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تحقیقات کاربردی خاک

استفاده از زادمایههای باکتری سودوموناس فلورسنس محرک رشد گیاه در افزایش رشد
و جذب عناصر غذایی گیاه گندم
شایان شریعتی ،*1حسینعلی علیخانی ،2شهاب شریعتی
(تاریخ دریافت1936/2/1:

3

تاریخ پذیرش)1936/11/1:

چکیده
هزینه باالی تولید کودهای شیمیایي و ایجاد آلودگيهای زیست محیطي ناشي از مصرف این کودها ،استفاده از منابع دیگر به ویژه
کودهای زیستي را ضروری ميسازد .هدف از این پژوهش بررسي تاثیر کود زیستي باکتری حل کننده فسفات و محرک رشد گیاه
سودوموناس فلورسنس بر پایه حاملهای مختلف آلي و معدني شامل ورميکمپوست ،پرلیت و خاک فسفات و چهار فرموالسیون از
این مواد ،بر روی شاخصهای رشد گیاه گندم بوده است .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفي و با چهار تکرار 7 ،تیمار
زادمایه 2 ،تیمار کودی سوپرفسفات ساده و تریپل و شاهد صورت گرفت .نتایج نشان داد اگرچه در مورد صفات سبزینگي ،ارتفاع،
فسفر اندام هوایي ،وزن خشک اندام هوایي و ریشه ،تیمار سوپرفسفات تریپل و ساده بهتر بوده ،ولي تفاوت معنيداری با زادمایههای
حاوی ورميکمپوست نداشتند ( .)P>0.05در مورد صفات روی و آهن اندام هوایي ،زادمایه ورميکمپوست بیشترین مقدار را دارا بوده
و در مورد صفت روی اندام هوایي ،تفاوت معنيداری با تیمارهای کودی و شاهد داشت ( .)P<0.05زادمایه پرلیت +ورميکمپوست
توانست به ترتیب  11/6و  11/1درصد سبزینگي و ارتفاع گیاه را نسبت به شاهد افزایش دهد .زادمایههای خاک فسفات  +ورمي-
کمپوست و ورميکمپوست ،وزن خشک ریشه را به ترتیب  21و  21/1درصد افزایش دادند ( .)P<0.05در مورد صفات ورن خشک
اندام هوایي ،فسفر ،روی و آهن اندام هوایي ،زادمایه ورميکمپوست نیز توانست این شاخصها را به ترتیب  26/9 ،27 ،6/11و 21/19
درصد نسبت به گیاه شاهد افزایش دهد (.)P<0.05
واژههای کلیدی :حامل ،سوپرفسفات تریپل ،کود زیستي ،ورميکمپوست
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را در حد  1/97×117باکتری به ازای هر گرم ماده حامل
نگهداری نماید .با توجه به اهمیت گیاه گندم در جهان و سطح
زیر کشت و تولید به ترتیب  213و  7میلیون هکتار و  711و
 11میلیون تني این گیاه در جهان و ایران ( ،)Fao, 2013در
این پژوهش توانایي پرلیت ،ورميکمپوست و خاک فسفات به
عنوان حامل باکتری سودوموناس فلورسنس در تولید کود
زیستي افزایش دهنده جذب عناصر غذایي و بهبود عملکرد
گیاه گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایي بررسي و مطالعه
شد.

مقدمه
بسیاری از خاکها ذخایر فسفر باالیي دارند ،اما مقدار کمي
( 1-1درصد) از این فسفر کل به دلیل تثبیت توسط کلسیم
در خاکهای قلیایي و اکسیدهای آهن و آلومینیوم در خاک-
های اسیدی ،به شکل محلول در دسترس است که ميتواند
بهوسیله گیاهان جذب شود (.)Takahashi & Anwar, 2007
استفاده از ریزموجودات حل کننده فسفات ( ،1)PSMیکي از
راهکارهای افزایش حاللیت و کارایي فسفاتهای نامحلول
است .ریزجانداران به ترتیب از طریق تولید آنزیم فسفاتاز و
اسیدهای آلي ،موجب انحالل فسفاتهای نامحلول آلي و
معدني شده در نتیجه فسفر قابل دسترس برای گیاهان را
افزایش ميدهند ( .)Ghevariya & Desai, 2013محققین
در مطالعاتي افزایش فسفر خاک در نتیجه استفاده از باکتری-
های حل کننده فسفر را گزارش کردند (.)Jain et al., 2012
نتایج پژوهش اسچوبیتز و همکاران ()Schoebitz et al., 2013
نشان داد تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس به همراه خاک
فسفات و  9/21میليگرم بر کیلوگرم فسفر محلول ،مقدار
فسفر گیاه گندم را بعد از  61روز به میزان  61درصد افزایش
داد .نتایج پژوهش مرادی و همکاران ()Moradi et al., 2011
نشان داد استفاده از ریزجانداران حل کننده فسفر ،موجب
افزایش معنيدار ارتفاع و عملکرد زیستتوده گندم گردید.
مگنوکا و پیتر ( )Magnucka & Pietr, 2015بیان کردند دو
سویه از باکتریهای گروه سودوموناس فلورسنس توانستند
وزن خشک ساقه گیاه گندم را  11/77و  16/92درصد افزایش
دهند .اگر مدیریت و نگهداری باکتریهای محرک رشد گیاه
بر طبق روش مناسب و اصولي نباشد ،فعالیت زیستي این
باکتریها ميتواند به سرعت کاهش یابد .نقش اصلي ماده
حامل در زادمایه این است که ریزوسفر مناسبتری برای بقای
طوالني مدت باکتریها در خاک ایجاد ميکند ( Ardakani et
 .)al., 2010گندی و سیواکومار ( Gandi & Sivakumar,
 )2010تاثیر مثبت ورميکمپوست به عنوان حامل باکتری
سودوموناس فلورسنس در افزایش عملکرد گیاه برنج را گزارش
کردند .پاکیاالکشمي و ریسوانا ( & Packialakshmi
 )Riswana, 2014بیان کردند حامل ورميکاست توانست
جمعیت باکتریهای حل کننده فسفر Bacillus megaterium

مواد و روشها
باکتری حلکننده فسفاتهای نامحلول آلي و معدني
سودوموناس فلورسنس سویه  13از بانک ریزجانداران مفید
خاکزی گروه علوم و مهندسي خاک دانشگاه تهران برداشت
گردید و میزان توان انحالل فسفاتهای نامحلول معدني و آلي
این سویه اندازهگیری شد ( .)Jeon et al., 2003همچنین سایر
خصوصیات محرک رشدی باکتری نظیر توان تولید سیدروفور
( ،)Alexander & Zuberer, 1999ایندول استیک اسید
( )Patten & Glick, 2002و توانایي تولید آنزیم -ACC
دآمیناز ( )Amico et al., 2005نیز اندازهگیری گردید .در
مرحله بعد برای افزایش ماندگاری باکتری در خاک ،از حامل-
های مختلف پرلیت ،ورميکمپوست ،خاک فسفات و ترکیب
این مواد شامل :پرلیت +ورميکمپوست ،پرلیت +خاک فسفات،
خاک فسفات +ورميکمپوست و پرلیت +ورميکمپوست+
خاک فسفات استفاده شد .ورميکمپوست از مزرعه تحقیقاتي
پردیس کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران و خاک
فسفات و پرلیت نیز از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
تهیه شدند .مواد مذکور ابتدا از الک  61مش عبور داده شده
و خشک شدند .سپس خصوصیات فیزیکي و شیمیایي آنها
شامل  ،pHهدایت الکتریکي ،پتاسیم ،فسفر قابل جذب به
روش اولسن ،ماده آلي به روش والکي و بلک ( & Carter
 ،)Gregorich, 2008عناصر آهن و روی توسط دستگاه جذب
اتمي  Shimadzu AA670اندازهگیری شدند (جدول )1
(.)Lindsay & Norvell, 1978

1- Phosphate solubilizing bacteria
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Zn
9.65
3.38
53.1
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد حامل
Table1. Physical and chemical properties of carrier material
pH
EC
OC
N
P
K
Fe
dS m-1
%
mg kg-1
6.28
0.55
0
0
0
2.08
8.27
7.64
0.15
0
0
0
1.03
18.02
7.34
1.72
17.7
7.4
1375
378.83
112.86

به منظور آمادهسازی زادمایههای زیستي برای آزمون گلخانه-
ای ،ابتدا حاملها استریل شده و سوسپانسیون باکتری
سودوموناس فلورسنس با جمعیت  113باکتری در هر میلي-
لیتر تهیه و با توجه به رطوبت  FCهر حامل ،به آنها اضافه
گردید .سپس حاملها به مدت  1ماه نگهداری شده و در پایان
 1ماه ،جمعیت باکتری زادمایهها به روش  CFU g-1اندازه-
گیری گردید ( .)Albareda et al., 2008برای انجام آزمون
گلخانهای ،خاکي با بافت لومي و فسفر قابل جذب پائین مدنظر

()CFU/g

%

-1

9.2x106

3.67

4.58

Perlite
Rock phosphate
Vermicompost

بود که با توجه به نتایج مطالعات قبلي ،خاک مورد نظر از عمق
 91-1سانتيمتری خاک شهرستان کردان کرج تهیه گردید.
برای آزمون گلخانهای ،خاک هواخشک و کوبیده شده و از الک
 1میليمتری عبور داده شد و خصوصیات  ،pHقابلیت هدایت
الکتریکي ،بافت ،فسفر ،کربن آلي ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،
روی ،آهن و جمعیت میکروبي خاک اندازهگیری شد (جدول
.)Carter & Gregorich, 2008 ( )2

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک مورد استفاده برای کشت گندم
Table 2. Physical and chemical properties of soil used for wheat cultivation
EC
OC
N
P
K
Zn
Fe
mg.kg
190

arrier

4.10

گلدانهای مورد استفاده با  9کیلوگرم از خاک عبور داده شده
از الک  1میليمتری پر شدند .بذر گندم از بانک ژن موسسه
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه گردید .برای عمل
تلقیح زادمایهها به بذر ،ابتدا بذرها توسط الکل  36درصد و
هیپوکلریت سدیم  1درصد ضدعفوني سطحي شده و توسط
آب مقطر استریل  11بار شستشو شدند .سپس  11گرم از
بذرها را داخل کیسه پالستیکي ریخته و یک قطره از محلول
صمغ عربي  11درصد به آن اضافه و به طور کامل مخلوط شد.
آنگاه مقدار  2گرم از تیمارهای زادمایه به بذرهای چسبناک
اضافه و محتویات کیسه به خوبي تکان داده شد به طوری که
پوشش یکنواختي از زادمایه بر روی بذرها قرار گیرد .سپس
بذرها روی فویل آلومینیومي ریخته شدند تا قدری رطوبت
خود را از دست بدهند ( .)Bashan, 1998قبل از کشت گیاه،
کوددهي بر اساس آزمون خاک با کود اوره به اندازه 911
کیلوگ رم در هکتار به صورت تقسیط و در دو نوبت (زمان
کاشت و یک ماه پس از کاشت) ،کودهای سوپر فسفات تریپل
و سوپر فسفات ساده به ترتیب به مقدار  111و  121کیلوگرم

0.053

pH

texture

-1

0.09

dS m
0.70

8.20

Loamy

در هکتار به عنوان تیمار کود شیمیایي فسفره و سولفات
پتاسیم  111کیلوگرم در هکتار برای تامین کمبود پتاسیم
خاک به گلدانها اضافه شد .گلدانها در حد  11درصد ظرفیت
مزرعه آبیاری گردیدند و وقتي رطوبت مناسب جهت کشت
فراهم شد ،در هر گلدان  11بذر در عمق حدودا  1سانتيمتری
کاشته شد و سپس گلدانها به گلخانه منتقل و بر اساس الگوی
طرح بلوکهای کامال تصادفي و با چهار تکرار ،آرایش یافتند.
برای تامین عناصر کم مصرف نیز محلول هوگلند طي دو
نوبت به خاک گلدان اضافه گردید .بعد از سبز شدن بذرها و
استقرار گیاهان ،تعداد بوتهها به پنج عدد در هر گلدان کاهش
یافت .طول دوره رشد  61روز ،شدت روشنایي  11111لوکس
و طول دوره روشنایي در ابتدا و انتهای دوره رشد به ترتیب
 12و  11ساعت بود .متوسط دمای گلخانه  26درجه
سلسیوس و دامنه دمایي در گرمترین ساعات شبانه روز به 92
و در خنکترین آن به  21درجه سلسیوس ميرسید .آبیاری
بهصورت روزانه و تا حدود  %11ظرفیت زراعي بهصورت وزني
انجام پذیرفت .بعد از  61روز دوره نگهداری و قبل از ورود
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تولید سیدروفور توسط گونه سودوموناس فلورسنس توسط
سایر محققین نیز به اثبات رسیده است (.)Lujan et al., 2015
بعد از نگهداری زادمایهها به مدت  1ماه ،هنگام تلقیح به بذر
گیاه گندم ،جمعیت آنها به روش  CFU g-1اندازهگیری شد.
حاملهای شماره ( 6پرلیت +ورميکمپوست)( 7 ،پرلیت +
ورميکمپوست +خاک فسفات)( 9 ،ورميکمپوست) و 1
(ورميکمپوست +خاک فسفات) ،به ترتیب با لگاریتم جمعیت
 7/72 ،7/791 ،7/161و  7/116بیشترین جمعیت و حامل-
های شماره ( 1پرلیت  +خاک فسفات)( 1 ،پرلیت) و ( 2خاک
فسفات) ،به ترتیب با لگاریتم جمعیت  6/113 ،6/63و 1/197
کمترین جمعیت را دارا بودند ( .)P<0.01این نتایج با سایر
مطالعات نیز مطابقت دارد .پرلیت به دلیل ظرفیت بافری و
ماده آلي پایین ،به تنهایي حامل مناسبي محسوب نميشود
( .)Besharati et al., 2004خاک فسفات نیز به دلیل فقدان
مواد آلي ،عناصر غذایي و ظرفیت نگهداری رطوبت بسیار
پایین ،نتوانست حامل مناسبي باشد و ضعیفترین حامل بود.
وجود ورميکمپوست با ماده آلي و رطوبت مناسب در
تیمارهای  6 ،1 ،2و  7باعث نگهداری جمعیت باالیي از
باکتریها شده است .محققین بسیاری برتری تیمارهای
ترکیبي را گزارش کردهاند ( & Arora et al., 2008; Gandi
 .)Sivakumar, 2010همچنین بررسي گندی و سیواکومار
( )Gandi & Sivakumar, 2010نشان داد که ورميکمپوست
نسبت به لیگنیت توانایي بیشتری در نگهداری باکتری دارد و
افزایش نسبت ورميکمپوست به لیگنیت باعث افزایش
جمعیت باکتری ميشود .نتایج تجزیه واریانس اثر زادمایهها بر
تلقیح به بذر گیاه گندم نشان داد (جدول  )9اثر تیمارها بر
روی ارتفاع ،وزن خشک ریشه ،فسفر ،آهن و روی اندام هوایي
در سطح  1درصد ،سبزینگي و وزن خشک اندام هوایي 1
درصد معنيدار بوده ولي در مورد صفت وزن تر اندام هوایي
این تفاوت معنيدار نبود.
مقایسه میانگین تیمارها بر روی صفت کلروفیل برگ گیاه
گندم در سطح  1درصد نشان داد .تفاوت معنيداری بین
زادمایههای حاوی ورميکمپوست با تیمارهای کودی
سوپرفسفات ساده و تریپل که بیشترین مقدار را داشتند،
مشاهده نشد (جدول .)1

گیاه به مرحله زایشي و گلدهي ،طول اندام هوایي توسط متر
سه متری استنلي (با دقت  1/1سانتيمتر) و سبزینگي گیاه
به روش  SCMRبوسیله دستگاه کلروفیلمتر
 KonicaMinoltaمدل  SPAD- 502اندازهگیری شد .سپس
بوتهها از روی سطح خاک بریده شده و برگها و ساقه از یکدیگر
جدا شدند .ریشهها و بخش هوایي به وسیله آون در دمای 71
درجه سلسیوس به مدت  72ساعت خشک شده و وزن خشک
نمونهها بوسیله توزین با ترازو (دقت  1/11گرم) اندازهگیری
شد ( .)Hamidi et al., 2010سپس نمونهها آسیاب و عصاره-
گیری شده و میزان فسفر ،روی و آهن اندام هوایي اندازهگیری
شد (.)Lindsay & Norvell, 1978; Ryan et al., 2001
آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفي ،با چهار تکرار،
 7تیمار زادمایه و دو تیمار کودی سوپرفسفات تریپل و ساده
و شاهد (عدم دریافت کود فسفره) انجام گردید .دادههای
موجود با استفاده از نرم افزار  SAS 9.2مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفتند .مقایسه میانگین دادههای آزمایشي نیز با
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
نتیجه آزمایش نیمهکمي انحالل فسفاتهای آلي و معدني
باکتری سودوموناس فلورسنس سویه  13نشان داد این باکتری
در آزمون نیمهکمي انحالل فسفاتهای آلي و معدني به ترتیب
قطر هاله به کلوني  1/31و  2/19داشت .در آزمون کمي توان
انحالل فسفاتهای نامحلول معدني نیز سودوموناس فلورسنس
سویه توانست فسفر نامحلول معدني را به میزان mg l-1
 211/667طي  9روز انکوباسیون در محیط مایع حل کند.
نتایج آزمون توانایي تولید فیتوهورمون ایندول استیک اسید
( )IAAنیز نشان داد این باکتری توانایي تولید  2/39میليگرم
بر لیتر ایندول استیک اسید را دارد .سایر محققین نیز تولید
ایندول استیک اسید را توسط گونههای سودوموناس
فلورسنس گزارش کردهاند ( .)Reetha et al., 2014نتایج
آزمون  -ACCدآمیناز نیز نشان داد که این باکتری از لحاظ
تولید این ماده در حد متوسط بود .گلیک و همکاران ( Glick
 )et al., 2014تولید  -ACCدآمیناز توسط سویههای گونه
سودوموناس فلورسنس را گزارش کردند .در آزمون نیمهکمي
توان تولید سیدروفور نیز ،قطر هاله به کلوني  2/12بدست آمد.

161

جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

تحقیقات کاربردی خاک
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Table 3. Variance analysis of the treatment effects on growth indices and nutrients uptake in the wheat
Source of
Degree Chlorophyll Plant
Root
Shoot
Shoot
Fe
P
Zn
variance
of
height
dry
dry
fresh
freedom
weight
weight
weight
**61.22
12.81 ns
9.34
6.08

**0.0047
0.0006 ns
0.0006
8.17

**381.59
143.49 ns
85.11
9.17

12.87 ns
6.52 ns
7.16
17.68

**0.025
0.011 ns
0.005
10.71

*1.07
0.20 ns
0.4
4.75

**2.00
*1.91
0.49
6.11

*19.59
*23.91
7.40
6.20

3
9
27
-

Treatment
Block
Error
)%( CV
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Table 4. Mean comparisonof the treatment effects on growth indices and nutrients uptake in the wheat
Zn

Fe

mg kg-1
95.52c
46.52c
c
95.40
46.75c
a
120.40
59.10a
97.1 c
47.55c
ab
114.15
52.62b
ab
113.80
49.37bc
bc
104.67
52.72b
ab
114.67
51.25 bc
ab
113.56
49.60bc
96.45c
46.77c

Root dry
weight

Shoot dry
weight

Chlorophyll

g
bc

13.25
12.72c
13.76ac
12.96c
13.54ac
13.54ac
13.28bc
14.40a
14.05ab
12.91c

d

0.59
0.58d
0.71ac
0.59cd
0.68bd
0.73ab
0.68bd
0.71ac
0.81a
0.57d

bc

42.00
41.68bc
45.61ab
40.98c
45.70ab
44.46ac
43.32ac
46.50a
46.52a
41.32bc

Plant
height
Cm
10.95cd
11.01bd
11.65ac
11.21bd
12.08ac
11.39bd
11.22bd
12.71a
12.15ab
10.55d

Treatment
Perlite
Rock phosphate
Vermicompost
Perlite+ Rock phosphate
Perlite+ Vermicompost
Vermicompost + Rock phosphate
Perlite+ Rock phosphate+ Vermicompost
Simple superphosphate
Triple superphosphate
Control

میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنيداری ( )P≤1/11ندارند.
اعداد مقابل دادهها ،انحراف معیار دادهها را در سه تکرار نشان ميدهند.
Means with common letters have no significant difference according to Duncan's multiple range test (p<0.05). The numbers after data show
Standard Deviation of data in three replications

ميداند .نتایج مقایسه میانگین تاثیر تیمارها در سطح  1درصد
بر روی صفت ارتفاع گیاه گندم نشان داد به ترتیب تیمارهای
کودی سوپرفسفات ساده و تریپل بیشترین مقدار را داشته،
ولي تفاوت معنيداری با زادمایههای ورميکمپوست و پرلیت+
ورميکمپوست مشاهده نشد .نتایج پژوهش مرادی و همکاران
( )Moradi et al., 2011نشان داد استفاده از ریزجانداران حل
کننده فسفر موجب افزایش معنيدار ارتفاع و عملکرد زیست-
توده گندم گردید .محققین بیان کردند که باکتریهای
ریزوسفری محرک رشد گیاه با روشهایي مثل تولید هورمون-
های گیاهي (جیبرلین و اکسین) (،)Glick et al., 2001
افزایش فسفر قابل دسترس و از طریق روشهای مختلفي
همچون -ACCدآمیناز ( )Larsen et al., 2009نیز در تحریک
رشد و افزایش ارتفاع بوته گیاهان مختلف نقش ایفا ميکنند.

باشان و همکاران ( )Bashan et al., 2006نیز گزارش کردند
که مقدار رنگدانههای فتوسنتزی گیاه گندم در اثر تلقیح
 PGPRبطور معنيداری افزایش یافت .نتایج پژوهش
طهماسبي و همکاران ( )Tahmasbi et al., 2014نشان داد
کاربرد سویه سودوموناس فلورسنس برتر تولید کننده
سیدروفور در مقایسه با شاهد باعث افزایش میزان کلروفیل تا
 212/61درصد شد .از آنجایي که در اکثر تیمارهای موثر
ورميکمپوست بکار رفته است ،دلیل دیگر افزایش در مقدار
کلروفیل را ميتوان به وجود ورميکمپوست در این زادمایهها
بیان نمود .تیونیسن و همکاران ()Theunissen et al., 2010
دلیل افزایش میزان کلروفیل را جذب عناصر غذایي نظیر
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،مس ،و منگنز که در صورت
استفاده از ورميکمپوست به آساني در دسترس گیاه ميباشند،
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سویه از باکتریهای گروه سودوموناس فلورسنت که توانایي
تولید اکسین و -ACCدآمیناز داشتند ،توانستند وزن خشک
ساقه گیاه گندم را  11/77و  16/92درصد افزایش دهند.
زادمایه ورميکمپوست از یک طرف از طریق بهبود
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک سبب بهبود رشد گیاه
ميشود و از طرف دیگر به علت غني بودن از عناصر غذایي،
سبب افزایش عملکرد و جذب عناصر غذایي پر مصرف و کم
مصرف گیاه ميشود ( .)Nada et al., 2011نتایج پژوهش
شیخي و همکاران ( )Sheikhi et al., 2015نشان داد استفاده
از  1درصد وزني ورميکمپوست موجب افزایش عملکرد گندم
نسبت به شاهد شد.
بیشترین مقدار وزن خشک ریشه را کود سوپر فسفات تریپل
دارا بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین تیمارها در سطح 1
درصد نشان داد که بعد از تیمار سوپرفسفات تریپل ،زادمایه
ورميکمپوست +خاک فسفات ،تیمار سوپرفسفات ساده و
زادمایه ورميکمپوست بیشترین مقدار وزن خشک را نشان
دادند و تفاوت معنيداری بین این تیمارها و سوپر فسفات
تریپل مشاهده نشد .در مورد برتری تیمار ورميکمپوست نیز
جاشي و همکاران ( )Joshi et al., 2013افزایش عملکرد (ماده
خشک اندام هوایي و ریشه) گیاه گندم را در اثر استفاده از
ورميکمپوست گزارش کردند .آذرمي و همکاران ( Azarmi et
 )al., 2015نیز افزایش معنيدار ( 1درصد) وزن خشک ریشه
گیاه پسته را در اثر تلقیح سویههای برتر باکتری سودوموناس
فلورسنس تولید کننده سیدروفور ،اکسین و سیانید هیدروژن
بیان کردند.

نتایج پژوهش اسچوبیتز و همکاران ()Schoebitz et al., 2013
نشان داد تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس و سراتیا به
همراه  9/1میليگرم بر کیلوگرم فسفر محلول به ترتیب  29و
 11درصد طول ساقه گیاه گندم را افزایش دادند .همانطور
که در جدول  1و شکل  1مشاهده ميشود ،بهترین تیمارها
بعد از کودهای سوپرفسفات ساده و تریپل ،زادمایه ورمي-
کمپوست و ورميکمپوست +پرلیت بودند .دلیل این امر را
عالوه بر موارد باال ميتوان به وجود ورميکمپوست در ترکیب
نسبت داد ( .)Gandi & Sivakumar, 2010سینها و همکاران
( )Sinha et al., 2010رشد قابل توجه گندم و ذرت را در
شرایط گلخانهای در اثر استفاده از ورميکمپوست گزارش
کردند .نتایج پژوهش شیخي و همکاران ( Sheikhi et al.,
 )2015نشان داد استفاده از  1درصد وزني ورميکمپوست
موجب افزایش ارتفاع گیاه گندم نسبت به شاهد شد.
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که اثر تیمارها بر روی وزن
خشک اندام هوایي گندم در سطح  1درصد معنيدار بود
(جدول  .)1در مورد صفت وزن خشک اندام هوایي ،بیشترین
مقدار وزن خشک نیز در دو تیمار کودی سوپرفسفات ساده و
تریپل مشاهده شد ،ولي تفاوت معنيداری با زادمایههای
حاوی ورميکمپوست نداشت .نتایج مقایسه میانگین در سطح
 1درصد بین تیمارها نشان داد که به ترتیب زادمایههای
ورميکمپوست ،پرلیت +ورميکمپوست و خاک فسفات+
ورميکمپوست بیشترین وزن خشک را داشته و تفاوت معني-
داری با سوپرفسفات ساده و تریپل نشان ندادند (جدول .)1
مگنوکا و پیتر ( )Magnucka & Pietr, 2015بیان کردند دو

شکل  -1از سمت چپ ارتفاع تیمارهای سوپر فسفات ساده  ،شاهد و پرلیت  +ورمیکمپوست
Figure 1. From the left the height of Simple superphosphate, Control and Vermicompost + Perlite
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نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارها بر روی آهن اندام هوایي
گندم در سطح  1درصد نشان داد بیشترین مقدار آهن مربوط
به زادمایه ورميکمپوست بود .بعد از این زادمایه ،تیمار
سوپرفسفات ساده ،زادمایه پرلیت +ورميکمپوست ،زادمایه
ورميکمپوست  +خاک فسفات و تیمار سوپرفسفات تریپل
بیشترین مقدار آهن در اندام هوایي را داشته و تفاوت معني-
داری با زادمایه ورميکمپوست نداشتند (جدول  .)1توانایي
بسیار باالی تولید سیدروفور توسط سویههای مختلفي از گونه
سودوموناس فلورسنس گزارش شده است ( Lujan et al.,
 .)2015گیاهان از سیدروفور تولیدی توسط باکتریها به عنوان
عاملي برای تامین آهن مورد نیاز خود بهرهگیری ميکنند
( .)Ahmad et al., 2006مطالعه طهماسبي و همکاران
( )Tahmasbi et al., 2014بر روی تاثیر سودوموناسهای
فلورسنت تولید کننده سیدروفور بر گیاه ذرت در شرایط
هیدروپونیک نشان داد که کاربرد سویه برتر تولید کننده
سیدروفور در مقایسه با شاهد باعث افزایش میزان جذب آهن
تا  173درصد شد .با توجه به اینکه در تیمار مایهزني به بذر
ورميکمپوست باالترین مقدار آهن در گیاه مشاهده شد ،وجود
مقادیر باالی آهن محلول ( )112/16در ورميکمپوست نیز
ميتواند دلیلي مبني بر افزایش جذب آهن توسط گیاه باشد.
فرناندز لوکیونو و همکاران ( Fernandez-Luqueno et al.,
 )2010بیان کردند مصرف ورميکمپوست باعث افزایش
مقدار آهن و منگنز در دانه گندم ميگردد که ميتواند به
دلیل توسعه بهتر سیستم ریشهها و دسترسي بیشتر به
عناصرغذایي موجود در مواد آلي باشد ( Javanmard et al.,
 .)2015نتایج پژوهش شیخي و همکاران ( Sheikhi et al.,
 )2015نشان داد استفاده از  1درصد وزني ورميکمپوست
موجب افزایش جذب آهن گندم نسبت به شاهد شد .بر اساس
نتایج مقایسه میانگین ،بیشترین مقدار روی در زادمایه ورمي
کمپوست مشاهده شد و تفاوت معنيداری با سایر تیمارها
داشت .آدیسیمویه و کلوپر (Adesemoye & 2009
 )Kloepper,بیان کردند که تلقیح گیاهان با باکتریهای
محرک رشد گیاه از جمله سودوموناس و اسینتوباکتر جذب
روی در گیاهان را افزایش داد .محققین مهمترین عامل در
انحالل روی توسط باکتریها را تولید اسید و کاهش  pHمي-
دانند ( .)Sara thambalm et al., 2010توانایي انحالل

توسط سویههای سودوموناس

نمکهای  ZnCO3و
فلورسنس جدا شده از ریزوسفر گیاهان مختلف به اثبات
رسیده است ( .)Azarmi et al., 2014از سوی دیگر اثر مطلوب
تیمارهای حاوی ورميکمپوست احتماال به دلیل مقادیر نسبتا
باالتر عناصر غذایي و از این رو فراهمي غذایي ماکرو و میکرو
ميباشد .اسید هومیک و فولویک موجود در مواد آلي با
کاتیونهای عناصر ریزمغذی کمپلکس ایجاد کرده و موجب
افزایش قابلیت استفاده آنها توسط گیاهان ميشود .همچنین
تجزیه مواد آلي موجب افزایش غلظت گاز کربنیک و بدنبال
آن موجب کاهش ( pHبه دلیل تولید آمینواسید ،گلیسین،
سیستئین ،اسید هیومیک در طي معدني شدن) خاک شده
و بدین ترتیب غلظت عناصر غذایي ریز مغذی در خاک
افزایش ميیابد ( .)Fernandez-Luqueno et al., 2010نتایج
پژوهش شیخي و همکاران ( )Sheikhi et al., 2015نشان داد
استفاده از  1درصد وزني ورميکمپوست موجب افزایش جذب
روی و منگنز گندم نسبت به شاهد شد .همچنین با توجه به
مقدار روی اندازهگیری شده در ورميکمپوست (  )11/31مي-
توان انتظار داشت که جذب روی به وسیله گیاه افزایش یابد.
نتیجه مقایسه میانگین بین تیمارها بر روی فسفر اندام هوایي
در سطح  1درصد نشان داد (شکل  )2که بیشترین مقدار
فسفر اندام هوایي مربوط به تیمار سوپرفسفات تریپل بوده و
بعد از آن تیمار سوپر فسفات ساده ،زدامایه ورميکمپوست
قرار داشتند که تفاوت معنيداری با تیمار سوپرفسفات تریپل
نشان ندادند (( )P<0.05جدول  .)1باکتریهای حل کننده
فسفر سودوموناس فلورسنس از طریق افزایش انشعابات ریشه
و تارهای کشنده باعث افزایش جذب عناصر غذایي ميشوند.
همچنین با کاهش  ،pHفعالیتهای تبادلي و تولید اسیدهای
آلي مانند گلوکونیک و سیتریک اسید و تولید آنزیمهای
فسفاتاز باعث تبدیل فسفات نامحلول به فرم محلول گیاه مي-
شوند ( .)Young et al., 2013تلقیح با باکتریهای حل
کننده فسفات موجب افزایش معنيدار عملکرد دانه گندم و
ذرت ،جذب فسفر،کربن آلي خاک ،فراهمي فسفر ،فعالیت
آنزیمها و جمعیت باکتریهای حل کننده فسفات شد
( .)Kaur & Reddy, 2015همچنین در مورد تیمار ورمي-
کمپوست و تیمارهای حاوی ورميکمپوست که نتایج مثبتي
داشتند ،تحقیقات حاکي از آن است که با ازدیاد مواد آلي،
ZnO
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ضمن بهبود قابلیت جذب فسفر ،کارایي مصرف آن نیز افزایش
ميیابد ( .)Wilhem et al., 2007نتایج بدست آمده بیانگر
این است که با کاربرد ورميکمپوست ،فراهمي عناصر غذایي
و به ویژه حاللیتپذیری فسفر در منطقه ریزوسفر ریشه
بیشتر خواهد شد و در نتیجه سبب جذب عناصر غذایي
توسط ریشه و در نهایت افزایش فسفر گیاه ميگردد.
همانطور که در جدول ( 1خصوصیات مواد حامل) این پژوهش
a

ab

b

bc

مشاهده ميشود ،ورميکمپوست دارای فسفر محلول باالیي
ميباشد که این امر خود موجب افزایش جذب فسفر توسط
گیاه ميشود .همچنین با افزودن کود آلي در یک سیستم
کشت ،هوموس موجود در خاک باعث پوشاندن سطح ذرات
رس شده و مانع تثبیت فسفر ميگردد ( Hellal et al.,
.)2014
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Tretments
شکل  -2مقایسه میانگین اثر تیمارها بر فسفر اندام هوایی گیاه گندم
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Figure 2. Mean comparisonof the effect of treatments on shoot phosphorus in the wheat
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P > 0.05
P: Perlite, Rph: Rock phosphate, V: Vermicomposte, S.Sph: Simple Superphosphate, Tr.Sph: Triple Superphosphate

و حامل ورميکمپوست به عنوان کود زیستي در آزمایشات
مزرعهای گندم در خاکهای مختلف صورت گرفته و بررسي-
های زیست محیطي و اثرات استفاده از این کود بر محیط
زیست و سالمت انسان مورد مطالعه قرار گیرد .بعد از دریافت
نتایج مثبت و قابل قبول و عدم بیماریزایي سویه مورد مطالعه
به عنوان کود زیستي ،در جهت کاهش میزان مصرف کود
شیمیایي و به تبع آن کاهش آلودگيهای محیط زیست ،در
زراعت گندم و یا سایر محصوالت زراعي استفاده گردد.

نتیجه گیری کلی
با توجه به نتایج ميتوان دریافت که استفاده از کود زیستي
باکتری سودوموناس فلورسنس محرک رشد گیاه با توانایي
حل کنندگي فسفاتهای نامحلول در همه صفات ،عملکرد
بهتری از گیاه شاهد داشت ( .)P<0.05در مورد صفات
سبزینگي ،ارتفاع ،وزن خشک اندام هوایي وزن خشک ریشه،
فسفر اندام هوایي اگرچه دو کود سوپرفسفات تریپل و ساده
بیشترین مقدار را داشتند ،ولي این برتری نسبت به زادمایه-
های ورميکمپوست و ورميکمپوست +پرلیت معنيدار نبود
( .)P>0.05در مورد میزان روی اندام هوایي و آهن بیشترین
مقدار مربوط به تیمار ورميکمپوست بود و در مورد میزان
روی اندام هوایي این برتری هم نسبت به تیمار شاهد و هم
تمیارهای کود فسفری معنيدار بود ( .)P<0.05با توجه به
نتایج بدست آمده از این پژوهش ،توصیه ميشود از این باکتری

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي به شماره  39119انجام
شده تحت حمایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه
آزاد اسالمي رشت بوده و بدین وسیله از خانم دکتر دلیلي و
آقای دکتر اللهیاری جهت حمایت و همکاری ،تشکر مینماییم.
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Abstract
High costs of fertilizers production and environmental pollution due to their application make it necessary
to use other sources especially biofertilizers. The purpose of this study was to determine capability of
bacteria Pseudomonas fluorescence survival as one of phosphate solubilizing and plant growth promoting
bacteria on different organic and inorganic carriers including vermicompost, perlite, rock phosphate, and
four formulations of them, as well as, to investigate their effects on growth indices of wheat. The experiment
was performed through complete randomized block design with four replicates, seven inoculants and two
fertilizers (simple and triple superphosphate) treatments. Results showed that although triple super
phosphate treatment was the best regarding to its positive effects on plant chlorophyll, plant height,
phosphorus content in the shoot, and shoot and root dry weight attributes, it had no significant difference
with inoculants containing vermicompost (P>0.05). Regarding to the iron (Fe) and zinc (Zn) in the shoot,
vermicompost inoculant was superior to the other treatments, and regarding the shoot Zn this difference was
significant compared to the fertilizer and control (P<0.05). Perlite+ vermicompost inoculants implied,
respectively, a 10.6 and 14.5% increase in chlorophyll content and plant height, in comparison with the
control. Vermicompost+ rock phosphate and vermicompost inoculants increased root dry weight by 28%
and 24.5%, respectively (P<0.05). Vermicompost inoculants increased the shoot dry weight, phosphorus in
shoot, Zn in shoot and Fe in shoot by 6.58%, 27%, 26.3% and 24.83% in comparison with the control,
respectively (P<0.05).
Keywords: Biofertilizer, Carrier, Superphosphate triple, Vermicompost.
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