطح هر کرت
پخش شد .سپس با استفاده از فاروئر عملیات جوی و پشته

مواد وروش

انجام گرفت و ایجاد نهرهای اصلی جهت ورود آب آبیاری

این آزمایش در سال زراعی  1387-88در مزرعه تحقیقاتی

برای هر تکرار و نهرهای فرعی جهت خروج آب اضافی هر

ماهدشت در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی

تکرار به صورت جداگانه پایان یافت .برای هر کرت آزمایشی

واحد کرج با موقعیت  35درجه و  45دقیقه عرض جغرافیایی،

 6پشته با طول  5متر وبه فاصله  50سانتی متر از یکدیگر ایجاد

51درجه 56،دقیقه طول جغرافیایی با ارتفاع  1313متر از سطح

شد.آبیاری به صورت نشتی و با توجه به شرایط اقلیمی و

دریا اجرا شد .آزمایش به صورت اسپیلیت پالت -فاکتوریل

وضعیت رطوبتی خاک در زمانهای مورد لزوم انجام شد .مبارزه

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا

با علفهای هرز به روش وجین دستی صورت گرفت .برداشت

گردید .عوامل آزمایشی شامل  -1کود نیتروژن از منبع اوره

 88 /4/1انجام گرفت .به منظور اندازهگیری عملکرد دانه با

N0%=0kg N.ha-1 , N50%=150kg N.ha-1 , N75%=225kg N.ha-1

حذف حاشیه از دو خط میانی هر یک به طول  1متر برداشت

 , N100%=300kg N.ha-11کیلوگرم در هکتار  -2باکتری �Azos

شد ومحاسبه گردید .و به منظور اندازهگیری نیتروژن دانه از

 pirillum lipoferum 93در  2سطح (تلقیح و عدم تلقیح

روش کجلدال استفاده شد ).)Johnson & Wilrinson , 1992

باکتری)  Pseudomonas fluoresces -3در  2سطح (تلقیح

کل نیتروژن جذبی گیاه نیز از حاصلضرب درصد نیتروژن اندام

و عدم تلقیح باکتری)هکتارمی باشد .و جمعیت باکتریها 108

هوایی گیاه در کل وز ن خشک گیاه به دست آمد و عملکرد

سلول باکتری در هر گرم مایه تلقیح بود .مایه تلقیح باکتریایی

نیتروژن دانه نیز از حاصلضرب درصد نیتروژن دانه در عملکرد

نیم ساعت قبل از کشت با بذرها مخلوط گردید به صورتی که

دانه به دست آمد وپس از استخراج دادهها ،جهت محاسبات

بذور کامال آغشته به باکتری شدند وبه صورت دستی کشت

آماری از نرم افزار  9.0 SAS Verاستفاد شد .مقایسات میانگین

شدند .کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی و باکتریها به عنوان

تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن ودر سطح
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آماری  % 5با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cانجام شد .جهت

اثرات مختلف این رایزوباکترها در تثبیت نیتروژن و قابلیت

رسم نمودارها نیز از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

دسترسی بهتر فسفر برای گیاه روندی افزایشی در بهبود
رشد گیاه مالحظه شده و هم چنین ترشح مواد تنظیم کننده

نتایج و بحث

وتحریک کننده رشد توسط این باکتریها مهمترین عامل

عملکرد دانه

رشد و افزایش عملکرد دانه شده است.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد سطوح

)(Egamberdiyevaa et al, 2003). Patidar ,(2001

مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه دارای اثر معنی دار

در گندم و سورگوم افزایش عملکرد دانه را در اثر باکتری

میباشد و مقایسات میانگین تیمارها

سودوموناس عمدتا مربوط به تولید مواد محرک رشد توسط

(جدول )2نشان میدهد با افزایش سطوح مختلف نیتروژن

این باکتری دانستهاند .جگنو و همکاران)(Jagnow et al., 1991

عملکرد دانه روند افزایشی نشان داده است که در بین آنها

گزارش کردند که تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم باعث

تیمار  N100 %بیشترین عملکرد دانه را با  25/1درصد افزایش

افزایش 40درصدی عملکرد دانه در گندم و جو شده است.

نسبت به تیمار شاهد دارا بود .به نظر میرسد کود نیتروژن

تلقیح همزمان  N*Azoبر عملکرد دانه در سطح آماری

%1

به دلیل نقش مهمی که در افزایش رشد رویشی گیاه دارد

تفاوت معنی دارداشت .ودر مقایسات میانگین تیمارها (نمودار)1

نهایتا باعث افزایش عملکرد گیاه میشود و افزایش مصرف

بیشترین عملکرددانه درتیمار  N100%*Azo1مشاهده شد که البته

نیتروژن از طریق تاثیر بر فرایندهای فیزیولوژیکی ،منجر به

باتیمار  N75%*Azo1در یک سطح آماری قرار داشتند اما تیمار

افزایش فتوسنتز ،آسیمیالت بیشتر و ماده خشک و عملکرد

 N100%*Azo1بیشترین عملکرد دانه را با  43/2درصد افزایش

دانه باالتر میگردد( .اسدپور و مقدم  .) 1386در آزمایشی

نسبت به تیمار شاهد ( )N0%*Azo0دارا بود به نظر میرسد به

که  Ozturkو همکاران ( )2003بر گیاه جو و گندم در سطوح

واسطه نقش مثبت باکتری در تنظیم و تولید هورمونهای محرک

مختاف نیتروژن ( 40 ،0و  80کیلوگرم در هکتار) انجام دادند

رشد همراه باکود نیتروژن به توسعه بهتر ریشه انجامیده و باعث

با افزایش کود نیتروژن عملکرد دانه به طور معنی دار افزایش

جذب بیشتر آب و مواد مغذی و افزایش عملکرد میشود هم

یافت .تلقیح هریک از باکتریها به تنهایی بر عملکرد دانه

چنین ) Swedrzynska & Sawicka, (2000گزارش کردند

در سطح آماری  % 1تفاوت معنی دار داشت ودر مقایسات

تعداد جمعیت باکتری آزوسپیریلوم در مراحل مختلف رشد

میانگین تیمارها مشاهده میشود (جدول  )2تلقیح  Azoو Pse

و نمو غالت در کنار کود نیتروژن افزایش مییابد و کاربرد

به ترتیب  13/7و 8/5درصد عملکرد دانه را نسبت به تیمار

نیتروژن معدنی در خاک باعث کمک به تکثیر آزوسپیریلوم

شاهد (عدم تلقیح باکتری) افزایش دادند .به نظر میرسد به دلیل

میشود.

در سطح

آماری% 1
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نمودار :1اثرکاربرد همزمان آزوسپیریلوم و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه

Fig1: Effect of Azospirillum and different levels of nitrogen application on grain yield

جدول :1تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده

Table1: Analysis of variance of measured parameters

ﮐﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺬﺑﯽ ﮔﯿﺎه

داﻧﻪ

ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎه

MS

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

nitrogenTotal
uptake

Grain
nitrogen

Nitrogen
yield

درﺟﻪ
Straw yield

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

Grain yield

آزادي

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

df

S.O.V

2.686

0.107

5882.122

2035731

15618197

2

**35.045

**1.237

**13887.60

**406215.27

**3981208.36

3

2.987

0.097

676.79

7311132.6

345849.2

**37.931

**1.162

**20067.17

*5387213.6

**7145633.33

**29.469

**0.737

**8968.61

**7508804.81

**1517274.08

0.654ns

0.015ns

**1317.59

824000.82ns

**1242066.72

*22.976

0.112ns

927.931

**3117951.87

276497.8ns

0.351ns

0.013ns

**1212.63

*1949335.2

330008.3ns

2.777sn

0.101ns

598.47ns

1277588.75ns

338089.6ns

1.198

0.05

306.8

494627.36

206431.5

6.02

10

10.71

9.3

ﺗﮑﺮار )(Replication
ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن
) Nitrogen

6
1
1
3

1

آزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮم ) (Azo
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ) ( Pse
ﻧﯿﺘﺮوژنˣآزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮم

ﻧﯿﺘﺮوژنˣﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
)(PseˣN
آزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮمˣﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
)(AzoˣPse

3

ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ**ns,*,
معنی، %دار %5و ﻏﯿﺮ
اﺣﺘﻤﺎل 1
سطحداري
ﺗﺮﺗﯿﺐدرﻣﻌﻨﯽ
به ترتیب ﺑﻪ
است**ns,*,
ﺳﻄﺢ %و غیر
احتمالدر5 ،%1
معنی داری

ﺧﻄﺎ a

)(AzoˣN
3

6.25

(Fertilization

آزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮمˣﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسˣ

ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن
24

)(AzoˣPseˣN
ﺧﻄﺎ b
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات CV%

**,*: Significant at 1 and 5% probability level, respectively , ns: Non-significant Azo: Azospirillum , Pse: pseudomonas , N: nitrogen
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جدول  - 2مقایسات میانگین اثرات ساده

Table2: mean comparisons simple effects

ﺟﺪول  - 2ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮات ﺳﺎده

Table2: mean comparisons simple effects

ﮐﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎه
straw yield

ﺟﺬﺑﯽ ﮔﯿﺎه

Total uptake
nitrogen kg.ha-

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻋﻤﻠﮑﺮد

داﻧﻪ

داﻧﻪ

ﻧﯿﺘﺮوژن داﻧﻪ

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ

Grain
protein

Protein yield

Grain
yeild

g.100g

kg.ha-1

kg.ha-1

78.36d

4184.42c
4806b

)N50%
225ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن (

)N100%

kg.ha-1

1

6733b

171.73c

1.95c

7165a

190.95bc

2/04c

97.27c

7556b

215.2b

2.28bc

106.48b

4949b

8560a

267a

2.66a

129.78a

5237a

7334b

190.32b

2.08

90.05b

4424b

7674a

232.15a

2.39a

115.80a

5031.36a

7108b

192.52b

2.11b

94.32b

4475b

7899a

229.9a

2.36a

111.53a

4857.66a

Treatment

ﺷﺎﻫﺪ) ﺑﺪون ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ( (N0%
150ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن (

)N75%
300ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن (

ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮي ) ( Azo0

آزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮم
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮي )(Azo1

آزوﺳﭙﯿﺮﯾﻠﻮم
ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس)0
(Pse
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
)(Pse1

عملکرد نیتروژن دانه

و کیفیت دانه است و این نتایج نشان میدهد اثر افزایشی

طبق نتایج تجزیه واریانس (جدول )1در کاربرد سطوح

سطوح مختلف نیتروژن بر افزایش عملکرد دانه ،مقدار عملکرد

مختلف نیتروژن برعملکرد نیتروژن دانه در سطح  % 1تفاوت

نیتروژن دانه را نیز افزایش داده است .کودهای نیتروژنی ،مقدار

آماری معنی دار مشاهده میشود به طوری که در مقایسات

واردات نیتروژن از قسمتهای رویشی به دانه را در مقایسه با

میانگین تیمارها (جدول  )2مشاهده میشود افزایش سطوح

کربوهیدارتها افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن

مختلف نیتروژن بر عملکرد نیتروژن دانه اثر افزایشی داشته

آن میگردد ) )Kim and Paulsen, 1986تلقیح هر یک از

وتیمار  N100%بیشترین عملکرد نیتروژن دانه را با  65/9درصد

باکتریها بر عملکرد نیتروژن دانه در سطح آماری % 1اثر معنی

افزایش نسبت به تیمار شاهد دارا بود .تجمع و انتقال نیتروژن در

دار داشته است به طوری که در مقایسات تیمارها (نمودار 2

اندامهای رویشی و دانهها ،فرایندهای مهمی در تعیین عملکرد

) مشاهده میشود تلقیح  Azoو  Pseبه ترتیب باعث افزایش
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 18/2 ،28/5درصدی عملکرد نیتروژن دانه شده اند .با توجه

نسبت به هم دارای اثرات سینرژیستی میباشند و کاربرد

به اینکه آزوسپیریلوم جزو باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن

توام آنها میتواند در افزایش عملکرد و بهبود تثبیت

میباشد،احتماال یکی از دالیل افزایش میزان نیتروژن با

نیتروژن و افزایش نیتروژن در گیاه نقش داشته باشد

تلقیح باکتری آزوسپیریلوم،تثبیت نیتروژن توسط این باکتری

و به واسطه نقش مثبت این باکتریها در تولید و تنظیم

میباشد .هم چنین درزی و همکاران ( )1388افزایش مقدار

هورمو نهای محرک رشد با گسترش ریشه و جذب آب

نیتروژن دانه در گیاه رازیانه را در اثر تلقیح با باکتریهای حل

و عناصر غذایی و جذب نیتروژن سبب بهبود رشد و

کننده فسفات گزارش کرده اند .در تلقیح همزمان Azo*Pse

افزایش فتوسنتز و تولید آسیمیالت میشود و از آنجایی

بر عملکرد نیتروژن دانه در سطح آماری % 1تفاوت معنی دار

که جهت تثبیت نیتروژن ،انرژی فراوانی مورد نیاز است

مشاهده میشود به طوری که در مقایسات میانگین تیمارها

با وجود فسفر کافی و  ATPفراوان تامین میشود و منجر

(نمودار  )2بیشترین میزان آن درتیمار  Azo1Pse1مشاهده شد

به افزایش عملکرد دانه و عملکرد نیتروژن دانه میگردد

که افزایش  15درصدی را نسبت به تیمار  Azo0Pse0دارا بود.

(  .)Egamberdiyevaa et al., 2003درکاربرد همزمان

تلقیح همزمان  Azo1Pse1بیشترین عملکرد نیتروژن دانه را

 N*Azoدر سطح آماری  % 1تفاوت معنی دار مشاهده میشود

Azo1Pse1

به طوری که در مقایسات میانگین تیمارها (نمودار  )3بیشترین

تولید کرد که حاکی از تاثیر بیشتر تلقیح همزمان

عملکرد نیتروژن دانه در تیمار  N100%*Azo1مشاهده شد

بر عملکرد نیتروژن دانه است که اثرات تشدید کنندگی بین
 Azoو Pseرا نشان میدهد به نظر میرسد این دو باکتری

نمودار :2اثر تلقیح همزمان باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس برعملکرد نیتروژن دانه

Fig2: Effect of Azospirillum and Pseudomonas inoculation together on Nitrogen yield

نمودار :3اثرکاربرد همزمان آزوسپیریلوم و سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد نیتروژن دانه

Fig3: Effect of Pseudomonas and different levels of nitrogen application on Nitrogen yield
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عملکرد کاه

میرسد این دو باکتری نسبت به هم دارای اثرات سینرژیستی

طبق نتایج تجزیه واریانس (جدول )1در کاربرد سطوح مختلف

میباشند و به واسطه نقش مثبت این باکتریها در تولید و تنظیم

تفاوت معنی دار برعملکرد

هورمونهای محرک رشد با گسترش ریشه و جذب آب و

کاه مشاهده شد به طوری که در مقایسات میانگین تیمارها

عناصر غذایی و جذب نیتروژن سبب بهبود رشد و افزایش

(جدول  )2مشاهده میشود ،افزایش سطوح مختلف نیتروژن

فتوسنتز و تولید آسیمیالت میشود درکاربرد همزمان N*Pse

بر عملکرد کاه اثر افزایشی نشان داد و تیمار  N100%بیشترین

بر عملکرد کاه در سطح آماری % 1تفاوت معنی دار مشاهده

میزان عملکرد کاه را با 27/1درصد افزایش نسبت به تیمار

میشود به طوری که در مقایسات میانگین تیمارها نمودار ()4

شاهد دارا بود .بر اساس نتایج ،اثر افزایشی سطوح مختلف

مشاهده میشود بیشترین عملکرد کاه در تیمار N100%*Pse1با

نیتروژن ،عملکرد کاه را افزایش داده است .به نظر میرسد

 49/7درصد نسبت به شاهد دارا میباشد .همانطور که مشاهده

کاربرد کود نیتروژن با تحریک رشد رویشی سبب افزایش

میشود  Pseدر سطوح مختلف نیتروژن اثر مثبت داشته و

عملکرد کاه وکلش ،عملکرد دانه و افزایش ماده خشک

عملکردکاه را افزایش داده است و بیشترین اثرآن در تیمار

گیاه میگردد .تلقیح هر یک از باکتریها بر عملکردکاه در

 N100%Pse1مشاهده میشود بنابراین به نظر میرسد این باکتری

سطح آماری% 1اثرمعنی دار داشت .به طوری که در مقایسات

از طريق ساز و كارهاي مختلفي از جمله توليد سيدروفورها،

Azo

سنتز آنتي بيوتيكها ،توليد هورمونهاي گياهي ،افزايش

و  Pseبه ترتیب باعث افزایش 11/6،1/4درصدی عملکرد

جذب فسفر توسط گياه،کمک به جذب نيتروژن وسنتز

کاه شده اند .به نظر میرسد باکتریهای تحریک کننده رشد

آنزيمهايي كه مقدار اتيلن در گياه را تنظيم ميكنند.،در کنار

گیاه با تخصیص ماده خشک بیشتر به بوته ،سبب افزایش رشد

کود نیتروژن به توسعه بهتر ریشه و سبب تحريك رشد رویشی

رویشی و در نتیجه فراهم سازی و امکان بهره برداری بهتر از

گياه ميگردد ()Abdul jaleel et al., 2007

نیتروژن در سطح آماری 1

%

میانگین تیمارها (جدول  ) 2نیز مشاهده میشود تلقیح

نور و فتوسنتز بیشتر و در نهایت افزایش رشد و نمو و فعالیتهای
بیوشیمیایی گیاه میشود و این امر موجب افزایش عملکردکاه
و ماده خشک در گیاه میشود (اکبری و همکاران)1388

همچنین احتماالً از طريق سازوكارهاي توليد مواد تنظيم كننده
رشد ،مهار عوامل بيماريزاي گياهي و بهبود تغذيه گياه در
افزايش وزن خشك بوته تاثیر میگذارند (حمیدی و همکاران
 .)1385در تلقیح همزمان  Azo*Pseبر عملکرد کاه در سطح
آماری  % 1تفاوت معنی دار مشاهده میشود به طوری که در
مقایسات میانگین تیمارها (نمودار  )5بیشترین میزان آن درتیمار
 Azo1Pse1مشاهده میشود که افزایش  15/8درصدی را
نسبت به تیمار شاهد ( )Azo0Pse0داراست و تلقیح همزمان
 Azo1Pse1بیشترین عملکرد کاه را تولید کرد که حاکی از
تاثیر بیشتر تلقیح همزمان  Azo1Pse1بر عملکرد کاه است که
اثرات تشدید کنندگی بین Pseو  Azoرا نشان میدهد به نظر
168

بررسی اثر تلقیح باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر عملکرد و شاخصهای جذب نیتروژن در گیاه جو ...

نمودار :4اثرکاربرد همزمان سودوموناس و سطوح مختلف نیتروژن برعملکردکاه

Fig4: Effect of Pseudomonas and different levels of nitrogen application on Straw yield

نمودار :5اثرتلقیح همزمان باکتری آزوسپیریلوم سودوموناس برعملکرد نیتروژن کاه

Fig5: Effect of Azospirillum and Pseudomonas inoculation together on Straw yield

N100%

مختلف کود نیتروژن بر کل نیتروژن جذبی گیاه دارای اثر

 .نتایج نشان میدهند بیشترین اثر  Azoدر سطح

مشاهده میشود که حاکی از اثر افزایشی بیشتر  Azoدر تیمار

معنی دار در سطح آماری 1

میباشد .مقایسات تیمارها

 N100%*Azo1نسبت به بقیه تیمارها میباشد .به نظر میرسد

(جدول )2نشان میدهند افزایش سطوح مختلف نیتروژن

همزیستی باکتریایی از طریق بهبود رشد و نمو و متعاقب آن

برکل نیتروژن جذبی گیاه روند افزایشی نشان داده است که

افزایش وزن خشک گیاه همراه با کود نیتروژن سبب بهبود

در بین آنها تیمار  N100%بیشترین نیتروژن جذبی گیاه را با

غلظت نیتروژن و افزایش عملکرد دانه ودر نهایت عملکرد

 55/5درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد دارا بود .به نظر

نیتروژن دانه شده است و  Ozturkو همکاران ( )2003نیز در

میرسد اثر نیتروژن بر خصوصیات ریشه ،میزان جذب نیتروژن

رابطه با اثرات مثبت آزوسپیریلوم و نیتروژن نتایج مشابهی را

را تحت تاثیر قرار داده و افزایش کارایی جذب آب و عناصر

به دست آوردند

غذایی به ویژه نیتروژن در کل اندام هوایی گیاه افزایش یافته

%

است ) .(Herzog and Gotz, 2004تلقیح هریک از باکتریها

کل نیتروژن جذبی گیاه

به تنهایی بر نیتروژن جذبی گیاه در سطح آماری  % 1دارای

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد سطوح

تفاوت معنی دار میباشد ودر مقایسات تیمارها مشاهده
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میشود (جدول )2تلقیح  Azoو  Pseبه ترتیب  21/9و19/4

دار مشاهده میشود .ودر مقایسات میانگین تیمارها (نمودار

درصد نیتروژن جذبی گیاه را نسبت به تیمار شاهد (عدم

 )6بیشترین نیتروژن جذبی گیاه درتیمار  N100%*Pse1مشاهده

تلقیح باکتری) افزایش دادند.به نظر میرسد به دلیل اثرات این

شد که تیمار  N100%*Pse1بیشترین نیتروژن جذبی گیاه را با

باکتریها در تثبیت نیتروژن و قابلیت دسترسی بهتر فسفر برای

 78/9درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد ( )N0%*Pse0دارا

گیاه روندی افزایشی در بهبود رشد گیاه مالحظه شده و این

بود و Pseدر تمام سطوح کودی اثر مثبت و افزایشی در

باکتریها از طریق افزایش وزن خشک ریشه وفراهم کردن

میزان جذب نیتروژن گیاه داشته است وبیشترین اثر را در

سطح جذب ،سبب بهبود جذب عناصر معدنی ،نظیر نیتروژن

سطح  N100%نشان داده است .به نظر میرسد که به واسطه

میشوند .افزايش در ميزان جذب عناصر غذايي توسط گياه

نقش باکتری سودوموناس در تنظیم و تولید هورمونهای

ميتواند منجر به افزايش تجمع ماده خشك در اندامهای

محرک رشد و از طریق بهبودی که در مقدار فسفر و تثبیت

رویشی گیاه شود .به اين ترتيب در طول دوره زايشي ،مواد

نیتروژن و افزایشی که به دنبال آن بر رشد ،نمو و بیوماس

معدني تجمع يافته ميتوانند به اندامهاي زايشي منتقل و در

گیاه دارند در کنار کود نیتروژن به جذب بیشتر نیتروژن و

نهايت منجر به افزايش عملكرد دانه شوند (نظارت و غالمی

افزایش نیتروژن جذبی گیاه میگردد افزایش غلظت نیتروژن

 Dalla Santa .)1388و همکاران ( )2004اظهار داشتند تلقیح

و تحریک رشد اندامهای هوایی گیاه با افزایش تغذیه فسفر

گندم،جو و یوالف با آزوسپیریلوم میتواند باعث افزایش

همراه است از این رو تاثیر سودوموناس بر میزان نیتروژن به

N*Pse

طور غیر مستقیم از طریق بهبود وضعیت فسفر گیاه که ناشی

ذخیره نیتروژن در کل گیاه شود .درکاربرد همزمان
بر نیتروژن جذبی گیاه در سطح آماری 1

%

از همزیستی باکتریایی است اعمال میشود

تفاوت معنی

نمودار :6اثر کاربرد همزمان سودوموناس و سطوح مختلف نیتروژن برکل نیتروزن جذبی گیاه

Fig6: Effect of Pseudomonas and different levels of nitrogen application on Total uptake nitrogen

غلظت نیتروژن دانه

توانسته غلظت نیتروژن دانه را افزایش دهد .تیمار

طبق نتایج تجزیه واریانس (جدول )1در کاربرد سطوح

بیشترین غلظت نیتروژن دانه را ( )% 36/5نسبت به تیمار شاهد

%1

دارا بود .بررسیهای زیادی نشان دادهاند مقدار نیتروژن دانه با

تفاوت معنی دار مشاهده میشود به طوری که در مقایسات

افزایش نیتروژن مصرفی افزایش مییابد كود اوره تاثير زیادی

میانگین تیمارها (جدول )2مشاهده میشود کاربرد نیتروژن

بر درصد نیتروژن دانه داشته و درصد نیتروژن دانه به مقدار

مختلف نیتروژن بر غلظت نیتروژن دانه در سطح آماری
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نيتروژن مصرفي بستگي دارد .با تاثیری که کود نیتروژن در

امكان برقراري رابطه سينرژيست و تشديد كننده بر رشد و نمو

رشد و توسعه ریشه گیاهان دارد ،ریشه توانایی جذب عناصر

و اثر آنتاگونیستی براي عوامل کاهنده رشد و نمو را فراهم

غذایی بیشتری را از سطح بیشتری از خاک پیدا میکند که

نمايد كه نتيجه آن ،افزايش اثرات مفيد باكتريها در افزایش

نتیجه آن افزایش جذب نیتروژن در اندامهای هوایی و به طبع

رشد و نمو گياه و در نهايت ،توليد بيشتر محصول در گياه،

آن موجب افزایش غلظت نیتروژن دانه میباشد .اردكاني و

حاصل گردد.

همكاران ( )1379نیز افزایش  17درصدی غلظت نیتروژن دانه
گندم را در اثر تلقیح با آزوسپیریلوم گزارش کردند .تلقیح هر
یک از باکتریها بر غلظت نیتروژن دانه اثر معنی دار در سطح
آماری  % 1نشان داده است به طوری که در مقایسات میانگین
تیمارها (نمودار )2مشاهده میشود .تلقیح  Azoو  Pseبه
ترتیب باعث افزایش 11/14،7/8درصدی غلظت نیتروژن دانه
شده اند .به نظر میرسد تلقیح با آزوسپیریلوم و سودوموناس از
طریق مکانیسمهای هورمونی بر پارامترهای سیستم ریشه موثر
واقع شده و باعث رشد و افزایش عمق ریشههای مستقر ،جذب
بیشتر عناصر غذایی از جمله نیتروژن به کار برده شده میباشد
و سودوموناسها با انحالل فسفات نامحلول و افزایش مقدار
فسفر قابل دسترس برای باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن باعث
افزایش جذب نیتروژن شدهاند (رائی پور و اصغر زاده .)1386
احتماال قدرت تثبیت زیستی نیتروژن به وسیله این باکتری،
جریان رشد ،میزان عملکرد و سرانجام میزان غلظت نیتروژن
دانه را افزایش میدهد
نتیجه گیری
نتایج نشان دادند به جای استفاده بی رویه از کود شیمیایی
میتوان با استفاده بهینه از کودهای بیولوژیک و کاهش
مصرف  % 25کودهای شیمیایی نیتروژنی مانند اوره،عملکرد
دانه را 30/3

%

افزایش داد و سطوح مختلف کود نیتروژن

بر عملکرد کمی وکیفی گیاه جو تاثیر معنی دار داشته است
و تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و سودوموناس به تنهایی و یا
مصرف توام آنها با کود شیمیایی اوره بر اکثر صفات کمی و
کیفی در این آزمایش اثر مثبت نشان داده است.براساس نتايج
به نظر ميرسد تركيب باكتريهاي محرك رشد ميتوانند
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