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چکیده

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثر تیمار تریکودرما هاماتوم ( )Trichoderma hamatumو اینتروباکتر
( )Enterobacter sp.به عنوان محرک رشد گیاه بر صفات رویشی و عملکرد گندم (رقم میالن) ،در روستای سوته
شهرستان ساری بهصورت کرتهای خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 1252-54انجام شد .عامل اصلی کود فسفر (سوپرفسفات تریپل) در سه سطح صفر 25 ،و  155کیلوگرم در هکتار و عامل
فرعی شامل تیمار قارچی در دو سطح عدم تلقیح (شاهد) و تلقیح با تریکودرما و تیمار باکتریایی در دو سطح بدون باکتری
(شاهد) و تلقیح با اینتروباکتر بودند .نتایج حاکی از تأثیر مثبت هر دو تیمار قارچ و باکتری بر بیشتر صفات مورد بررسی
در گیاه گندم بود .در سطوح فسفر صفر 25 ،و  155کیلوگرم در هکتار ،کاربرد اینتروباکتر بهترتیب باعث افزایش حدود
 7 ،15و  56درصدی عملکرد دانه شد .همچنین ،تلقیح تریکودرما افزایش حدود  12درصدی عملکرد دانه و  15درصدی
زیستتوده را نسبت به شرایط عدم کاربرد قارچ و باکتری بههمراه داشت .تلقیح توأم قارچ و باکتری نیز باعث افزایش
تمامی صفات از جمله طول سنبله (حدود چهار درصد) ،عملکرد دانه (حدود  51درصد) و زیستتوده (حدود  15درصد)
نسبت به شرایط شاهد گردید .بنابراین ،با توجه به بهبود صفات مورد بررسی گندم در پی تلقیح با این ریزجانداران در
تمامی سطوح فسفر مصرفی نسبت به مصرف تنهای کود شیمایی فسفره ،میتوان اظهار داشت که استفاده از این نهادههای
بومسازگار ضمن بهبود عملکرد دانه ،میتواند باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفره گشته و از نظر زیستمحیطی
نیز بسیار کارآمد میباشند.
واژههای کلیدی :حلکننده فسفات ،زیستتوده ،سوپرفسفات تریپل ،عملکرد ،گندم
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Abstract
This study was carried out to study the effect of biopriming using Trichoderma hamatum and
Enterobacter sp. as plant growth promoting on some morphological characteristics and grain yield (GY) of
wheat (Triticum aestivum L. cv. ‘Milan’). A field experiment was conducted in a split factorial arrengment
based on randomized complete block design with three replications in Sari (Soteh village) during 2014-2015.
Three levels of triple super phosphate (TSP; zero, 50 and 100 kg.ha-1) were applied as the main plot and both
fungal (inoculation with Trichoderma hamatum and uninoculated as control) and phosphate solubilizing
bacteria (PSB) inoculations (inoculation with Enterobacter sp. and uninoculated as control), were served as
the sub-plots. The results indicate a positive effect of both fungal and PSB inoculations on the most studied
traits of wheat. Enterobacter sp. increased GY by 19, 7, and 26% when used with zero, 50 and 100 kg.ha-1 of
TSP, respectively. In addition, Trichoderma hamatum increased GY and biological yield (BY) by 13 and 10%,
respectively, as compared to the control conditions. Enterobacter sp. inoculation along with Trichoderma
hamatum enhanced the values of all studied triats such as panicle length (4%), GY (21%) and (10%) as
compared to the control. Therefore, these environmental friendly microorganisms can be used as an effective
seed inoculants to improve grain yield of wheat and to decrease over application of P fertilizers and also could
be useful tools for soil productivity, particularly when were used along with TSP as compared to the application
of TSP alone.
Keywords: Biomass, Grain Yield, Phosphate Solubilizing Bacteria, Triple Super Phosphate, Wheat
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حاصرلخیزی خاک (میشرا و همکاران  )5512و توانایی

خواهند شرد (بطشرنده و همکاران  5514و حسن و بانو

انحالل عناصرررر از طریق فرآیندهای زیسرررتی را دارند

.)5512

(کیزیلکررایررا  .)5552بنررابراین ،اسرررتفرراده از کودهررا و

از سررروی دیگر ،پیشتیمررار 2بررذر بررهعنوان یررک

آفتکشهای زیسرررتی جایگزینی مناسرررب برای حفظ و

راهکار آسان ،کمهزینه و سریع جهت بهبود رشد و نمو

تولیررد عملکردهررای برراالتر بررههمراه کرراهش مطرراطرات

گیاهان پیشرنهاد شرده اسرت .پیشتیمار زیستی 4روشی

بومشررناختی عنوان شررده اسررت (هرموسررا و همکاران

اسرررت کرره در آن برره جررای تیمررار شررریمیررایی بررذر ،از

.)5515

ریزجرانرداران مفیرد و عوامل زیسرررتی مانند قارچ ها و
گونره هرای قرارچ تریکودرمرا برهعنوان قارچ های

باکتریهای افزاینده رشد استفاده میشود (بنت و ویپس

افزاینررده رشررررد گیرراهی ( 1)PGPFجزء متررداول ترین

 .)5552راج و همکاران ( )5554بیان نمودند که پیشتیمار

گونههای قارچی و اصررالحکننده خاک میباشررند که در

زیستی بذرهای ارزن با باکتری سودوموناس فلورسنس

سرطح تجاری تولید میشوند (وینال و همکاران  5552و

( )Pseudomonas fluorescensسررربب بهبود جوانهزنی،

کایچای و همکاران  .)5555پژوهشهای اخیر نشان داده

بنیه گیاهچه ،ارتفاع بوته ،سطح برگ و در نتیجه عملکرد

اسرررت کره برخی از گونه های تریکودرما قادرند بهطور

دانرره شررررد .همچنین ،بررهکررارگیری این ریزجررانررداران

مسرتقیم در منطقه ریزوسررفر با ریشه گیاهان همزیست

بهصررورت پیشتیمار با بذر سرربب افزایش عملکرد دانه،

شررده و بهعنوان افزاینده رشررد گیاه ،سرربب بهبود رشررد

زیستتوده و وزن هزار دانه جو (میرشکاری و همکاران

(شرررارمرا و همکاران  )5515و همچنین کنترل زیسرررتی

 )5515و گندم (شررراهورانا و همکاران  )5552شرررد .در

تنشهرای زنرده از قبیرل قرارچهای بیماریزا (سرررالم و

ذرت نیز پیش تیمرار زیسرررتی براعث افزایش تجمع ماده

همکراران  5552و جرران و همکراران  )5515و تنشهررای

خشررک در واحد سررطح و عملکرد دانه (شررریفی )5511

غیرزنده از جمله خشکی (بائه و همکاران  ،)5555شوری

نسربت به شاهد گردید .چاندرا نائیکا و همکاران ()5515

(هاشرررم و همکاران  )5514و فلزات سرررنگین (اریاگادا و

بیان نمودند که پیشتیمار زیستی بذر ذرت با تریکودرما

همکاران  )5555شوند.

عالوه بر کرراهش بیمرراری ،Fusarium verticillioides

براکتری هرای ریزوسرررفری افزاینده رشرررد گیاه

سرربب افزایش جوانهزنی ،سرربز شرردن ،وزن هزار دانه و

( 5)PGPRریزجانداران دیگری هسررتند که سرربب کاهش

عملکرد دانه نسرربت به شرراهد شررد .بهکارگیری این گونه

قرابرل توجره مصررررف نهراده هرای شررریمیایی در بطش

قارچها بهبود رشرد و میزان فتوسنتز خال

در گیاهچه

کشرررراورزی می گردنررد (ورمررا و همکرراران  .)5512این

برنج (دونی و همکاران  ،)5514سرررویا (جان و همکاران

ریزجرانرداران امروزه برهطور گسرررترده برهعنوان کود

 ،)5515لوبیا (سالم و همکاران  )5552و مقاومت به تنش

زیسرررتی در ترکیرب با کودهای شررریمیایی برای بهبود

خشرررکی برنج (شررروکال و همکراران  )5515را بهدنبال

حاصل خیزی خاک و کشاورزی پایدار استفاده میشوند

داشرررت .عالوه بر این ،پیشتیمرار همزمران باکتریهای

(سنگوپتا و همکاران  5512و بطشنده و همکاران )5512

حلکننده فسرررفات و قارچ تریکودرما باعث افزایش جذب

عالوه بر این ،از طریق افزایش فراهمی عنراصرررر غذایی

عنراصرررر غذایی و عملکرد دانه نطود شرررد (رودرش و

مانند نیتروژن ،فسفر ،آهن و روی و تولید مواد افزاینده

همکاران .)5552

رشرررد گیاه (هورمونها) سررربب بهبود رشرررد و عملکرد

گنرردم ( )Triticum aestivum L.از نظر سرررطح
زیرکشت و تولید جهانی مقام اول را در بین غالت دارد.

)1-Plant Growth Promoting Fungi (PGPF
)2-Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR

3- Priming
4- Biopriming
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این محصررول راهبردی بیش از  45درصررد غذای اصررلی

شررامل تیمار قارچی در دو سررطح عدم تلقیح و تلقیح با

جمعیت جهان را تأمین میکند (آهنگر و همکاران .)5512

قارچ تریکودرما هاماتوم و تیمار باکتریایی در دو سطح

هرچنررد غالت بررهعنوان یکی از منررابع مهم تررأمینکننررده

بدون باکتری و کاربرد باکتری اینتروباکتر بودند .قبل از

غذای انسران نیاز زیادی به کودهای شیمیایی دارند ولی

کاشرت گندم (رقم میالن) آمادهسازی زمین شامل شطم

آلودگی های ناشررری از مصررررف بیش از حد نهاده های

و دیسرک انجام شرد .ویژگیهای خاک مزرعه آزمایشی

شیمیایی باعث ایجاد مشکالت زیستمحیطی زیادی شده

در جدول  1ارایه شررده اسررت .مطابق نتایج آزمون خاک

اسرررت و علیرغم اینکه بطش اعظمی از زمینهای زراعی

مزرعرره و بر اسررراس توصررریرره کودی مرکز تحقیقررات

از نظر برخی عناصر غذایی و بهویژه عنصر فسفر برای

کشاورزی و منابع طبیعی مازندران (چراتی  )5512برای

زراعرت منراسرررب بوده و نیاز به اسرررتفاده از کودهای

کشرررت گنردم ،میزان کودهرای مورد نیراز برای مزرعرره

شرریمیایی نمیباشررد ،اما به دالیلی ازجمله عدم آگاهی و

آزمایشری شرامل سولفات پتاسیم ،اوره و سوپرفسفات

فرهنگ سرازی کافی و همچنین عدم شررناخت کشاورزان

تریپل بهترتیب صرررفر 525 ،و صرررفر کیلوگرم در هکتار

نسربت به روشها و فنون مورد اسرتفاده در کشاورزی

بود که بیانگر عدم نیاز به کودهای شررریمایی پتاسررره و

پایدار ،سرراالنه حجم زیادی کودهای شرریمیایی به خاک

فسفره میباشد ،با این وجود کشاورزان منطقه سعی در

افزوده می شرررود کره در نتیجره سررربب آلودگی خاک و

مصررررف روزافزون این نهراده هرای شررریمیرایی دارند.

آب های زیرزمینی و افزایش هزینه های تولیدی میگردد.

بنرابراین برا توجره بره هردف مطرالعه حاضرررر کودهای

بنابراین این پژوهش بهصورت طرح تحقیقی -تطبیقی در

شریمیایی اوره ( 125کیلوگرم در هکتار و در سه مرحله

مزرعه کشرراورز نمونه شررهرسررتان سرراری (اسررتان

کاشرت ،پنجهزنی و ساقهروی) و پتاسیم ( 155کیلوگرم

مازند ران) و در شرررایط کشرراورز انجام شررد تا توانایی

از منبع سررولفات پتاسرریم) و سرره سررطح متفاوت فسررفر

گونره قرارچی تریکودرما هاماتوم و باکتری اینتروباکتر

براسرراس میزان نهادههای مصرررفی توسررط کشرراورزان

بهعنوان افزایندههای رشردی "در شرایط واقعی منطقه"

منطقه تعیین و مصرف شدند ،تا توانایی این ریزجانداران

مورد مطالعه قرار گرفت.

بهعنوان افزایندههای رشررردی در شررررایط واقعی منطقه
مورد مطالعه قرار گیرد .آمار هواشررناسرری محل اجرای

مواد و روشها
پژوهش حاضررر در سررال زراعی  1252-54در
منطقره رودپی شرررمرالی (روسرررتای سررروته) از توابع
شهرستان ساری ،استان مازندران ،با عرض جغرافیایی
 26درجه و  22دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  22درجه
و  25دقیقه شرررقی با ارتفاع  12/2متر از سررطح آبهای
آزاد به اجرا درآمد .آزمایش در شرایط زارع و بهصورت
کرت هرای خردشرررده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که عامل اصلی کود
فسرفر در سره سطح صفر 25 ،و  155کیلوگرم ()P2O5
در هکتار از منبع سروپرفسفات تریپل و عاملهای فرعی

5.-Potato dextrose broth

آزمرایش در طول دوره رشرررد و نمو گیراه در جدول 5
آورده شرده اسرت .مجموع بارندگی ساالنه نیز در محل
انجام آزمایش بهمیزان  656میلیمتر بود.
قارچ تریکودرما هاماتوم و جدایه اینتروباکتر از
پژوهشرررکرده ژنتیرک و زیسرررت فنراوری کشررراورزی
طبرستان تهیه شدند .قارچ در محیطکشت  2PDBو روی
شررریکر بررا  155دور در دقیقرره در دمررای  52درجرره
سرررانتیگراد برره مردت دو هفترره کشرررت شرررد .در آخر
سررروسرررپانسررریونی با غلظت حدود  155کلنی زنده در
میلی لیتر تهیه و از این سروسررپانسیون در مراحل بعدی
آزمایش اسرتفاده شرد .بهطور مشابه ،جدایه باکتری در
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محیط نوترینت براث روی شیکر با سرعت  155دور در

متر) و تراکم  455بوته در مترمربع در نظر گرفته شررده

دقیقه در دمای  25درجه سررانتیگراد به مدت سرره روز

بود .پس از رسرریدگی فیزیولوژیکی گیاه ( 165روز پس

کشرررت گردید (بطشرررنده و همکاران  .)5514در انتها از

از کاشرررت) ،تعداد ده بوته از هر کرت کف بر و صرررفات

سرروسررپانسرریون با جمعیت باکتری  157سررلول زنده در

مورفولوژیک شرامل تعداد برگ در سراقه اصرلی ،ارتفاع

میلی لیتر جهت تلقیح اسرررتفاده شرررد .یکصرررد میلی لیتر

بوته ،طول پدانکل ،اکسررتراژن و سررنبله (با اسررتفاده از

سرروسررپانسرریون قارچ و باکتری بهطور جداگانه برای

خطکش) ،قطر سرراقه (با اسررتفاده از کولیس دیجیتالی)،

تلقیح بذر به ازای هر کیلوگرم بذر گندم اسرررتفاده شرررد.

تعداد سنبله در بوته و نیز عملکرد دانه و زیستتوده در

بذرها در زمین اصررلی چهار سرراعت بعد از اسررتفاده از

بوته (گرم) اندازهگیری شد.

پیشتیمارها کشت شدند .عالوه بر این ،جهت بهکارگیری

آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده از نرمافزار

هم زمرران قررارچ و برراکتری از نسررربررت هررای مسرررراوی

( SPSSنسررطه  )15با روش کولموگروف -اسررمیرنوف

سوسپانسیونهای قارچ و باکتری ( 25میلیلیتر باکتری

مورد بررسررری قرار گرفرت .تجزیره واریانس داده ها با

 25 +میلیلیتر قارچ) برای هر کیلوگرم بذر گندم استفاده

اسرتفاده از نرمافزار آماری ( SASنسطه  )5/1و مقایسه

شد.

میررانگینهررا برره روش آزمون حررداقررل تفرراوت معنی دار
( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

کشت بذرهای گندم در اواسط دیماه و بهصورت
دسرتی انجام شد .مساحت هر کرت شش مترمربع (2×5

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
بافت خاک

سیلت

رس

44

21

شن

پتاسیم

نیتروژن کل

(درصد)
سیلتی  -رسی

2

هدایت الکتریکی

فسفر

pH

(میلیگرم در کیلوگرم)
222/47

5/15

17/11

)دسیزیمنس بر متر(
5/45

7/2

جدول  -2آمار هواشناسی در طول دوره رشد و نمو گندم در منطقه رودپی شمالی
مجموع بارندگی
ماهانه (میلیمتر)

تعداد روز
بارانی

رطوبت نسبی
(درصد)

دما )درجه سانتیگراد)

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

ماه

72/4

15

52

12

26/4

5/4

مهر

64/4
22/2

5/5
14

52
155

54
45

55/6
12/7

5/4
-5/2

آبان
آذر

15/7

2/5

155

52

54/2

-1/5

دی

52/5

5/5

155

22

55/5

-1/2

بهمن

112/2

16

155

52

12/2

5/5

اسفند

12/5

14

155

15

25/5

2/6

فروردین

2/4

7/5

52

56

21/4

6/6

اردیبهشت

2/2

7/5

57

15

45/2

12/6

خرداد

22/2

2/5

52

22

24/2

17/2

تیر

2/6

4/5

52

25

27/5

15/6

مرداد

115/6

15

52

21

22/2

14/5

شهریور

115/2

2/5

155

52

27/2

6/7

مهر

سال

1252

1254

2
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قطر ساقه اصلی و عملکرد دانه در سطح احتمال یک

نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهای

درصد و بر طول سنبله در سطح احتمال پنج درصد

آزمایش بر صفات مورد بررسی در گیاه گندم نشان داد

معنیدار بود .برهمکنش قارچ و باکتری نیز بر صفات

که اثر ساده کود فسفر بر صفات قطر ساقه اصلی،

تعداد برگ در ساقه اصلی ،قطر ساقه اصلی ،تعداد سنبله

عملکرد دانه ( ،)P<0.01تعداد سنبله در بوته و زیستتوده

در بوته ،طول سنبله ،عملکرد دانه و زیستتوده اثر

( )P<0.05و اثر ساده باکتری نیز بر تمامی صفات مورد

معنیداری ( )P<0.01گذاشت .در این آزمایش ،صفات

بررسی بهجز تعداد سنبله در بوته ،در سطح احتمال یک

تعداد برگ در ساقه اصلی ،طول سنبله ( ،)P<0.05قطر

درصد ( )P<0.01معنیدار بود (جدولهای  2و  .)4صفت

ساقه اصلی ،تعداد سنبله در بوته ،عملکرد دانه و

قطر ساقه اصلی نیز در سطح احتمال پنج درصد

زیستتوده ( )P<0.01بهطور معنیداری تحت تأثیر

( )P<0.05تحت تأثیر برهمکنش کود فسفر و قارچ قرار

برهمکنش کود فسفر ،قارچ و باکتری قرار گرفتند

گرفت .همچنین ،برهمکنش کود فسفر و باکتری بر صفات

(جدولهای  2و .)4

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای کود فسفر ،قارچ و باکتری بر صفات تعداد برگ در ساقه اصلی،
ارتفاع بوته ،قطر ساقه اصلی و تعداد سنبله در بوته گندم
منابع تغییر

درجه آزادی

تعداد برگ در ساقه اصلی

ارتفاع بوته

قطر ساقه اصلی

تعداد سنبله در بوته

تکرار

5

5/555

15/62

5/55

5/54

فسفر ()P

5

5/55

52/11

**

5/22

*

5/25

خطای اصلی

4

5/54

15/55

5/55

5/51

قارچ ()F

1

5/552

12/67

5/557

5/552

باکتری ()B

1

**

512/25

**

P×F

5

5/54

55/52

*

P×B

5

5/52

12/17

**

5/56

F×B

1

**5/27

56/21

**1/21

**5/12

*

**

**

5/15

**

5/25

5/54

5/52
5/52
5/51

P×F×B

5

5/56

5/25

5/14

خطای فرعی

12

5/51

14/12

5/555

5/51

1/2

4/5

5/2

5/1

ضریب تغییرات (درصد)

5/15

* و ** بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها،

شاهد گزارش نمودند و بهبود این صفات را به توانایی

تریکودرما هاماتوم در شرایط عدم مصرف کود فسفر،

حلکنندگی فسفات نامحلول توسط این ریزجانداران و

سبب افزایش حدود سه درصدی قطر ساقه اصلی نسبت

فراهمی آن برای گیاه نسبت دادند .با توجه به نتایج

به شرایط شاهد (عدم تلقیح قارچ) گردید (جدول .)2

حاصل از این پژوهش ،قطر ساقه اصلی تحت تأثیر تیمار

بهطور مشابه رودرش و همکاران ( )5552نیز در آزمایش

تریکودرما بهویژه در سطوح پایین فسفر قرار گرفت.

مزرعهای ،بهبود انحالل فسفر ،افزایش شاخهدهی و

مطابق یافتههای پژوهش حاضر ،پژوهشگران دیگر

ارتفاع بوته نطود تلقیحشده با تریکودرما را نسبت به

افزایش طول ریشه ،ساقه ،وزن تر و محتوای فسفر

7

ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با تریکودرما و اینتروباکتر

جدول -4نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای کود فسفر ،قارچ و باکتری بر صفات طول سنبله ،طول پدانکل ،طول
اکستراژن ،عملکرد دانه و زیستتوده گندم
منابع تغییر

درجه آزادی

طول سنبله

طول پدانکل

طول اکستراژن

عملکرد دانه

زیستتوده

تکرار

5

5/41

2/72

7/42

5/52

5/72

فسفر ()P

5

5/27

5/52

1/24

**

1/26

*

5/21

خطای اصلی

4

5/15

5/52

6/22

5/54

5/55

قارچ ()F

1

5/51

4/55

2/62

5/556

5/55

باکتری ()B

1

**

1/72

**

**

55/55

12/24

P×F

5

5/22

5/25

1/57

P×B

5

*

5/46

F×B

1

**
*

5/45
2/52

5/44

2/56
1/21

P×F×B

5

5/22

5/55

2/52

خطای فرعی

12

ضریب تغییرات (درصد)

**

5/52

5/51
**

5/12

**

5/22

**

5/51

**

5/25

5/76
5/51
**

5/56

**

1/25

5/15

1/46

1/77

5/51

5/54

2/5

2/5

15/4

6/4

15/2

* و ** بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.

لوبیای هندی (بدر و قریشی  ،)5515 aگسترش اندام

نسبی و همکاران ( )5555افزایش رشد گیاهان تلقیحشده

هوایی ،تعداد برگ و غالف در بوته و عملکرد تر غالف

با تریکودرما را وابسته به توانایی زنده ماندن و توسعه

لوبیا (عبدالطیر و همکاران  )5515پس از همزیستی با

این قارچها در منطقه ریزوسفر و افزایش انتقال مواد

تریکودرما هاماتوم را گزارش نمودند .بدر و قریشی (b

مغذی از خاک به ریشه گیاهان از طریق و یا نفوذ به بطش

 )5515نیز دلیل افزایش رشد رویشی و محتوای فسفر

داخلی ریشه گیاهان نسبت دادند.

آفتابگردان تلقیحیافته با گونه تریکودرما هاماتوم در طی

کاربرد اینتروباکتر در تمامی سطوح کود فسفر

 25و  65روز پس از کاشت در شرایط گلطانه را بهبود

مصرفی سبب افزایش قابلتوجه تمامی صفات نسبت به

جذب مواد معدنی و آزاد سازی مواد معدنی از خاک

شرایط شاهد (عدم کاربرد باکتری) گردید (جدول .)6

توسط این گونه قارچی دانستند .چاکون و همکاران

زمانی که کود فسفر استفاده نشد کاربرد این باکتری

( )5557نیز دلیل بهبود رشد قابلتوجه گیاهان توتون و

صفات قطر ساقه اصلی ،طول سنبله و عملکرد دانه را

گوجهفرنگی تلقیحیافته با تریکودرما هارزیانوم را در

بهترتیب حدود نه ،هشت و  15درصد نسبت به شاهد

نتیجه افزایش تبادل عناصر غذایی و ترشح هورمونهای

(بدون کاربرد باکتری) افزایش داد .همچنین ،در شرایط

گیاهی بیان نمودند .بهنظر میرسد گونههای تریکودرما

مصرف  25کیلوگرم در هکتار کود فسفر ،باکتری باعث

قابلیت حلکنندگی فسفات در شرایط قلیایی و تحت تنش

افزایش حدود دو و سه درصدی بهترتیب صفات قطر

فلزات سنگین را دارند (راوات و تواری  .)5511برخی

ساقه اصلی و طول سنبله نسبت به شاهد گردید .همچنین،

محققین بر این باورند که گونههای قارچی تریکودرما

حضور اینتروباکتر در زمان مصرف  25و  155کیلوگرم

بهدلیل افزایش جذب مواد مغذی از قبیل پتاسیم ،فسفر و

در هکتار کود فسفر نیز بهترتیب عملکرد دانه را از 1/75

نیتروژن و حلکنندگی فسفات و عناصر کم مصرف سبب

به ( 1/25حدود هفت درصد) و از  5/52به  5/25گرم

افزایش رشد گیاهان میشوند (سینگ و همکاران .)5515

8
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جدول  -5مقایسه میانگین صفت قطر ساقه اصلی در گندم درترکیبات تیماری کود فسفر و قارچ
تیمار
فسفر (کیلوگرم در هکتار)

قطر ساقه اصلی (میلیمتر)

قارچ

†2/52d

-Th
5

4/52c



+Th

††()+2/52

4/11bc

-Th
25

4/15b

+Th

()+1/54

4/42a

-Th
155

4/27a

+Th

()-5/42

† در هر ستون میانگینهای دارای حرف یا حروف مشابه از نظر آماری مطابق آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد
اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
بدون همزیستی تریکودرما هاماتوم ( )Th: Trichoderma hamatumو
همزیستی تریکودرما هاماتوم
†† درصد افزایش ( )+یا کاهش ( )-نسبت به تیمار شاهد در هر سطح فسفر میباشد.

(حدود  56درصد) رساند .پژوهشگران دیگر نیز فسفر

 5511و الواکوش و همکاران  ،)5514استفاده از

دانه گندم در بوتههای تلقیحیافته با باکتری سودوموناس

ریزجانداران محرک رشد را میتوان بهعنوان یک راهکار

و مصرف کود فسفر ( )P2O5را گزارش نمودند (افضل و

مناسب برای افزایش رشد و نمو گیاهان محسوب کرد

بانو  .)5552الواکوش و همکاران ( )5514بعد از دو سال

(زیدی و همکاران  5552و الواکوش و همکاران .)5514

آزمایش تحت شرایط گلطانه ،افزایش تعداد پنجه ،ارتفاع

افضل و بانو ( )5552افزایش محتوای فسفر دانه گندم در

بوته ،طول پانیکول ،عملکرد کاه و دانه برنج تلقیحیافته با

زمان بهکارگیری باکتری حلکننده فسفات را گزارش

ترکیب چند سویه از سودوموناس در سه سطح صفر25 ،

نمودند .پیشتیمار جداگانه و/یا همزمان این گونه

و  65کیلوگرم در هکتار کود فسفر را گزارش نمودند ،که

باکتریها بههمراه مصرف کود فسفر موجب بهبود  25تا

دلیل افزایش رشد را به سنتز هورمون اکسین ( )IAAو

 45درصدی عملکرد دانه در مقایسه با مصرف تنهای کود

انحالل فسفر نامحلول توسط این باکتریها نسبت دادند.

فسفر شد (افضل و بانو  .)5552بهطور کلی ،این

عالوه بر این ،به دلیل صرفه اقتصادی بهتر ،ترکیب تیمار

ریزجانداران با استقرار در ریشه گیاه و تولید

باکتری و  25کیلوگرم در هکتار کود فسفر را برای برنج

هورمونهای گیاهی ،ویتامینها ،سیدروفور ،مواد محرک

توصیه نمودند .از آنجایی که فسفر بهعنوان یک عنصر

رشد و توانایی انحالل مواد معدنی فسفاته و دیگر مواد

غذایی ضروری بوده و اغلب بهدلیل تثبیت شدن در خاک

مغذی موجب بهبود عملکرد گیاه میزبان خواهند شد

غیرقابلدسترس برای گیاهان میباشد (زیو و همکاران

(ورما و همکاران .)5512

3

ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با تریکودرما و اینتروباکتر
جدول  -6مقایسه میانگین صفات قطر ساقه اصلی ،طول سنبله و عملکرد دانه در گندم در ترکیبات تیماری
کود فسفر و باکتری
تیمار
فسفر (کیلوگرم در هکتار)

قطر ساقه اصلی (میلیمتر)

طول سنبله

عملکرد دانه (گرم در بوته)

2/21c

15/52c

1/26e

4/17b

11/16a

1/26c

()+5/44

()+2/26

()+15/52

-E

4/15b

15/44bc

1/75de

+E

4/55b

15/72ab

1/25cd

()+5/42

()+2/52

()+7/52

-E

4/27a

15/51a

5/52b

+E

4/45a

11/51a

5/25a

()+5/74

()+5/51

()+56/24

باکتری
-E

5

+E

25

155

در هر ستون میانگینهای دارای حرف یا حروف مشابه از نظر آماری مطابق آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری

با یکدیگر ندارند .بدون اینتروباکتر ( )E: Enterobacter sp.و کاربرد اینتروباکتر

نتایج برهمکنش قارچ و باکتری نشان داد ،در

ریزجانداران باشد ،هرچند این نتیجه با نتایج آزمایشی

شرایط بهکارگیری و عدم بهکارگیری تیمار اینتروباکتر،

که در این زمینه روی گیاه فلفل (محمدی کشکا و همکاران

تریکودرما هاماتوم سبب افزایش معنیدار تمامی صفات

 )5512انجام شده بود مطابقت نداشت ،چرا که در

نسبت به شرایط شاهد (عدم بهکارگیری قارچ و باکتری)

آزمایش مذکور کاربرد همزمان قارچ و باکتری افزایش

گردید (جدول  .)7تیمار توأم قارچ و باکتری و تیمار

نسبی وزن خشک بوته گیاه فلفل را نسبت به کاربرد

جداگانه قارچ نیز افزایش اکثر صفات مورد بررسی

جداگانه آنها بهدنبال داشت .در پژوهشهای مشابه،

بهویژه عملکرد دانه را نسبت به شرایط شاهد بهدنبال

تریکودرما سبب بهبود ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،پنجه،

داشت .کاربرد جداگانه اینتروباکتر نسبت به تریکودرما

طول ریشه و وزن تر ریشه برنج (دونی و همکاران

اثر افزایشی بیشتری نشان داد ،به عبارتی ،کاربرد

 )5514و باکتریهای ریزوسفری نیز سبب افزایش وزن

جداگانه اینتروباکتر بهترتیب باعث افزایش حدود یک،

خشک ریشه ،ساقه و عملکرد دانه نطود (ورما و همکاران

چهار ،چهار ،هشت ،نه و  16درصدی در صفات تعداد

 )5512شدند .محمدی کشکا و همکاران ( )5512نیز ،بهبود

برگ در ساقه اصلی ،قطر ساقه اصلی ،طول سنبله ،تعداد

حدود دو برابری وزن خشک برگ ،اندام هوایی و وزن

سنبله در بوته ،عملکرد دانه و زیستتوده نسبت به

خشک گیاهچه فلفل پیشتیمارشده با تریکودرما وایرنس

کاربرد جداگانه تریکودرما شد .بهترین تیمار جهت

و پیریفورموسپورا ایندیکا را در شرایط کاربرد

دستیابی به باالترین عملکرد دانه بهترتیب در زمان

اینتروباکتر نسبت به شاهد گزارش نمودند .یاداو و

کاربرد جداگانه باکتری و بهکارگیری توأم این

همکاران ( )5512نیز دلیل افزایش ارتفاع بوته ،وزن تر و

ریزجانداران به مقدار حدود  21و  51درصد نسبت به

خشک ساقه ،ریشه ،محتوای کلروفیل و فسفر ریشه و

شرایط شاهد بهدست آمد .پایینتر بودن عملکرد دانه در

ساقه آفتابگردان تلقیحشده با تریکودرما ویریدی و

کاربرد همزمان قارچ و باکتری نسبت به کاربرد جداگانه

باکتری سودوموناس فلورسنس را افزایش فعالیت آنزیم

باکتری میتواند به دلیل برهمکنش منفی بین این

فسفاتاز گزارش کردند .جواهری و همکاران ()5514
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فرایند معدنی شدن فسفر از ترکیبات فسفر آلی توسط

بررسی داشت .محمدی و همکاران ( )5511بهبود

آنزیمهایی نظیر فسفاتاز و فیتاز را در حاصلخیزی خاک

قابلتوجه محتوای فسفر برگ ،دانه ،تعداد غالف در بوته،

و تغذیه گیاه مهم دانستند .عالوه بر این بیان نمودند که

تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و غالف بارور در

گونههای قارچی تریکودرما هارزیانوم بیشترین فعالیت

بوته نطود را در شرایط بهکارگیری همزمان باکتریهای

فسفاتازی اسیدی و قلیایی را در میان قارچهای مورد

حلکننده فسفات و قارچ تریکودرما را گزارش نمودند.

جدول  -7مقایسه میانگین صفات تعداد برگ در ساقه اصلی ،قطر ساقه اصلی ،طول سنبله ،تعداد سنبله در بوته،
عملکرد دانه و زیستتوده در گندم درترکیبات تیماری قارچ و باکتری
تیمار
قارچ

تعداد برگ

قطر ساقه اصلی

طول سنبله

تعداد سنبله

باکتری

ساقه اصلی

(میلیمتر)

(سانتیمتر)

در بوته

-E
-Th
+E
-E
+Th
+E

عملکرد دانه

زیستتوده

(گرم در بوته)

7/75c

2/25d

15/56c

1/52b

1/66d

4/57b

2/52a

4/46a

11/25a

1/57a

5/12a

2/52a

()+4/24

()+14/62

()+15/12

()+17/25

()+21/25

()+54/21

b

b

ab

c

b

7/52ab

4/25

15/22

1/12

()+5/52

()+15/22

()+2/22

()+5/52

()+12/52

7/27b

4/11c

15/66b

1/15b

5/51b

4/42b

()+5/55

()+2/62

()+2/25

()+2/75

()+51/52

()+15/57

1/22

4/47

()+5/25
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معنیداری با یکدیگر ندارند.

عملکرد دانه مهمترین صفت مورد ارزیابی در

فسفر ،صفات قطر ساقه اصلی (** ،)5/77طول سنبله

غالتی مانند گندم است که ناشی از اثرات تجمعی اجزای

(** )5/22و زیستتوده (* )5/65همبستگی مثبت و

متشکله آن میباشد .با توجه به اینکه عملکرد دانه خود

معنیداری با عملکرد دانه داشتند .با افزایش کود فسفر به

متأثر از این صفات میباشد ،لذا بیشتر پژوهشگران سعی

میزان  25کیلوگرم در هکتار ،همبستگی صفات قطر ساقه

در گزینش معیارهای دیگری غیر از عملکرد دانه دارند که

اصلی ،طول سنبله و زیستتوده با عملکرد دانه مثبت،

دارای ثبات بیشتری هستند (طالعی و بهرامنژاد .)5552

ولی غیرمعنیدار بود .محمدی و همکاران ( ،)5511قادری

همچنین ،میتوان بعد از اعمال هر تیمار آزمایشی با

و همکاران ( ،)5555احمدی و همکاران ( )5511و

تعیین همبستگی بین صفات مطتلف بهویژه عملکرد دانه

مهدینژاد و همکاران ( )5512همبستگی مثبت و

و اجزای عملکرد ،نقاط ضعف و قدرت مواد آزمایشی

معنیداری بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم را

آنها در

گزارش کردهاند .همچنین برخی پژوهشگران دیگر انتطاب

برنامههای آتی اهتمام ورزید .نتایج همبستگی ساده میان

ژنوتیپهای برخوردار از عملکرد بیولوژیک باال را

کلیه صفات مورد بررسی با عملکرد دانه در بوته در

بهعنوان یک راهحل مناسب جهت باال بردن میزان عملکرد

سطوح صفر 25 ،و  155کیلوگرم در هکتار کود فسفر در

دانه گندم پیشنهاد نمودهاند (مهدینژاد و همکاران .)5512

جدول  2ارائه شده است .در شرایط بدون مصرف کود

با توجه به نتایج همبستگی مثبت و معنیدار قطر ساقه با

خود را شناخته و جهت تعمیم و رفع نواق
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عملکرد دانه و از طرفی با توجه به اینکه قطر بیشتر ساقه

بر صفات رویشی ،عملکرد دانه و زیستتوده گندم بود.

در استحکام و مقاومت به عوامل نامساعد محیطی از قبیل

در تمام سطوح فسفر ،اینتروباکتر سبب افزایش قابلتوجه

ورس در غالتی مانند گندم نقش مهمی دارد این نتایج دور

تمامی صفات از جمله عملکرد دانه نسبت به شرایط عدم

از انتظار نمیباشد.

کاربرد باکتری شد .هرچند بر اساس نتایج آزمون خاک

با افزایش کود فسفر به میزان  155کیلوگرم در

و کافی بودن فسفر خاک مزرعه برای کشت گندم ،عمالً

هکتار ،همبستگی مثبت و معنیداری بین قطر ساقه اصلی

مزرعه نیازی به مصرف کود فسفر نداشته است ولی با

(* ،)5/75طول سنبله (* )5/25و زیستتوده (* )5/66با

اینحال درمجموع بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط

عملکرد دانه مشاهده شد (جدول  .)2مطابق با یافتههای

کاربرد اینتروباکتر و مصرف  155کیلوگرم در هکتار کود

پژوهش حاضر ،افضل و بانو ( )5552نیز همبستگی مثبت

فسفر بهدست آمد .با اینحال ،جهت شناخت بهتر

و معنیدار طول سنبله و عملکرد دانه را گزارش کردهاند.

سازوکارهای این ریزجانداران و میزان فسفر مناسب

حسین و ستار ( )5514در آزمایشی مزرعهای در دو

مصرفی برای گندم ،نیاز به مطالعات تکمیلی در شرایط

مکان مطتلف کشور بنگالدش ،عالوه بر گزارش افزایش

آب و هوایی و روی ارقام مطتلف میباشد .همچنین ،جهت

عملکرد دانه و کاه ،محتوای فسفر دانه و کاه گندم تلقیح

اطمینان از عدم بیماریزایی این باکتری برای انسان ،در

یافته با باکتری سودوموناس بههمراه مصرف 12

ادامه این پژوهش و قبل از توصیه آن به کشاورزان

کیلوگرم در هکتار کود فسفر ،همبستگی مثبت و معنیدار

گواهی و تائیدیههای مورد نیاز از مراجع ذیصالح

عملکرد دانه با صفات مرتبط با عملکرد از قبیل طول

بهداشتی دریافت خواهد شد.

سنبله و تعداد پنجه را نیز گزارش نمودند .این محققین
بهبود صفات اجزای عملکرد را دلیل افزایش عملکرد دانه
دانستند.
نتیجهگیری
در مجموع نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر

نشاندهنده تأثیر مثبت تریکودرما هاماتوم و اینتروباکتر

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری
کشاورزی طبرستان جهت تأمین قارچ و باکتری و نیز از
جناب آقای فرزین گوران جهت در اختیار قرار دادن
مزرعه و مساعدت در انجام پژوهش حاضر سپاسگزاری
میگردد.
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جدول -8همبستگی بین صفات تعداد برگ در ساقه اصلی ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه اصلی ،طول پدانکل ،طول اکستراژن ،طول
سنبله ،تعداد سنبله در بوته ،زیستتوده و عملکرد دانه به تفکیک در سه مقدار کود فسفر (صفر 55 ،و  155کیلوگرم در هکتار).
()n=12
(کیلوگرم

شماره

کود فسفر

صفات

5

1

4

2

6

2

2

7

5

در هکتار)
1

5

5

ارتفاع بوته

-5/55

1

2

قطر ساقه اصلی

5/41

4

طول پدانکل

5/52

**

2

طول اکستراژن

-5/25

**

6

طول سنبله
تعداد سنبله در
بوته

2

زیستتوده

5

عملکرد دانه

1

5/44

5/55
5/27

**

-5/75

1
-5/24
**

-5/72

**

5/52

1
**

5/21

*

-5/62

1
**

1

-5/26

5/52

-5/57

5/12

-5/17

-5/51

5/15

1

5/15

**-5/75

**5/26

*-5/62

*-5/65

**5/75

5/22

5/45

**

**

**

**

**

5/52

تعداد برگ در ساقه

-5/25

5/77

-5/72

-5/55

5/22

1
*

5/65

اصلی

5

ارتفاع بوته

-5/12

1

2

قطر ساقه

*5/25

4

طول پدانکل

-5/25

*

2

طول اکستراژن

-5/55

**

6

طول سنبله

**

5/62
5/26

1
-5/46
5/52

1
5/22

1

5/72

5/17

5/42

-5/12

5/54

1

-5/55

5/57

5/56

-5/52

5/52

-5/21

1

2

زیستتوده

5/14

*5/67

5/55

5/56

**5/71

5/45

5/22

1

5

عملکرد دانه

5/45

-5/12

5/54

-5/26

-5/57

5/24

5/22

5/42

1

تعداد سنبله در
بوته

تعداد برگ در ساقه

5

ارتفاع بوته

-5/42

2

قطر ساقه

5/24

-5/52

4

طول پدانکل

5/56

*

5/22

5/51

2

طول اکستراژن

5/12

5/25

5/55

1

6

طول سنبله

5/54

1
1
**

5/54

1

**5/25

-5/15

-5/12

1

5/47

-5/52

**5/72

5/55

5/52

5/24

1

2

زیستتوده

5/42

-5/17

**5/76

-5/54

-5/52

*5/65

**5/52

5

عملکرد دانه

*

-5/21

*

-5/57

7

بوته

1

1

اصلی

تعداد سنبله در

1

1

-5/55

7

155

اصلی

*-5/62

7

25

تعداد برگ در ساقه

1

5/62

-5/52

5/75

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد میباشد.

-5/52

*

5/25

5/24

1
*

5/66

1
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