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بهمنظور بررسی تأثیر هیومیک اسید و روش های مختلف بیوپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم دیم رقم ایوان در شرایط
آبیاری تکمیلی آزمایشی بهصورت کرتهای دو بار خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار در استان کرمانشاه انجام شد.
آبیاری شامل :دیم خالص (تیمار شاهد) و آبیاری تکمیلی در کرت اصلی ،هیومیک اسید شامل :عدم مصرف و مصرف در کرت فرعی و عامل
بیوپرایمینگ بذر شامل :پرایم با قارچ مایکوریزا ،پرایم با مخلوط باکتریهای  ،PGPRپرایم با فالوباکتریوم ،پرایم با مایکوریزا ،PGPR+پرایم با
مایکوریزا +فالوباکتریوم و عدم پرایمینگ در کرت فرعی فرعی قرار گرفت .اثر اصلی آبیاری تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ
بذر بر تمامی صفات معنی دار شد .تیمار آبیاری تکمیلی باالترین مقدار عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد سنبلچه در
سنبله ،تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با  10200/5 ،3518/1کیلوگرم در هکتار 34/3 ،درصد 29/0 ،12/9 ،و  99/9سانتیمتر را به
خود اختصاص داد .تیمار مصرف هیومیک اسید بیشترین مقدار عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد سنبلچه در سنبله،
تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با  10136/3 ،3393/8کیلوگرم در هکتار 33/4 ،درصد 27/6 ،12/4 ،و  98/6سانتیمتر را داشت .تیمار
بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و مخلوط باکتریهای  )Azotobacter+Azospirillum+ Pseudomonas( PGPRبیشترین مقدار عملکرد
دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت ،تعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با  10703/3 ،3887/2کیلوگرم
در هکتار 36/2 ،درصد 33/0 ،14/5 ،و  105/5سانتیمتر را داشت.
کلمات کلیدی :گندم ،هیومیک اسید ،آبیاری تکمیلی ،باکتریهای  ،PGPRعملکرد و اجزای عملکرد.
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گیاه را افزایش دهند (.)Kloepper and Schroth, 1978

مقدمه
گندم مهمترین گیاه زراعی دنیا محسوب و در محدوده وسیعی

مهمترین مکانیسم باکتریهای محرک رشد گیاه برای تحریک

از شرایط آب و هوایی جهان رشد میکند .در حقیقت این گیاه

غیرمستقیم رشد گیاهان ،تولید مواد تنظیمکننده رشد گیاه که سبب

سازگارترین غالت است (نورمحمدی و همکاران .)1386 ،در دنیا

افزایش سطح ریشه و در نتیجه افزایش قدرت گیاه برای جذب

در بین غالت ،گندم با سطح زیر کشت  220/417میلیون هکتار و

عناصر غذایی و آب بیشتر از خاک و رشد بیشتر گیاه ناشی از آن

تولید  729/012میلیون تن (با میانگین عملکرد دانه 3307/4

میباشد ( .)Vessey, 2003عالوه بر این ،باکتریهای محرک رشد

کیلوگرم در هکتار) مقام اول را دارا است ( .)FAO, 2014در

( )PGPRباعث تحریک و فعال شدن سیستمهای دفاع آنتی

ایران گندم در بین غالت ،با سطح زیر کشت  7/3میلیون هکتار و

اکسیدانی از نوع آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه در برابر انواع تنشها

تولید  10/6میلیون تن (با میانگین عملکرد دانه  1452کیلوگرم در

میشوند ( .)Mozafari, 2014باکتریهای  PGPRمیتوانند از

هکتار) مقام اول را دارا میباشد ( .)FAO, 2014تنش خشکی

اثرات زیانبار تنشهای زنده و غیرزنده در گیاه جلوگیری کنند

مشکل اصلی تولید گیاه گندم در بسیاری از نقاط دنیاست

(.)Han and Lee, 2005

( .)Wheatoutlook, 2005این گیاه قابلیت رشد و نمو در انواع

قارچهای مایکوریزی بهعنوان جزء اصلی در بیشتر اکوسیستمها،

محیطها را داراست ،هرچند که نبود رطوبت کافی عموماً در مناطق

اثرات مثبتی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان همزیست دارند.

دیم و کم آب باعث کاهش قابلتوجهی در میزان عملکرد آن

در مطالعات بسیار زیادی به نقش قارچهای مایکوریزا در افزایش

میشود .کمبود رطوبت بهویژه پس از مرحله گلدهی ،یکی از

توانایی گیاه در جذب بیشتر عناصر معدنی و آب اشاره شده است

مهمترین عوامل مؤثر بر تولید گندم در اغلب بخشهای خاورمیانه

(Li and Zhiwei, 2005; Kapoor et al., 2007; Azcón-

ازجمله ایران است .کمبود بارش و رطوبت همراه با افزایش درجه

 .)Aguilar and Barea, 2002افزایش فتوسنتز گیاه توسط

حرارت در طول دوره رشد گیاه و بهویژه تخلیه رطوبت خاک در

قارچهای مایکوریزا به اثبات رسیده است .شواهد بسیار زیادی

اواخر فصل بهار باعث مواجهشدن دوره زایشی گیاه با تنش خشکی

وجود دارد که گیاهان میتوانند سرعت فتوسنتز خود را افزایش

و گرما مواجه شده و عملکرد گندم را غالباً کاهش میدهد

دهند تا نیازهای همزیست خود را تأمین نمایند .این عمل از طریق

(.)Ehdaie, 1995

افزایش سطح برگ و افزایش مقدار تثبیت  CO2به ازای واحد وزن

روشهای سنتی اصالح و تغییر در تاریخ کشت ،در کاهش افت

برگ انجام میگیرد .از دیگر نقشهای قارچهای مایکوریزا بر رشد

عملکرد حاصل از تنش خشکی تا حدودی تأثیرگذار بوده است؛ اما

گیاه ،تولید هورمونهای محرک رشد گیاه مانند اکسینها و

استفاده از روشهای اصالحی جدید و تکنیکهای بیوتکنولوژی

سایتوکینینها و غیره میباشد ( .)Gelik et al., 2004قارچهای

میتواند نقش بسزایی در کاهش عملکرد ناشی از تنشهای محیطی

مایکوریزا قادر به کاهش غلظت اسید آبسزیک ( )ABAو افزایش

ایفا نماید .یکی از شیوههای بیولوژیکی برای افزایش تولید در بخش

هورمون اکسین ( )IAAو جیبرلینها ( )GAهستند ( Liu et al.,

کشاورزی استفاده مؤثر از میکروارگانیسمهای مفید خاکزی است

 .)1998همزیستی مایکوریزایی همچنین سبب افزایش تحمل

که توانایی افزایش رشد و عملکرد گیاه را دارا میباشد (خاوازی و

گیاهان میزبان به دمای زیاد ،آلودگی قارچهای بیماریزا و اسیدیته

همکاران .)1384 ،گزارشهای زیادی در ارتباط با افزایش قابل

باالی خاک و همچنین تحمل به خشکی میشود ( Chen et al.,

توجه رشد و عملکرد گیاهان زراعی مهم در پاسخ به تلقیح با

 .)2006قارچ مایکوریزا بهطور مؤثری باعث افزایش ظرفیت جذب

باکتریهای محرک رشد )PGPR( 1وجود دارد ( Kloepper et

عناصر پرمصرف و کممصرف از طریق تولید آنزیمهای متفاوتی

;al., 1980; Vessey, 2003; Gray and Smith, 2005
.)Figueiredo et al., 2008

مانند فسفاتازها و حاللیت عناصری مانند فسفر و عناصر کمتحرک
بخصوص در شرایط تنش خشکی میشوند ( Marchner and

ریزوباکتریهای بهبوددهنده رشد گیاه ،گروهی از باکتریها

 .)Dell, 1994رابطه همزیستی بین قارچ مایکوریزا و انواع گیاهان

هستند که قادرند بهطور فعال ریشههای گیاه را کلونیزه کرده و رشد

با ایجاد شبکه گسترده هیفی این قارچها باعث افزایش جذب آب و

1- Plant Growth Promoting Rhizobacteria
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مواد غذایی از طریق ریشه گیاهان میشود ( Ghazi and Zak,

قارچهای مایکوریزا را بیوپرایمینگ بذر گویند ( Mahmood et

.)2003

 .)al., 2016; McDonald, 1999بیوپرامینگ بذر با باکتریهای

مواد آلی نقش اساسی در کیفیت خاک دارند .مواد هوموسی

 PGPRباعث افزایش سرعت و یکنواختی در جوانه زدن میشود،

بهعنوان مهمترین بخش مواد آلی بهطور مستقیم روی رهاسازی

همچنین باعث تثبیت سریع ،یکنواختی و استقرار گیاه زراعی بر

عناصر غذایی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،ظرفیت بافری فسفر و ابقاء

روی سطح خاک شده و ازاینرو محصول از نظر کمی و کیفی

مولکولهای آلی فلزی و سمی نقش اساسی دارند .تا مدتها تصور

بهبود مییابد ( .)Mahmood et al., 2016عالوه بر این ،باکتری

میشد که اثرات تحریککنندگی مواد هوموسی شبیه به

های محرک رشد ( )PGPRباعث تحریک و فعال شدن سیستمهای

هورمونهای اکسین ،سیتوکنین و اسید آبسزیک بود ولی بعداً

دفاع آنتیاکسیدانی از نوع آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه در برابر انواع

مشخص شد که اثرات مواد هوموسی در ارتباط مستقیم با افزایش

تنشها میشوند ( .)Mozafari, 2014باکتریهای PGPR

جذب عناصر غذایی ماکرو مثل نیتروژن ( ،)Nفسفر ( )Pو گوگرد

میتوانند از اثرات زیانبار تنشهای زنده و غیرزنده در گیاه

( )Sو عناصر غذایی میکرو مثل آهن ( ،)Feروی ( ،)Znمنگنز

جلوگیری کنند ( .)Han and Lee, 2005هدف از انجام این

( )Mnو مس ( )Cuمیباشد ،مواد هوموسی جذب کانیها را از

آزمایش تأثیر هیومیک اسید و روشهای مختلف پرایمینگ بذر با

طریق تحریک و افزودن فعالیت میکروبیولوژی زیاد میکند (فرقانی

قارچ مایکوریزا و باکتریهای  PGPRبر خصوصیات

و جوانمرد .)1384 ،ترکیبات هوموسی موادآلی ،دارای دو نوع اسید

مرفوفیزیولوژیکی گندم دیم در شرایط آبیاری تکمیلی در استان

آلی مهم به نامهای اسید هیومک و اسید فولویک و جزء هومینها

کرمانشاه بود.

هستند که از منابع مختلف نظیر خاک ،هوموس ،پیت و لیگنیت

مواد و روشها
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر هیومیک اسید و روشهای

اکسید شده ،زغالسنگ استخراجشده و در اندازه مولکولی و
ساختار متفاوت هستند ( .)Sebahattin and Necdet, 2005اسید

مختلف پرایمینگ بذر با قارچ مایکوریزا و باکتریهای  PGPRبر

هیومیک با وزن مولکولی  30000تا  300000دالتون و اسید

عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط آبیاری تکمیلی در

فولویک هم با وزن مولکولی کمتر از  30000دالتن به ترتیب سبب

شهر گیالنغرب استان کرمانشاه با طول جغرافیایی  45درجه و 55

تشکیل کمپلکسهای پایدار و نامحلول و کمپلکسهای محلول با

دقیقه و عرض جغرافیایی  34درجه و  7دقیقه انجام شد .طرح آماری

عناصر میکـرو مـیگردنـد ،اسید هیومیک دارای درصد کربن

بهصورت کرتهای دو بار خردشده (اسپلیت اسپلیت پالت) در

بیشتری نسبت به اسید فولویک میباشد ولی اسیدهای فولویک

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار انجام شد .عامل

اکسیژن بیشتری دارد ( .)Liu and Cooper, 2000میزان

آبیاری شامل دیم خالص (تیمار شاهد) و یک آبیاری تکمیلی در

گروههای کربوکسیل اسید فولویک بیشتر از اسید هیومیک است

مرحله گلدهی در کرت اصلی ،عامل هیومیک اسید شامل :عدم

( .)Samavat and Malakuti, 2005مقادیر بسیار کم از

مصرف و مصرف در کرت فرعی و عامل پرایمینگ بذر در  6سطح

اسیدهای آلی به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در

شامل )1 :پرایم با قارچ مایکوریزا )2 ،پرایم با مخلوط باکتری

افزایش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی دارند ( Samavat

 )3 ،PGPRپرایم با فالوباکتریوم سویه اف  )4 ،40پرایم با

 .)and Malakuti, 2005از مزایای مهم اسید هیومیک میتوان بـه

مایکوریزا PGPR+و  )5پرایم با مایکوریزا +فالوباکتریومدر کرت

کالت کنندگی عناصر غذایی مختلف ماننـد سـدیم ( ،)Naپتاسـیم

فرعی فرعی قرار گرفت .صفات آزمایش شامل عملکرد و اجزای

( ،)Kمنیـزیم ( ،)Mgروی ( ،)Znکلسیم ( ،)Caآهن ( ،)Feمس

عملکرد دانه (تعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد دانه در سنبلچه ،تعداد

( )Cuو سایر عناصر در جهت غلبه بر کمبود عناصر غذایی اشاره

دانه در سنبله ،وزن هزار دانه) ،عملکرد بیولوژیکی و شاخص

کرد کـه سـبب افـزایش طـول و وزن ریـشه و آغـازش ریـشههـای

برداشت ( ،)HIارتفاع بوته بود .جنس و گونههای باکتریهای

جـانبی مـیشـود ( .)Aiken et al., 1985تلقیح بذر با باکتریهای

 PGPRمورد استفاده در این پژوهش شاملchroococcum :

زنده از جمله باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو یا

( Azotobacterسویه ( Azospirillum lipoferum،)66سویه
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هکتار در مرحله پنجهزنی گندم استفاده شد .تاریخ کاشت

potida،)OF

Pseudomonas

( Flavobacteriumسویه  )F-40و قارچ مایکوریزا ( Glomus

 1396/8/27و تاریخ  85درصد سبز شدن  1396/9/25بود .تاریخ

 )intraradicesبود که همگی از موسسه تحقیقات خاک و آب

برداشت نهایی  1397/03/25بود .در این تحقیق از هیومیک اسید با

کشور واقع در کرج تهیه شد .بذور گندم رقم ایوان (کراس سبالن)

غلظت  14درصد شرکت گرومور آمریکا ( )Grow Moreاستفاده

از مرکز تحقیقات سرارود کرمانشاه تأمین شد .هر کرت شامل 4

شد .با توجه به نتایج تحقیقات بهترین دوزهای کاربرد هیومیک

خط کاشت به فاصله  20سانتیمتر و طول هر خط کاشت  5متر،

اسید برای زراعت گندم بین  600تا  1000میلیگرم در لیتر بود که

فاصله هر کرت فرعی از همدیگر  40سانتیمتر ( 2خط نکاشت)،

در این پژوهش از دوز  ppm 1000استفاده شد (محمودیزویک و

فاصله دو کرت اصلی  2متر و فاصله هر بلوک از همدیگر  2متر

همکاران ،1394 ،دولتآبادی و همکاران .)1393 ،محلولپاشی

بود .در این آزمایش تراکم کاشت گندم  300بذر در مترمربع بود.

هیومیک اسید در سه مرحله پنجهزنی ،گلدهی و پر شدن دانه

چه در زمان تلقیح و چه در زمان کاشت نکات الزم را برای عدم

صورت گرفت (دولتآبادی و همکاران .)1393 ،جهت اندازهگیری

سرایت باکتری از تیماری به تیمار دیگر رعایت شد .بدین منظور

عملکرد نهایی دانه ،اجزای عملکرد دانه (تعداد سنبلچه در سنبله،

ابتدا تیمارهای شاهد (عدم مصرف مایکوریزا و باکتریها) و سپس

تعداد دانه در سنبلچه ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه) ،تمام

سایر تیمارها کاشت شدند .جهت چسبندگی بهتر قارچ مایکوریزا با

بوتههای گندم واقع در خطوط برداشت نهایی ( 2متر طولی از خط

بذر ابتدا قارچ با محلول آب و شکر با غلظت  %5مخلوط و سپس

دوم و سوم در هر کرت آزمایش با حذف نیم متر از ابتدا و انتهای

بذرهای گندم با این محلول ،آلوده شد .در تیمار مخلوط قارچ

خط کاشت بهعنوان اثر حاشیهای) هر کرت آزمایشی در مرحله

مایکوریزا و باکتریهای  PGPRابتدا بذرها با باکتریهای PGPR

رسیدگی فیزیولوژیکی از نزدیک سطح خاک کف بر شده و

و بعد از  30دقیقه قارچ مایکوریزا اضافه شد .بذور گندم رقم ایوان

توسط ترازو توزین شد.

(سویه

شاخص برداشت بر اساس فرمول زیر محاسبه شد:

(کراس سبالن) از مرکز تحقیقات سرارود کرمانشاه تهیه شد .جهت
آزمون خاک ،بهصورت تصادفی از چند نقطه مزرعه در عمق  0تا

× 100

 30سانتیمتری نمونهگیری شد و پس از مخلوط کردن نمونهها یک

عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیکی

=شاخص برداشت ()HI

نمونه مرکب جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به
آزمایشگاه انتقال داده شد .نتایج آزمون خاک در جدول ( )1آمده

در این تحقیق تمامی تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

است.

آماری  SPSS23تحت ویندوز  7صورت گرفت .جهت مقایسه

عملیات تهیه زمین ،بهصورت رایج و عرف منطقه صورت

میانگین دادهها از روش جدید چند دامنهای دانکن در سطح آماری

گرفت .در این تحقیق از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و

 5درصد استفاده شد.

امراض گیاهی استفاده نشد .تنها جهت کنترل علفهای هرز از
علفکش گرانستار با دوز  30گرم ماده مؤثره در  400لیتر آب در

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در عمق  0-30سانتیمتری خاک.
ماده آلی

شن

()OC

()Sand

()%

()%

1.56

32

Table 1- Soil physical and chemical properties in 30 cm soil depth.
رس
سیلت
اسیدیته
هدایت الکتریکی
بافت خاک
()Clay
()Silt
()pH
))dS/m
()Soil Texture
()%
()%
39

29

لومی-رسی

1.32

92

7.85

ازت

فسفر

پتاس

() N

()P

() K

()%

()ppm

()ppm

0.15

10.5
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بررسی تأثیر هیومیک اسید و روشهای مختلف بایوپرایمینگ بذر بر خصوصیات ...
با میکروارگانیسمها بهویژه بیوپرایم توأم بذر با قارچهای مایکوریزا

نتایج

و مخلوط باکتریهای Azospirillum+ Pseudomonas( PGPR

ارتفاع بوته

 )Azotobacter+همراه با مصرف هیومیک اسید یا عدم مصرف

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر اصلی آبیاری

هیومیک اسید ،ارتفاع بوته را چه در شرایط دیم کامل و چه در

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

آبیاری تکمیلی افزایش داد.

مایکوریزاو باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو

تعداد سنبلچه در سنبله

فالوباکتریوم بر روی ارتفاع بوته بسیار معنیدار ( )P≥0/01تشخیص

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر اصلی آبیاری

داده شد .با توجه به جدول مقایسه میانگینها به روش دانکن ،تیمار

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

آبیاری تکمیلی با  99/944سانتیمتر نسبت به تیمار دیم خالص با

مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو

 95/583سانتیمتر از نظر ارتفاع بوته برتر بود (جدول  .)3تیمار

فالوباکتریوم بر تعداد سنبلچه در سنبله بسیار معنیدار ()P≥0/01

مصرف هیومیک اسید با  98/639سانتیمتر نسبت به تیمار شاهد

تشخیص داده شد .با توجه به جدول مقایسه میانگینها به روش

(عدم مصرف هیومیک اسید) با  96/889سانتیمتر از نظر ارتفاع

دانکن ،تیمار آبیاری تکمیلی با  12/944نسبت به تیمار دیم خالص با

بوته برتر بود (جدول  .)3در بین روشهای مختلف بیوپرایمینگ

 11/0از نظر تعداد سنبلچه در سنبله برتر بود (جدول  .)3تیمار

بذر ،تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و مخلوطی از
باکتریهای

PGPR

(Pseudomonas

مصرف هیومیک اسید با  12/444نسبت به تیمار عدم مصرف

Azospirillum+

هیومیک اسید (شاهد) با  11/5از نظر تعداد سنبلچه در سنبله برتر بود

 ،)Azotobacter+تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و

(جدول  .)3در بین روشهای مختلف بیوپرایمینگ بذر ،تیمار

فالوباکتریوم ،بیوپرایم تکی بذر با مخلوطی از باکتریهای محرک

بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و مخلوطی از باکتریهای

رشد گیاه ،بیوپرایم تکی بذر با قارچ مایکوریزا ،بیوپرایم تکی بذر

 ،PGPRتیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و فالوباکتریوم،

با فالوباکتریوم و تیمار شاهد (بدون پرایم) به ترتیب با ،105/5

بیوپرایم تکی بذر با مخلوطی از باکتریهای محرک رشد گیاه،

 92/583 ،94/333 ،99/833 ،103/667و  90/667سانتیمتر رتبههای

بیوپرایم تکی بذر با قارچ مایکوریزا ،بیوپرایم تکی بذر با باکتری

اول تا ششم را از نظر ارتفاع بوته به خود اختصاص دادند (جدول

فالوباکتریوم و تیمار شاهد (بدون پرایم) به ترتیب با ،13/5 ،14/5

 .)3تمامی برهمکنشهای دوگانه و سهگانه عوامل آزمایش (آبیاری

 10/5 ،11/5 ،12/333و  9/5رتبههای اول تا ششم را از نظر تعداد

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر) بر ارتفاع

سنبلچه در سنبله به خود اختصاص دادند (جدول  .)3تمامی

بوته معنیدار شد (جدول  .)2دو ترکیب تیماری آبیاری

برهمکنشهای دوگانه و سهگانه عوامل آزمایش (آبیاری تکمیلی،

تکمیلی×مصرف هیومیک اسید×بیوپرایمینگ توأم بذر با قارچ

هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر) بر تعداد سنبلچه در

مایکوریزا و مخلوط باکتریهای Pseudomonas( PGPR
Azospirillum+

)Azotobacter+

و

تیمار

سنبله معنیدار تشخیص داده نشد (جدول .)2

آبیاری

تکمیلی×مصرف هیومیک اسید×بیوپرایمینگ توأم بذر با قارچ

تعداد دانه در سنبلچه

مایکوریزا و فالوباکتریوم به ترتیب با  110و  108سانتیمتر

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2در بین اثرات اصلی

بیشترین ارتفاع بوته و دو ترکیب تیماری دیم خالص× عدم

تنها اثر اصلی بیوپرایمینگ بذر بر تعداد دانه در سنبلچه بسیار

مصرف هیومیک اسید× بدون بیوپرایمینگ (شاهد) و آبیاری

معنیدار ( )P≥0/01تشخیص داده شد .در بین روشهای مختلف

تکمیلی× عدم مصرف هیومیک اسید× بدون بیوپرایمینگ (شاهد)

بیوپرایمینگ بذر ،تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و

به ترتیب با  88و  89سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را به خود

مخلوط باکتریهای  PGPRبا  2/292بیشترین تعداد دانه در

اختصاص دادند .بهطورکلی نتایج آزمایش نشان داد ،پرایمینگ بذر

سنبلچه را به خود اختصاص داد (جدول  .)3دو تیمار بیوپرایم تکی
93
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بذر با باکتریهای  PGPRو تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر اصلی آبیاری

مایکوریزا و فالوباکتریوم به ترتیب با  2/292و  2/183در یک گروه

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

آماری مشترک ( )abو تیمارهای بیوپرایم تکی بذر با مایکوریزا،

مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو

بیوپرایم تکی بذر با فالوباکتریوم و تیمار عدم پرایمینگ بذر

فالوباکتریوم بر عملکرد دانه بسیار معنیدار ( )P≥0/01تشخیص

(شاهد) به ترتیب با  2/183 ،2/192و  2/183و قرار گرفتن در یک

داده شد .با توجه به جدول مقایسه میانگینها به روش دانکن ،تیمار

گروه آماری مشترک ( )bکمترین تعداد دانه در سنبلچه به خود

آبیاری تکمیلی با  3518/139کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار دیم

اختصاص دادند (جدول  .)3تمامی برهمکنشهای دوگانه و سهگانه

خالص با  3026/472کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه برتر

عوامل آزمایش (آبیاری تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای

بود (جدول  .)3تیمار مصرف هیومیک اسید با  3393/778کیلوگرم

بیوپرایمینگ بذر) بر تعداد دانه در سنبلچه معنیدار نبود (جدول .)2

در هکتار نسبت به تیمار عدم مصرف هیومیک اسید (شاهد) با

تعداد دانه در سنبله

 3150/833کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه برتر بود (جدول
 .)3در بین روشهای مختلف بیوپرایمینگ بذر ،تیمار بیوپرایم توأم

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر اصلی آبیاری

بذر با مایکوریزا و باکتریهای  ،PGPRتیمار بیوپرایم توأم بذر با

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

مایکوریزا و فالوباکتریوم ،بیوپرایم تکی بذر با باکتریهای ،PGPR

مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو

بیوپرایم تکی بذر با مایکوریزا ،بیوپرایم تکی بذر با فالوباکتریوم و

فالوباکتریوم بر تعداد دانه در سنبله بسیار معنیدار ()P≥0/01

تیمار شاهد (بدون پرایم) به ترتیب با ،3682/083 ،3887/167

تشخیص داده شد .با توجه به جدول مقایسه میانگینها به روش

 2870/167 ،3213/917 ،3383/5و  2597/0کیلوگرم در هکتار

دانکن ،تیمار آبیاری تکمیلی با  12/944نسبت به تیمار دیم خالص با

رتبههای اول تا ششم را از نظر عملکرد دانه به خود اختصاص دادند

 11/0از نظر تعداد دانه در سنبله برتر بود (جدول  .)3تیمار مصرف

(جدول  .)3تمامی برهمکنشهای دوگانه و سهگانه عوامل آزمایش

هیومیک اسید با  12/444نسبت به تیمار عدم مصرف هیومیک اسید

(آبیاری تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر) بر

(شاهد) با  11/5از نظر تعداد دانه در سنبله برتر بود (جدول  .)3در
بین روشهای مختلف بیوپرایمینگ بذر ،تیمار بیوپرایم توأم بذر با

عملکرد دانه معنیدار تشخیص داده نشد (جدول .)2

مایکوریزا و باکتریهای  ،PGPRتیمار بیوپرایم توأم بذر با

عملکرد بیولوژیکی

مایکوریزا و فالوباکتریوم ،بیوپرایم تکی بذر با باکتریهای ،PGPR

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2اثر اصلی آبیاری

بیوپرایم تکی بذر با مایکوریزا ،بیوپرایم تکی بذر با فالوباکتریوم و

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

تیمار شاهد (بدون پرایم) به ترتیب با ،27/75 ،29/917 ،33

مایکوریزا و باکتریهای  PGPRو فالوباکتریوم بر عملکرد

 23/583 ،25/083و  21/5رتبههای اول تا ششم را از نظر تعداد دانه

بیولوژیک بسیار معنیدار ( )P≥0/01تشخیص داده شد .با توجه به

در سنبله به خود اختصاص دادند (جدول  .)3تمامی برهمکنشهای

جدول مقایسه میانگینها به روش دانکن ،تیمار آبیاری تکمیلی با

عوامل آزمایش بر تعداد دانه در سنبله معنیدار تشخیص داده نشد

 10200/5کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار دیم خالص با

(جدول .)2

 9723/944کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد بیولوژیکی برتر بود

وزن هزار دانه

(جدول  .)3تیمار مصرف هیومیک اسید با  10136/278کیلوگرم در
هکتار نسبت به تیمار عدم مصرف هیومیک اسید (شاهد) با

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2وزن هزار دانه

 9788/167کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد بیولوژیکی برتر بود

تحت تأثیر عوامل آزمایش (آبیاری تکمیلی ،هیومیک اسید و

(جدول  .)3در بین روشهای مختلف بیوپرایمینگ بذر ،تیمار

روشهای بیوپرایمینگ بذر) قرار نگرفت.

بیوپرایم توأم بذر با قارچ مایکوریزا و مخلوط باکتریهای PGPR

عملکرد دانه
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بررسی تأثیر هیومیک اسید و روشهای مختلف بایوپرایمینگ بذر بر خصوصیات ...
و تیمار شاهد (بدون پرایم) به ترتیب با  10703/25و 2597/0

( )cاز نظر شاخص برداشت قرار گرفتند (جدول  .)3تمامی

کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی

برهمکنشهای عوامل آزمایش بر شاخص برداشت معنیدار شد

را به خود اختصاص دادند (جدول  .)3تیمارهای بیوپرایم توأم بذر با

(جدول .)2
بحث

مایکوریزا و فالوباکتریوم و بیوپرایم تکی بذر با باکتریهای
 PGPRترتیب با  10298/0و  10169/167کیلوگرم در هکتار هر

با توجه به نتایج آزمایش ،اثر اصلی آبیاری تکمیلی ،هیومیک

دو در یک گروه آماری مشترک ( )bقرار داشتند ،تیمار بیوپرایم

اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر بر تمامی صفات مورد مطالعه

تکی بذر با مایکوریزا با  9837/167کیلوگرم در هکتار در گروه

معنیدار شد .تیمار آبیاری تکمیلی باالترین مقدار عملکرد دانه،

آماری ( )cو تیمار بیوپرایم تکی بذر با فالوباکتریوم با 9538/0

عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد سنبلچه در

کیلوگرم در هکتار در گروه آماری ( )cاز نظر عملکرد بیولوژیکی

سنبله ،تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با 3518/139

قرار گرفتند (جدول  .)3تمامی برهمکنشهای دوگانه و سهگانه

کیلوگرم در هکتار 10200/5 ،کیلوگرم در هکتار 34/339 ،درصد،

عوامل آزمایش بر عملکرد بیولوژیکی معنیدار تشخیص داده نشد

 29/028 ،12/944و  99/944سانتیمتر را به خود اختصاص داد .تیمار

(جدول .)2

مصرف هیومیک اسید بیشترین مقدار عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژیکی ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد

شاخص برداشت ()HI

دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با  3393/778کیلوگرم در

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1-4اثر اصلی آبیاری

هکتار 10136/278 ،کیلوگرم در هکتار 33/356 ،درصد،12/444 ،

تکمیلی ،هیومیک اسید و روشهای بیوپرایمینگ بذر با قارچهای

 27/583و  98/639سانتیمتر را به خود اختصاص داد .در بین

مایکوریزا و باکتریهای  PGPRو فالوباکتریوم بر شاخص برداشت

روشهای مختلف بیوپرایمینگ بذر ،تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ

بسیار معنیدار ( )P≥0/01تشخیص داده شد .با توجه به جدول

مایکوریزا و مخلوط باکتریهای  PGPRبیشترین مقدار عملکرد

مقایسه میانگینها به روش دانکن ،تیمار آبیاری تکمیلی با 34/339

دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت ( ،)HIتعداد سنبلچه در

درصد نسبت به تیمار دیم خالص با  30/928درصد از نظر شاخص

سنبله ،تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته را به ترتیب با 3887/167

برداشت برتر بود (جدول  .)3تیمار مصرف هیومیک اسید با 33/356

کیلوگرم در هکتار 10703/25 ،کیلوگرم در هکتار36/167 ،

درصد نسبت به تیمار عدم مصرف هیومیک اسید (شاهد) با 31/911

درصد 33/0 ،14/5 ،و  105/5سانتیمتر را به خود اختصاص داد و

درصد از نظر شاخص برداشت برتر بود (جدول  .)3در بین

تیمار شاهد (بدون پرایم) کمترین مقادیر این صفات را به ترتیب با

روشهای بیوپرایمینگ بذر ،دو تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچ

 2597/0کیلوگرم در هکتار 9227/75 ،کیلوگرم در هکتار28/042 ،

مایکوریزا و مخلوط باکتریهای  PGPRو بیوپرایم توأم بذر با

درصد 21/5 ،9/5 ،و  90/667سانتیمتر را به خود اختصاص داد.

قارچ مایکوریزا و فالوباکتریوم به ترتیب با  36/167و %35/7

بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد بیوپرایم بذر گندم با

باالترین و تیمار شاهد (بدون پرایم) با  %28/042کمترین شاخص

میکروارگانیسمها مختلف در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف

برداشت را به خود اختصاص دادند (جدول  .)3تیمارهای بیوپرایم

میکروارگانیسم) باعث ارتقاء عملکرد کمی گندم چه در شرایط

تکی بذر با باکتریهای  PGPRو بیوپرایم تکی بذر با مایکوریزا به

دیم و چه در شرایط آبیاری تکمیلی شد.

ترتیب با  33/325و  %32/583در یک گروه آماری مشترک ( )bو
تیمار بیوپرایم تکی بذر با فالوباکتریوم با  %/983در گروه آماری
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Table 2- Analysis of variance for measured traits affected by Humic acid, Supplemental irrigation and Seed biopriming.

منابع تغییرات
SOV

درجه

ارتفاع بوته

وزن هزار دانه

تعداد دانه

تعداد دانه

تعداد سنبلچه

شاخص

آزادی

Plant (

1000-Seed (

در سنبله

در سنبلچه

در سنبله

برداشت

)df(

)Height

)weight

)Seed/Spike(

)Seed/Spikelet(

)Spikelet/Spike(

)HI(

ns

0.389

ns

28.764**

0.043*

2.347

ns

355.556**

0.017

تکرار

2

)I( )Irrigation( آبیاری

1

342.347**

)Ea( خطای اصلی

2

0.014

)H( )Humic Acid( هیومیک اسید

1

55.125**

0.014

ns

43.556**

0.050

I× H

1

13.347**

0.014

ns

2.722

ns

0.003

)Eb( خطای فرعی

2

3.556

1.264

0.389

0.945

2.347

ns

0.056

ns

0.211

ns

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

)Biological Yield(

)Grain Yield(

51270.014

ns

3883.597

68.056**

209.44**

4087893.556**

4351250.00**

0.056

3.180

34030.597

69955.292

ns

16.056**

37.556**

2181264.222**

ns

0.056

0.018

ns

4.109

ns

73216.889

ns

2.944

0.024

0.112

21.84

210393.612

217.056**

0.026*

41.656**

121.14**

3455394.522**

1062396.06
86805.556

**

ns

103662.778

)B( )Biopriming( بیوپرایمینگ

5

451.081**

1.647

ns

I× B

5

8.281**

0.847

ns

2.089

ns

0.008

ns

0.056

ns

4.925

ns

104315.189

H× B

5

8.658**

0.581

ns

5.022

ns

0.015

ns

0.056

ns

5.341

ns

I×H ×B

5

2.014*

0.847

ns

2.922

ns

0.004

ns

0.056

ns

2.575

ns

)Ec( خطای فرعی فرعی

40

0.608

1.447

2.897

0.010

0.056

3.057

59341.156

24726.700

)C.V( )%( ضریب تغییرات

-

1.93

3.20

6.35

4.50

1.98

5.36

2.45

4.81

2830797.02

**

ns

17311.233

ns

90849.456

ns

34633.756

ns

69378.256

ns

20837.656

ns

. درصد1  درصد و5  تفاوت معنیدار در سطح، به ترتیب عدم تفاوت معنیدار:***و،ns
ns, *, **: Non-significant and significant at 5% and 1% level of probability, respectively.
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. آبیاری تکمیلی و بیوپرایمینگ بذر، مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر هیومیک اسید-3 جدول
Table 3- Mean Comparison of Experimental Traits affected by Humic acid, Supplemental irrigation and Seed biopriming.
شاخص
وزن هزار دانه
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
تعداد سنبلچه در سنبله
تعداد دانه در سنبلچه
تعداد دانه در سنبله
تیمارهای آزمایشی
برداشت
1000-Seed (
)GY(
)BY(
Spiklet per (
Seed (
Seed (
)Exp. Treatments(
)HI(
)weight
)kg ha-1(
)kg ha-1(
)Spike
)No./Spiklet
)No./Spike
)%(
)g(

ارتفاع بوته
)Plant Height(
)cm(

)Cultivar( آبیاری
)Pure Rainfed( دیم خالص

3026.472

b

9723.944

b

30.928

b

11.000

b

2.242

a

24.583

b

37.778

a

95.583

b

)Irrigation( آبیاری

3518.139

a

10200.500

34.339

a

12.944

a

2.211

a

29.028

a

37.417

a

99.944

a

)Non Use( عدم مصرف

3150.833

b

9788.167

31.911

b

11.500

b

2.253

a

26.028

b

37.583

a

96.889

b

)Use( مصرف

3393.778

a

10136.278

33.356

a

12.444

a

2.200

a

27.583

a

37.611

a

98.639

a

)Non-prime( بدون پرایمینگ

2597.000

f

9227.750

e

28.042

d

9.500

b

21.500

f

37.083

a

90.667

f

)Falavobacterium( فالوباکتریوم

2870.167

e

9538.000

d

29.983

c

10.500

b

23.583

e

37.750

a

92.583

)Mycorrhiza( مایکوریزا

3213.917

d

9837.167

c

32.583

b

11.500

b

25.083

d

37.583

a

94.333

)PGPR Mixed( مخلوط باکتری محرک

3383.500

c

10169.167

b

33.325

b

12.333

c

37.333

a

99.833

)Myco+Flavo(  فالوباکتریوم+مایکوریزا

3682.083

b

10298.000

b

35.700

a

3887.167

a

10703.250

a

36.167

a

a

)Humic Acid( هیومیک اسید
b
a

)Seed Biopriming( بیوپرایمینگ بذر

 باکتری محرک+مایکوریزا
)Myco+PGPR(

f

2.183

e

2.183

d

2.192

e

d

c

2.267

ab

27.750

c

13.500

b

2.242

ab

29.917

b

37.667

a

103.667

14.500

a

2.292

a

33.000

a

38.167

a

105.500

b
a

.*اختالف میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک هستند از نظر آماری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن معنیدار نمیباشد
*Means difference within the same column sharing the same letters are not statistically significant at the 5% level based on Duncan's multi-domain test (P< 0.05).

97

مجله علمی -پژوهشی زراعت و اصالح نباتات ایران جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1397
در این تیمار بیوپرایم توأم بذر با قارچهای مایکوریزا و باکتریهای

تاریخ کشت ،مقدار ازت و ارقام گندم ،نشان دادند که از نظر

Azotobacter +

اقتصادی تاریخ کشت زودهنگام به همراه یک آبیاری حداقل (30

 )Pseudomonasدر مقایسه با سایر تیمارهای بیوپرایمینگ بذر از

میلیمتر) در حصول عملکرد مطلوب مؤثر است .همچنـین در

نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص

مقایسـه بـین ارقـام مختلف گندم مشاهده شد که بین تولیـد دانـه و

برداشت ( )HIو ارتفاع بوته برتر بود .همچنین تیمار آبیاری تکمیلی

کـاه و کلـش تحـت تیمارهای مقادیر و زمـان اعمـال تـک آبیـاری

از نظر کلیه صفات نسبت به تیمار شاهد (دیم خالص) برتر بود .در

سـبب بهبـود کارایی مصرف آب شد (اکبری مقدم .)1381 ،تاتاری

این آزمایش کلیه صفات تحت تأثیر مصرف هیومیک اسید قرار

و همکاران ( )1391نتیجه گرفتند که اثـر آبیـاری تکمیلـی بـر تعداد

گرفتند و بیشترین مقدار عملکرد و اجزای عملکرد ،عملکرد

دانه در سنبله معنیدار بود .بهطوریکه بیشـترین تعـداد دانـه در

بیولوژیک ،شاخص برداشت ( )HIو ارتفاع بوته به این تیمار تعلق

سنبله با مقدار  31/34عدد از تیمار دو بار آبیاری در زمانهای

داشت.

ساقهدهی و گلـدهی (تیمـار  )BCبه دست آمده و هیچیک از

محرک رشد ( +

Azosperillum

ایران دارای اقلیم مدیترانهای است کـه ویژگـیهـای ایـن اقلـیم

تیمارهای آبیاری تکمیلـی اخـتالف معنیداری بـا یکـدیگر

شامل تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای مرطوب میباشـد.

نداشـتند .کمترین تعداد دانه نیز در تیمار بدون آبیاری یا شـاهد

در این مناطق بارندگی نامنظم ،موجب نوسـانات شـدید در تولیـد

(تیمـار  NOبـا مقدار  27/2عدد دانه در سنبله) مشاهده شد .بر

گنـدم میشود .به علت کافی نبودن بارندگی در برخـی از سـالهـا،

اساس تحقیقات موجود حساسترین مراحـل گیـاه گندم به خشکی،

سـطوح چشمگیری از دیمزارها ،قابل برداشت نبوده و یا عملکرد

مراحل گلدهی و دانهبندی میباشد (احمدی و بیکر ،1379 ،امام،

کمـی دارنـد که میزان تولید کل گندم کشور را تحت تأثیر قرار

 1384و کافی و همکاران .)1384 ،تنش خشـکی در زمان گلدهی

میدهد .در مناطقی که میزان بارندگی برای رشد گیاه کـافی باشـد،

بر روی تعداد دانه و در زمان دانهبندی بر روی وزن هزار دانه

ولـی پـراکنش بـاران متناسب با دوره رشد گندم نباشد ،عملکرد

تأثیرگذار است .تـنش در مراحل قبل و بعد از گلدهی ممکن است

دانه ،به دلیل کمبود رطوبـت بهشدت کاهش خواهد یافت و حتی

به کاهش عملکرد از طریـق تعداد سنبله و باروری سنبلچهها میشود

در شـرایطی ممکـن اسـت کـل محصول از بین برود .بنابراین در

( .)Giunta et al., 1993بهعالوه ،تنش از مرحله گلدهی تا مرحله

مناطقی که مقدار و پـراکنش زمـانی بارندگی نامتناسب است،

رسیدگی ،بهویژه اگر با دمای زیاد همراه باشد ،پیری برگ را تسریع

آبیاری تکمیلی برای تولید مطلوب گندم دیم قابل توصیه است

و دوره پر شدن دانه و بهتبع آن وزن دانـه را کـاهش میدهد

( .)Oweis, 1997در آزمـایش تـوکلی ( )1382نشـان داده شـده

( ،Royo et al., 2000تاتاری و همکاران .)1388 ،ژونک هـو و

کـه آبیـاری تکمیلـی اثر معنیداری بر عملکرد دانـه ،کاه و کلـش،

راجـرم ( ،)Zhong Ho and Rajaram, 1994در تیمارهـای

عملکرد بیولوژیـک ،شـاخص برداشت ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه

متفـاوت تنش خشکی دریافتند که تعداد دانه در سـنبله و تعـداد

و تعداد دانه در سنبله دارد؛ اما کوبوتـا و همکاران ( Kobota et

سـنبله در مترمربع بیشترین حساسیت را به تنش خشکی دارند.

 ،)al., 1992بیشترین تأثیر آبیاری تکمیلی را بر عملکـرد در مرحلـه

درحالیکه وزن دانه بهطور نسبی به دلیل انتقال مجدد مـواد پـرورده

گردهافشانی میدانند .بلسون ( )1378گزارش نمود که با یک نوبـت

ذخیرهشده قبـل از گلدهی از حساسیت چندانی برخوردار نیست.

آبیـاری بـه میـزان  50میلیمتر در زمان کشت برای گندم به همـراه

کمبود آب در مرحله پس از گلدهی احتماالً از طریـق آسـیب

 60کیلـوگرم در هکتـار کود ازته ،عملکردی به میزان 2853

رسـاندن بـه فراینـد بـاروری دانـه میتواند تعداد دانه در هر سنبله را

کیلوگرم در هکتار بـه دسـت آمـد که با شرایط دیم اختالف معنـی

کاهش دهـد.

داری نشـان داد .اویـس و ژانگ ()Oweis and Zhang, 1998

هیومیک اسید ،میتواند با افزایش جمعیت و فعالیت باکتریها،

در تحقیقی در سوریه با متغیرهایی شامل سطوح آبیاری تکمیلـی،

تولید فیتوهورمونهای رشد گیاه را افزایش داده و در نتیجه عملکرد
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بررسی تأثیر هیومیک اسید و روشهای مختلف بایوپرایمینگ بذر بر خصوصیات ...
و اجزای عملکرد گیاه گندم را تحت تأثیر قرار دهد (حاجی بلند و

از جمله کلروفیل  ،b ،aکارتنوئیدها ،پایداری غشاء و میزان نسبی

همکاران .)1383 ،نویچ ( )Nowick, 2014نتیجه گرفت که با

آب برگ و در نتیجه به رشد گیاه که از افزایش در صفات فوق

افزایش استفاده از ترکیبت هیومیکی ،یک افزایش قابل توجهی در

حاصل میشود ،منجر شد.

جمعیت میکروارگانیسمهای تثبیتکننده نیتروژن و حلکنندههای

با توجه به نتایج تحقیقات محققین ،تلقیح ازتوباکتر بهطور

فسفات در خاک رخ داد که این مسئله به نویسنده اجازه داد نتیجه

متوسط ،افزایشی معادل  10-15درصد در عملکرد گیاهان مختلف،

گیری کند که افزایش فعالیت میکروبی خاک باعث باال رفتن

بهویژه گندم به دنبال داشته است ( .)Vessey, 2003تلقیح گندم با

قابلیت دسترسی عناصر میشود .سبزواری و همکاران ()1388

آزوسپیریلوم برازیلنز و ازتوباکتر کروکوکوم ،متوسط عملکرد

گزارش نمودند ،اثر متقابل محلولپاشی هیومیک اسید بر وزن تر و

دانه ،متوسط نیتروژن جذبشده توسط گیاه و متوسط عملکرد کاه

خشک اندامهای هوایی ،سطح برگ ،ارتفاع ساقه و عدد کلروفیل

گندم را به ترتیب  16 ،13/9و  12/6درصد نسبت به شاهد تلقیح

متر ،معنیدار بود .تحقیقی که در گلخانهی تحقیقاتی دانشکدهی

نشده ( 11/6 ،9/1و  6/2درصد) افزایش داد و این مقادیر در مورد

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،بهمنظور بررسی تأثیر اسید

تلقیح با ازتوباکتر ،به ترتیب  5/3 ،8/2و  6/2درصد نسبت به شاهد

هیومیک بر رشد ریشه و اندام هوایی دو رقم گندم پاییزه سایونز

افزایش داشته است ( .)Ram and Prasad, 1985سادات و

(آبی) و سبالن (دیم) انجام شد ،نشان داد که اسید هیومیک بهطور

همکاران ( )1389در تحقیقی با عنوان تأثیر چند نوع قارچ میکوریز

معنیدار ،نسبت سطح ریشه به برگ و عدد کلروفیل متر برگ را

آربسکوالر (گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز) و

افزایش داد .استفاده از هیومیک اسید باعث افزایش کلروفیل  b ،aو

باکتری محرک رشد گیاه (سودوموناس فلورسنس سویههای  9 ،3و

کل در نخودفرنگی شد (رسایی و همکاران .)1391 ،همچنین،

 )12بر شاخصهای رشد و عملکرد دو رقم گندم (سیستان و چمران

اسپری برگی اسید فولیک (بخش ریزملکول اسید هیومیک) روی

به ترتیب مقاوم و نیمه مقاوم به شوری) در یک خاک شور نتیجه

برگهای گندم سبب افزایش معنیداری در محتوی کلروفیل

گرفتند که تلقیح مجزای رقم سیستان با قارچ گلوموس اتونیکاتوم و

برگها و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گردید (.)Xudan, 1986

باکتری سودوموناس فلورسنس سویه  12دارای بیشترین تعداد دانه

اسید هیومیک در افزایش میزان کارتنوئیدها نقش دارد ،چرا که 50

در سنبله ،وزن سنبله ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود .استفاده از

درصد از وزن مولکولی اسید هیومیک را کربن تشکیل میدهد .بر

قارچها و باکتریها تغییر معنیداری در اجزای عملکرد رقم

اساس نظر ناردی و همکاران ( )Nardi et al., 2002اسید

چمران ایجاد نکرد .کاربرد توأم قارچ گلوموس اینترارادیسز و هر

هیومیک از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکی از جمله افزایش

سه سویه باکتری سودوموناس وزن سنبله ،وزن هزار دانه و عملکرد

متابولیسم در درون سلولها و همچنین باال بردن میزان کلروفیل در

دانه رقم سیستان را نسبت به تلقیح مجزای قارچ افزایش داد که

برگها سبب ماندگاری بیشتر برگها هم در شرایط کمبود آب و

افزایش وزن هزار دانه در تلقیح مشترک قارچ گلوموس

هم نرمال میشود .ناردی و همکاران ( )Nardi et al., 2002بیان

اینترارادیسز و سویههای  4و  9معنیدار بود .قارچهای مایکوریزا و

داشتند که اسید هیومیک دارای فعالیت شبه هورمونی است و جذب

باکتریهای محرک رشد با بهبود تغذیه و رشد گیاهان باعث

عناصر معدنی همانند فسفر و پتاسیم را در گیاهان افزایش میدهد

افزایش عملکرد آنها میشوند .در یک بررسی نشان دادند که

که این امر سبب بهبود فتوسنتز و افزایش مقدار قند تولیدی و نهایتاً

اجزای عملکرد در گیاه گندم تلقیح شده با قارچهای مایکوریزی

محصول خواهد شد .بهشتی و تدین ( )1396با بررسی اثر تنش

افزایش یافت ( )Goh et al., 1997افزایش عملکرد گندم را در

خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی از شاخصهای

شرایط شور در اثر تلقیح با قارچ گلوموس اینترارادیسز مشاهده

فیزیولوژیکی لوبیا لیما ( )Phaseolus lunatus L.نتیجه گرفتند

کردند (مردوخی و رجالی .)1385 ،افزایش عملکرد دانه گندم بر

که محلولپاشی اسید هیومیک به افزایش فاکتورهای فیزیولوژیکی

اثر تلقیح با سویههایی از سودوموناس را نیز گزارش کردند
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( .)Frietas and Germida, 1990نشان داده شده است قارچ

تشکیل یک سیستم جذب اضافی مکمل سیستم ریشهای گیاه باشد

میکوریزا موجب افزایش میزان کلروفیل در گیاه گندم خواهد شد،

که بهرهبرداری از حجم بیشتر خاک بهویژه آن بخشهایی از خاک

بهطوریکه میزان کلروفیل  b ،aو کل در تیمارهای تلقیح شده با

که ریشههای تغذیهکننده گیاه به آن دسترسی ندارند را ممکن می

قارچ میکوریزا به ترتیب  33/5 ،13/7و  17/4درصد نسبت به تیمار

سازد و باعث جذب این عناصر غذایی میشود ( Asrar et al.,

شاهد (عدم تلقیح با قارچ میکوریزا) افزایش نشان داد

 )2011که در نهایت این موضوع موجب افزایش میزان کلروفیل

( .)Moucheshi et al., 2012در گزارشهای اسرار و همکاران

برگ ،افزایش سطح سبز گیاه ،سبز ماندن سنبله و زیاد شدن توان

( )Asrar et al., 2011نشان داده شده است که قارچ میکوریزا از

فتوسنتزی گیاه میزبان خواهد شد ( .)Huixing et al., 2005به

طریق ایجاد شبکه گسترده هیف خود در داخل خاک و در محیط

نظر میرسد که تلقیح بذر با سودوموناس پوتیدا و احتماالً ایجاد

ریزوسفر سبب جذب عناصر فسفر ،نیتروژن و انتقال این عناصر به

شرایط مناسب جهت جوانهزنی باعث استقرار سریعتر گیاهچه و

گیاه میزبان خواهد شد .بانرجی و همکاران ( Banerjee et al.,

بهرهمندی بیشتر از منابع محیطی توسط گیاه میشود .چنین وضعیتی

 )2006بیان داشتند که باکتریهای محرک رشد گیاه ()PGPR

باعث میشود که گیاه شرایط مناسبتری را جهت پر کردن دانهها

سبب افزایش سطح ریشه گیاه میشوند و افزایش سطح ریشه به

داشته باشد که این وضعیت همراه با افزایش عملکرد دانه نمود

دلیل دسترسی بیشتر به آب و عناصر غذایی منجر به افزایش رشد

بیشتری مییابد (ناصری و همکاران .)1396 ،در آزمایشی اثر

گیاه میگردند آنان اظهار داشتند که با افزایش میزان جذب و

باکتری  Azospirillum lipoferumرا بر رشد و عملکرد گندم

تحلیل ،موجب باال رفتن نقلوانتقال مواد به دانه شده و در نهایت می

در شرایط شور بررسی کردند و دریافتند که این باکتری بهطور

تواند وزن تک بذر ،سرعت پر شدن دانه را افزایش دهد .ناصری و

معنیداری وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم را افزایش داد

همکاران ( )1396با بررسی اثر باکتریهای افزاینده رشد و قارچ

( .)Nabila Zaki et al., 2007تلقیح مشترک قارچهای

میکوریزا بر رشد و عملکرد گندم در شرایط دیم بیان داشتند که

گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز و باکتری

به نظر میآید در گندم دیم ،جذب عناصر غذایی توسط سیستم

سودوموناس فلورسنس سویه  4شاخص برداشت رقم چمران را

ریشه گسترده در حضور باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ فانیلی

بهطور معنیداری نسبت به تلقیح مجزای قارچ افزایش داد .در

فورمیس موسه افزایش یافته که همین امر توانسته میزان و دوام

تحقیقی گزارش کردند که باکتریهای سودوموناس بهطور معنی

فتوسنتز و در نهایت منجر به افزایش فتوسنتز و دام سطح سبز

داری شاخص برداشت گندم را افزایش دادند ( Walley and

گردد که همین عامل باعث میگردد که کارایی انتقال مجدد

.)Germida, 1997

سنبله در حضور تیمار قارچ و باکتری نسبت به تیمار شاهد افزایش

نتیجهگیری کلی

یابد ،آنها نیز اشاره کردند که باکتریهای حلکننده فسفات و

بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد بیوپرایم بذر گندم با

قارچ میکوریزا موجب افزایش قابلیت دسترسی و استفاده از

میکروارگانیسمها مختلف در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تیمارهای کودی مربوطه شده و با

میکروارگانیسم) باعث ارتقاء عملکرد کمی گندم چه در شرایط

بهبود وضعیت تغذیهای گیاه ،انتقال مجدد ماده خشک از ساقه را

دیم و چه در شرایط آبیاری تکمیلی شد .در این تیمار بیوپرایم توأم

بهطور قابل توجهی کاهش داده است و سبب افزایش کارایی

بذر با قارچهای مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد

انتقال مجدد سنبله گردید .افزایش جذب عناصر غذایی مانند فسفر،

( )Azotobacter+Azosperillum+Pseudomonasدر مقایسه

نیتروژن و پتاسیم گندم در تیمارهای کاربرد باکتری سودوموناس

با سایر تیمارهای بیوپرایمینگ بذر از نظر عملکرد و اجزای عملکرد

پوتیدا و قارچ مایکوریزا به نظر میرسد به دلیل انتشار این عناصر از

دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ( )HIو ارتفاع بوته برتر

طریق میسلیومهای میکوریزایی مرتبط با بافتهای درونی ریشه و

بود .همچنین تیمار آبیاری تکمیلی از نظر کلیه صفات نسبت به تیمار
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بررسی تأثیر هیومیک اسید و روشهای مختلف بایوپرایمینگ بذر بر خصوصیات ...
شاهد (دیم خالص) برتر بود .در این آزمایش کلیه صفات تحت

مایکوریزا با باکتری فالوباکتریوم باعث افزایش مقدار عملکرد و

تأثیر مصرف هیومیک اسید قرار گرفتند و بیشترین مقدار عملکرد و

اجزای عملکرد ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ( )HIو

اجزای عملکرد ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ( )HIو

ارتفاع بوته شدند ،بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد می

ارتفاع بوته به این تیمار تعلق داشت .اگرچه اثر متقابل عوامل

شود در صورت امکان چه در شرایط دیم خالص و چه در شرایط

آزمایش تنها بر ارتفاع بوته معنیدار شد ،اما نتایج مقایسه میانگینها

آبیاری تکمیلی زارعین منطقه از بیوپرایمینگ همزمان قارچهای

نشان داد که هم در شرایط آبیاری تکمیلی و هم در شرایط دیم

مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRبه همراه

خالص ،مصرف هیومیک اسید به همراه بیوپرایم همزمان قارچهای

کاربرد هیومیک اسید و یا بیوپرایمینگ همزمان قارچهای

مایکوریزا و باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRو همچنین

مایکوریزا و باکتری فالوباکتریوم به همراه کاربرد هیومیک اسید

مصرف هیومیک اسید به همراه بیوپرایم همزمان قارچهای

استفاده کنند.
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Abstract
In order to investigate the effect of humic acid and different methods of seed bio-priming on yield
and yield components of wheat under pure rainfed and supplemental irrigation conditions, carried out
as a split split plot design base on randomized complete block design (RCBD) design with three
replications in Kermanshah province. The irrigation factor as the main plot consisted: pure rainfed and
supplemental irrigation, humic acid factor as a subplot included: non-use and use humic acid and seed
bio-priming as a sub-subplots consisted: seed prime with mycorrhiza, mixed of PGPR, flavobacterium,
mycorrhiza+PGPR, and mycorrhiza+flavobacteriun. The main effects of supplemental irrigation,
humic acid, and seed bio-priming methods were significant on all traits. The supplementary irrigation
treatment had the highest grain yield, biological yield, harvest index (HI), spikelet number per spike,
seeds number per spike and wheat plant height, with 3518.139 kg ha-1, 10200.5 kg ha-1, 34.339 (%),
12.944, 29.028 and 99.944 cm, respectively. Humic acid treatment had the highest grain yield,
biological yield, harvest index (HI), spikelet number per spike, seeds number per spike and plant
height, with 3393.778 kg ha-1, 10136.278 kg ha-1, 33.356 (%), 12.444, 27.583 and 639.98 cm,
respectively. Between the different seed bio-priming treatments, co bio-prime with mycorrhizal fungus
and mixture of PGPR bacteria (Azotobacter + Azospirillum + Pseudomonas) had the highest grain
yield, biological yield, harvest index (HI), spikelet number per spike, seeds number per spike and plant
height was allocated with 3887.167 kg ha-1, 10703.25 kg ha-1, 36.167 (%), 14.5, 33.0 and 105.5 cm,
respectively.
Keywords: Wheat, Humic Acid, Supplemental Irrigation, PGPR bacteria, Yield and Yield
components.
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