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چکیده
برنج به عنوان یک غله مهم در رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان و ایران اهمیت دارد .همچنین ،مصرف بیرویه
کودهای شیمیایی در مزارع برنج نیز موجب بروز مشکالت زیستمحیطی شده که استفاده از کودهای زیستی بهعنوان
جایگزینی مناسب برای تولید محصول سالم بههمراه کاهش مخاطرات محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است .بنابراین،
به منظور ارزیابی باکتری  Pantoea ananatisو قارچ اندوفیت  Piriformospora indicaبر عملکرد ،اجزای عملکرد و جذب
پتاسیم برنج (رقم ’طارم محلی‘) ،پژوهشی در مزرعه واقع در شهرستان جویبار در سال  3165انجام شد .آزمایش
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .تیمارها شامل چهار سطح
کود سولفات پتاسیم (صفر 326 ،96 ،و  386کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت اصلی و تلقیح در چهار سطح عدم تلقیح
ریشه برنج بهعنوان تیمار شاهد ،تلقیح با باکتری ،تلقیح با قارچ و تلقیح توأم با باکتری و قارچ بهعنوان کرت فرعی بودند.
طبق نتایج ،اثرات اصلی بر صفاتی از قبیل تعداد خوشه در کپه ،طول خوشه ،تعداد خوشهچه پر در خوشه ،تعداد خوشهچه
پوک در خوشه ،عملکرد شلتوک ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت و جذب پتاسیم دانه معنیدار و اثر متقابل تیمارها نیز
در برخی صفات مورد مطالعه معنیدار بود .تلقیح توأم با باکتری و قارچ بهعنوان بهترین تیمار ،موجب افزایش معنیدار
تعداد خوشه در کپه ،طول خوشه ،تعداد خوشهچه پر در خوشه ،عملکرد شلتوک ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت و جذب
پتاسیم دانه بهترتیب  33/9 ،9/85 ،36/4 ،35/9 ،4/95 ،4/52و  22/3درصد و کاهش تعداد خوشهچه پوک در خوشه به
مقدار  43/8درصد نسبت به شاهد شد .همچنین ،با مصرف کود پتاسیم از صفر تا  386کیلوگرم در هکتار مقدار تمامی
صفات فوق بهجزء تعداد خوشهچه پوک در خوشه افزایش یافت .در مجموع ،طبق نتایج تجزیه رگرسیون تلقیح توأم باکتری
و قارچ عالوه بر کاهش مصرف کود پتاسیم به مقدار  55/5کیلوگرم در هکتار ( 46درصد) ،عملکرد شلتوک را به میزان
 966کیلوگرم در هکتار ( 38/9درصد) نسبت به شاهد افزایش داد که از آن میتوان بهخوبی در زراعت پایدار برنج استفاده
کرد.
واژههای کلیدی :برنج ،تلقیح ریشه ،ریزجانداران افزاینده رشد ،سولفات پتاسیم ،کود زیستی
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Abstract
Rice is an important cereal in the diet of many people in the world and Iran. An overuse of chemical
fertilizers in rice fields also causes environmental problems so that the use of biofertilizers as an appropriate
alternative is important for producing healthy crops and reducing environmental hazards. Therefore, in order
to evaluation of the effect of Pantoea ananatis and Piriformospora indica on yield, yield components and
potassium uptake of rice (cv. ‘Tarom Mahalli’), a field experiment was carried out in Joybar city in 2016. The
experiment was conducted in a split plot arrangement based on randomized complete block design with three
replications. Four levels of potassium sulfate fertilizer (PSF: 0, 60, 120 and 180 kg.ha-1) were used as the main
plot and four levels of inoculation (non-inoculation as control, rice root seedling inoculation with P. ananatis
and P. indica, separately, and co-inoculation treatment) served as the sub-plots. The results indicated that all
studied traits such as panicle number per hill (PN), panicle length (PL), number of filled (NFG) and empty
(NEG) grain per panicle, paddy yield (PY), biological yield (BY), harvest index (HI) and potassium uptake
(PU) in the grain of rice were significantly affected by PSF and various inoculation treatments and also the
interaction effect between them were statistically significant in more studied traits. Co-inoculation treatment
significantly increased PN, PL, NFG, PY, BY, HI and PU by 4.52, 4.65, 15.7, 19.4, 6.85, 11.7 and 22.1
percentage, respectively, and the NEG was decreased by 41.8 percentage as compared to the control.
Furthermore, values of all studied traits increased with the addition of PSF from zero to 180 kg.ha-1, except for
NEG. According to the results of regression analysis, consequently, the co-inoculation treatment as the best,
reduced the application of PSF ~55.5 kg.ha-1 (about 40%) and increased PY ~790 kg.ha-1 (about 18.6%),
compared to the control which can be used in the sustainable rice system production as well as.
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منظور بررسی اثرات کود سولفات پتاسیم به همراه

کشت) و برای کشت قارچ  P. indicaاز محیط کشت کفر

ریزجانداران افزاینده رشد (باکتری Pantoea ananatis

(حاوی بیست گرم گلوگز ،دو گرم پپتون ،یک گرم عصاره

و قارچ اندوفیت  )Piriformospora indicaبر عملکرد،

مخمر ،یک گرم گلوکوزامین اسید ،یک میلیلیتر محلول

اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در گیاه برنج (رقم ’طارم

ویتامین ،یک میلیلیتر کلرید کلسیم  6/3موالر ،یک

محلی‘) اجرا گردید.

میلیلیتر کلرید آهن  6/3موالر 56 ،میلیلیتر محلول
عناصر پرمصرف (حاوی  326گرم نیترات سدیم36/4 ،

مواد و روشها

گرم کلرید پتاسیم 36/4 ،گرم سولفات منیزیم 16/4 ،گرم

این مطالعه در سال  3165در مزرعهای واقع در

فسفات پتاسیم به ازای هر لیتر محلول) و  2/5میلیلیتر

شهرستان جویبار با عرض جغرافیایی  19درجه و 11

محلول عناصر کممصرف (حاوی  22گرم سولفات روی،

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  51درجه شرقی با ارتفاع

 33گرم اسید بوریک 5 ،گرم کلرید منگنر 5 ،گرم سولفات

 -34متر از سطح آبهای آزاد به صورت کرتهای

آهن 3/9 ،گرم کلرید کبالت 3/9 ،کلرید مس 56 ،گرم نمک

خردشده و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با

دیسدیم اتیلن دیآمین تترا استات دیهیدارت به ازای

سه تکرار اجرا شد .تیمارها شامل چهار سطح کود

هر لیتر محلول) برای یک لیتر محیط کشت استفاده گردید.

سولفات پتاسیم  44درصد تهیه شده از شرکت خدمات

گیاهچههای برنج در زمان تلقیح  16روز سن و به طور

حمایتی کشاورزی (صفر 326 ،96 ،و  386کیلوگرم در

میانگین  4-5برگ داشتند .جهت تلقیح از سوسپانسیون

هکتار) بهعنوان کرت اصلی و تلقیح با باکتری و قارچ در

باکتری و قارچ بهترتیب با جمعیت  369و  368سلول زنده

چهار سطح (تلقیح با باکتری ،تلقیح با قارچ ،تلقیح توأم با

در هر میلیلیتر به مدت  32ساعت و به روش غوطهوری

قارچ و باکتری و عدم تلقیح به عنوان شاهد) بهعنوان

ریشه (ریشه گیاهچههای برنج به طور کامل در داخل

کرتهای فرعی بودند .باکتری افزاینده رشد Pantoea

سوسپانسیونها مورد نظر قرار گرفتند) استفاده گردید.

( ananatisهوازی و بیهوازی اختیاری؛ جداسازیشده

برای جلوگیری از ایجاد خطا در تیمار شاهد تنها از محیط

از مزارع برنج استان مازندران که توانایی حلکنندگی

کشت بدون باکتری و یا قارچ جهت تلقیح استفاده شد.

فسفات نامحلول به مقدار  392میکروگرم در میلیلیتر از

پس از اعمال تیمارها ،در تاریخ  39اردیبهشت ماه نشاءها

منبع تریکلسیمفسفات بعد از پنج روز ،پتاسیم نامحلول

به صورت دستی کشت شدند به طوریکه هر کپه شامل

به مقدار  18/6میکروگرم در میلیلیتر از منبع میکا بعد از

چهار گیاهچه برنج بود .هر کرت به طول شش متر و

بیست و پنج روز و تولید ایندول استیک اسید به مقدار 8

عرض دو و نیم متر شامل  32ردیف کشت با فاصله

میکروگرم در میلیلیتر بعد از سه روز را داشت (بخشنده

ردیف  26سانتیمتر و روی ردیف  26سانتیمتر بود .بر

و همکاران  2634و  ))2639و قارچ اندوفیت

اساس نتایج آزمون خاک (جدول  56 ،)3کیلوگرم در

( Piriformospora indicaاثرات مثبت این قارچ بر رشد

هکتار کود سوپرفسفاتتریپل و تیمارهای مختلف کود

و عملکرد گیاهان زراعی مختلف توسط محققان متعددی

سولفات پتاسیم قبل از نشاءکاری و نیز  356کیلوگرم در

گزارش شد (وارما و همکاران ))2632 ،از پژوهشکده

هکتار کود اوره در دو مرحله نشاءکاری ( 366کیلوگرم

ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان تهیه شدند.

در هکتار) و آغازش خوشه ( 56کیلوگرم در هکتار) به

برای کشت باکتری  P. ananatisاز محیط کشت

زمین اضافه شد .تمام عملیات زراعی از قبیل آبیاری،

نوترینت براث (حاوی یک گرم عصاره گوشت ،دو گرم

مبارزه با علفهایهرز ،آفات و بیماریها برای همه کرت

عصاره مخمر ،پنج گرم پپتون به ازای هر لیتر محیط

بهصورت یکنواخت و در زمان ضروری انجام شد.
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جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش (عمق صفر تا  33سانتیمتری)
بافت خاک

سیلت

رس

9

26

شن

ماده آلی

(درصد)
لومشنی

91

پتاسیم

فسفر

هدایت الکتریکی
pH

(میلیگرم در کیلوگرم)
3/62

در مرحله رسیدگی ( 85روز پس از کاشت) پس از

62

34/2

9/95

(دسیزیمنس بر متر)
1/35

میانگینها نیز بهروش حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر

حذف اثر حاشیهایی یک مترمربع از هر کرت به روش

سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

تخریبی برداشت و عملکرد شلتوک و عملکرد زیستی

نتایج و بحث

واقعی اندازهگیری گردید (بخشنده و همکاران .)2635

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفاتی از قبیل

همچنین ،صفات اجزای عملکرد مانند تعداد خوشه در کپه،

تعداد خوشه در کپه ،طول خوشه ،تعداد خوشهچه کل و

تعداد خوشهچه در خوشه (پر و پوک به تفکیک) ،طول

پر در خوشه ،تعداد خوشهچه پوک در خوشه ،عملکرد

خوشه و وزن هزار دانه (محاسبه شده از سه تکرار 366

شلتوک ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت و جذب

عددی) روی ده بوته انتخاب شده به صورت تصادفی

پتاسیم دانه به طور معنیداری تحت تأثیر اثرات اصلی

اندازهگیری و ثبت شدند .به منظور توصیف روند

سطوح مختلف کود پتاسیم و تیمارهای تلقیح قرار گرفتند.

تغییرات عملکرد شلتوک و زیستی در مقابل سطوح

عالوه بر این ،اثرات متقابل در صفات تعداد خوشهچه کل

مختلف کود سولفات پتاسیم و تعیین مقدار بهینه مصرف

و پر در خوشه ،تعداد خوشهچه پوک در خوشه ،عملکرد

کود برای دستیابی به حداکثر عملکردها از یک معادله

شلتوک ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت معنیدار شد

دوتکهای به شکل زیر استفاده شد:

(جدول  .)2دامنه تغییرات تعداد خوشه در کپه از  33/2تا
 31/9عدد متغیر بود .تلقیح با باکتری ،با قارچ و توأم با

(رابطه)3

x ≥ x0

اگر

y = a + bx

قارچ و باکتری بهترتیب باعث افزایش  1/65 ،5/14و 4/52

x < x0

اگر

y = a + bx0

درصدی و مصرف  326 ،96و  386کیلوگرم در هکتار
کود سولفات پتاسیم بهترتیب باعث افزایش 9/63 ،4/56

که در آن  ،aعرض از مبدأ؛  ،bشیب خط به ازای

و  6/66درصدی تعداد خوشه در کپه نسبت به شرایط

افزایش هر کیلوگرم مصرف کود پتاسیم و  ،x0نقطه

شاهد شد (جدول  .)2طبق نتایج تجزیه رگرسیون ،سرعت

چرخش یا مقدار مصرف کود پتاسیم برای رسیدن به

افزایش تعداد خوشه در کپه به ازای هر کیلوگرم افزایش

حداکثر مقدار هر یک از صفات هستند .عالوه بر این ،از

مصرف کود پتاسیم در تیمارهای شاهد ،تلقیح با باکتری،

یک معادله ساده خطی ( )y=a+bxنیز برای توصیف روند

قارچ و تلقیح توأم باکتری و قارچ بهترتیب ،6/66643

تغییرات در بقیه صفات مورد مطالعه استفاده گردید.

 6/6651 ،6/6696و  6/6699عدد برآورد گردید .عالوه

غلظت پتاسیم در دانه برنج به روش پیشنهاد شده توسط

بر این ،مقادیر اولیه (ضریب  )aاین صفت نیز در زمان

استفان و همکاران ( )2631و به کمک دستگاه فلیمفتومتر

حضور ریزجانداران افزاینده رشد باالتر از تیمار شاهد

اندازهگیری شد .در نهایت ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از

بود (جدول .)1

نرمافزار آماری  SASنسخه  6/4استفاده گردید .مقایسه
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در برنج (رقم ’طارم محلی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف
کود سولفات پتاسیم و تلقیح با تلقیح با ریزجانداران  Pantoea ananatisو Piriformospora indica
منابع تغییر

درجه

تعداد

طول

جذب پتاسیم

وزن

تعداد کل

تعداد

تعداد

عملکرد

عملکرد

شاخص

آزادی

خوشه

خوشه

در دانه

هزار

خوشهچه

خوشهچه

خوشهچه

شلتوک

زیستی

برداشت

دانه

در کپه

در

پر در

پوک در

خوشه

خوشه

خوشه

بلوک

2

6/918

6/623

33/93

6/45

19/11

25/99

1/83

124/6

3225/6

6/342

کود پتاسیم ()K

1

*2/49

** 2/93

**469/6

3/36ns

**994/95

**694/94

**92/66

**52863/1

**153862/3

**5/49

خطای اصلی

9

6/415

6/614

21/83

6/96

1/11

39/82

6/45

4/56

25/6

6/644

ریزجانداران

1

*69/6

** 1/95

**349/9

6/86ns

**283/96

**598/59

**19/31

**38691/5

** 23139/3

**13/3

افزاینده رشد
()PGPM
PGPM × K

خطای فرعی
ضریب تغییرات

6

6/36ns

6/93 ns

36/93 ns

6/16ns

** 54/19

** 51/26

* 5/83

** 629/38

** 1664/9

**1/58

24

6/396

6/621

36/89

6/43

6/52

4/28

3/45

9/89

25/6

6/659

1/38

5/42

9/96

2/56

9/66

1/84

4/66

5/21

9/16

9/93

(درصد)
کود پتاسیم

(عدد)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم در

(میلیگرم

(گرم)

در مترمربع)

هکتار)
6
96

d

33/68
ab

()+4/56
32/51

326

a

()+9/63
32/96

386

a

()+6/66
31/69

LSD

29/92 c

969/6 c

24/26

-

-

-

-

-

-

)+2/69( b

)+38/9( b

()+3/69

-

-

-

-

-

-

28/44

829/9

24/99

)+4/56( a

)+29/8( ab

()+2/66

28/94

881/9

24/86

)+1/46( b

)+16/6( a

()+2/69

28/59

695/4

25/63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6/99

6/38

94

6/86

-

-

-

-

-

-

b

29/56 c

959/2 c

24/48

-

-

-

-

-

-

)+1/14( b

)+34/4( b

()+3/63

-

-

-

-

-

-

895/2

24/65

b

()+6/68

تیمارها
شاهد
تلقیح با باکتری

32/35
a

()+5/14
32/86

تلقیح با قارچ

a

()+1/65
32/93

تلقیح توأم با
باکتری و قارچ
LSD

a

()+4/52
32/96
6/14

28/42
)+1/46( b
28/49
)+4/95( a
28/98
6/31

(819/4)+36/8
a

(625/6)+22/3
56

-

-

-

-

-

-

24/56
()+3/81

-

-

-

-

-

-

24/61
6/54

-

-

-

-

-

-

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود اختالف معنیدار است.
حروف مشترک در هر ستون نشاندهندۀ عدم اختالف معنی دار از لحاظ آماری در سطح احتمال پنج درصد میباشد .اعداد داخل پرانتز بیانگر
درصد افزایش هر یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد است.
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شکل  -1تأثیر تلقیح با ریزجانداران  Pantoea ananatisو  .Piriformospora indicaدر سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم بر
تعداد خوشهچه کل در خوشه (الف) ،تعداد خوشهچه پر در خوشه (ب) ،تعداد خوشهچه پوک در خوشه (ج) ،عملکرد شلتوک (د)،
عملکرد زیستی (و) و شاخص برداشت (ه).

به طور مشابه ،حضور باکتریهای حلکننده فسفات

حاصل شد که از تیمار محلولپاشی نیتروژن و پتاسیم

باعث افزایش  35تا  14درصدی تعداد پنجه در کپه برنج

در مرحله پنجهزنی استفاده گردید (اسدیصنم و

نسبت به شاهد شد (بخشنده و همکاران  .)2635همچنین،

همکاران  .)2634در آزمایشی دیگر ،تعداد پنجه برنج با

افزایش  35درصدی تعداد خوشه در کپه برنج زمانی

کاربرد  P. indicaبه میزان  36/3درصد نسبت به شرایط
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شاهد افزایش یافت (اشرفعبدالهی و زارع  .)2635طول

به شاهد شد (مواشاشا و همکاران  .)2639همچنین،

خوشه از  29/5تا  26/9سانتیمتر متغیر بود .تلقیح با

بیشترین طول خوشه برنج ( 26/22سانتیمتر) در زمان

باکتری ،با قارچ و توأم با قارچ و باکتری بهترتیب باعث

تلقیح بذر برنج با باکتری  P. fluorescensسویه  398و

افزایش  1/46 ،1/14و  4/95درصدی و مصرف 326 ،96

کمترین مقدار آن در تیمار شاهد ( 29/38سانتیمتر)

و  386کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم بهترتیب

مشاهده شد (امیندلدار و همکاران  .)2632به طورکلی،

باعث افزایش  4/65 ،2/69و  1/46درصدی طول خوشه

افزایش طول خوشه برنج را میتوان به دلیل تسهیل در

نسبت به شاهد شد (جدول  .)2سایر محققان ،گزارش

جذب مواد معدنی ضروری و تولید هورمونهای گیاهی

کردند که تلقیح برنج با باکتریهای ،Bacillus

مانند ایندول استیک اسید توسط ریزجانداران افزاینده

 Enterobacterو  Aspergillusباعث بهبود تعداد خوشه،

رشد نسبت داد (بخشنده و همکاران .)2635

طول خوشه ،وزن صد دانه و نهایت عملکرد دانه نسبت
جدول  -3پارامترهای تخمینزده شده توسط مدلهای دوتکهای و خطی برازش داده شده به صفات مورد مطالعه در سطوح
مختلف کود سولفات پتاسیم برای هر یک از روشهای تلقیح با باکتری  Pantoea ananatisو قارچPiriformospora indica
صفات

روش تلقیح

†

a ± se

b ± se

x0± se

حداکثر

مقدار*

R2

369/91 ± 3/65

6/655 ± 6/639

-

-

6/81

()+1/22

333/36 ± 2/95

6/6611 ± 6/621

-

-

6/88

قارچ

()+1/46

333/16 ± 5/82

6/3681 ± 6/653

-

-

6/98

باکتری  +قارچ

()+4/93

332/96 ± 5/59

6/3298 ± 6/646

-

-

6/99

61/89 ± 3/49

6/6622 ± 6/631

-

-

6/69

364/51 ± 2/66

6/6656 ± 6/629

-

-

6/89

6/3311 ± 6/659

-

-

6/95

-

-

6/86

8/98

6/69
6/64
6/64

تعداد خوشهچه کل در خوشه

شاهد

(عدد)

باکتری

تعداد خوشهچه پر در خوشه

شاهد

(عدد)

باکتری

()+33/19

قارچ

()+33/32

364/16 ± 9/45

باکتری  +قارچ

()+32/49

365/59 ± 5/42

6/3466 ± 6/648

34/11 ± 6/966

-6/6629 ± 6/6314

96/66 ± 66/66

-6/3636 ± 6/6348

96/66 ± 66/66

(9/59 )-25/28

-6/3661 ± 6/6395

96/66 ± 66/66

(9/44 )-29/95

-

-

6/86

4249

6/69
6/66

تعداد خوشهچه پوک در خوشه

شاهد

(عدد)

باکتری

()-33/9

32/99 ±6/996

قارچ

()-8/95

31/66 ± 3/638

باکتری  +قارچ

()-53/1

9/69 ± 6/124

-6/6339 ± 6/6286

1432 ± 68/1

9/66 ± 3/293

316/1 ± 29/9

()+2/61

1536 ± 15/9

36/8 ± 6/492

323/5 ± 4/64

(4824 )+31/58

قارچ

()+9/48

1594 ± 56/4

33/4 ± 3/461

361/9 ± 36/5

(4949 )+33/95

6/66

باکتری  +قارچ

()+33/8

1839 ± 52/3

34/9 ± 3/256

81/81 ± 8/14

(5616 )+38/95

6/66

32599 ± 62/5

29/3 ± 3/364

326/6 ± 5/25

35936

6/66

32981 ± 192

12/5 ± 4/833

322/3 ± 39/2

(39956 )+5/66

6/68

16/6 ± 2/469

312/8 ± 6/98

(39966 )+9/13

6/66

325/6 ± 33/1

(39856 )+9/29

6/66

-

-

6/33

14/83 ± 6/51

6/6661 ± 6/6648

-

-

6/99

6/6612 ± 6/6698

-

-

6/36

6/6621 ± 6/63426

-

-

6/32

عملکرد شلتوک

شاهد

(کیلوگرم در هکتار)

باکتری

عملکرد زیستی

شاهد

(کیلوگرم در هکتار)

باکتری

()+6/84

قارچ

()+3/33

32939 ± 389

باکتری  +قارچ

()+4/35

31366 ± 221

16/6 ± 2/889

11/11 ± 3/33

6/6656 ± 6/6666

شاخص برداشت

شاهد

(درصد)

باکتری

()+4/44

قارچ

()+9/95

15/58 ± 6/88

باکتری  +قارچ

()+32/5

19/52 ± 3/96

†اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد افزایش ( )+یا کاهش ( )-هر یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد است.
* حداکثر مقادیر برآورد شده توسط ضریب معادله ارائه شده در جدول است.
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کمترین و بیشترین تعداد کل خوشهچه در خوشه

پژوهشی دیگر ،تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله

بهترتیب  369و  319عدد بود .تلقیح با باکتری ،با قارچ و

گندم (رقم ’میالن‘) در زمان کاربرد روش بذرمال

توأم با قارچ و باکتری بهترتیب باعث افزایش  9/5 ،9/3و

باکتری  Enterobacter sp.بهترتیب  13/5و  29/4درصد

 36/3درصدی تعداد کل خوشهچه در خوشه و مصرف

نسبت به شاهد افزایش یافت (محمدیکشکا و همکاران

 326 ،96و  386کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم

.)2639

بهترتیب باعث افزایش  33/5 ،6/44و  31/1درصدی این

تعداد خوشهچه پوک در خوشه از  1تا  39عدد متغیر

صفت نسبت به شاهد شد (جدول  .)2از آنجایی که اثر

بود .تلقیح با باکتری ،با قارچ و توأم با باکتری و قارچ

متقابل برای این صفت معنیدار بود ،از یک معادله ساده

بهترتیب باعث کاهش  26/4 ،26/4و  43/8درصدی تعداد

خطی برای توصیف بهتر این روابط استفاده شد ،سرعت

خوشهچه پوک در خوشه نسبت به شاهد شد .عالوه بر

افزایش این صفت به ازای هر کیلوگرم افزایش مصرف

این ،مصرف  326 ،96و  386کیلوگرم در هکتار کود

کود پتاسیم در تیمار شاهد ( 6/6556عدد) پایینتر از

سولفات پتاسیم بهترتیب موجب کاهش  42/3 ،15/6و

تیمارهای تلقیح با باکتری ،با قارچ و توأم با باکتری و

 49/4درصدی این صفت نسبت به شاهد گردید (جدول

قارچ بهترتیب  6/3681 ،6/6611و  6/3298عدد برآورد

 .)2در واقع ،تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر این صفت بیشتر

گردید (جدول  1و شکل  .)3به طور مشابه ،تعداد

از حضور ریزجانداران افزاینده رشد بود .پس از برازش

خوشهچه در خوشه برنج با کاربرد  P. indicaبه میزان

معادله دوتکه ای و خطی (تنها برای تیمار تلقیح توأم با

 9/23درصد نسبت به شاهد افزایش یافت (اشرفعبدالهی

باکتری و قارچ) نتایج نشان داد که حضور این

و زراع  .)2635همچنین ،کاربرد توأم باکتری

ریزجانداران در سطح کود صفر (ضریب  )aبه شدت

 Enterobacter sp.به همراه کود سولفات پتاسیم باعث

تعداد خوشهچه پوک در خوشه را نسبت به شاهد کاهش

افزایش تعداد خوشهچه در خوشه برنج شد

داد ( 8/95 ،33/9و  53/1درصد بهترتیب برای تلقیح با

(شهسوارپورلنده و همکاران .)2639

باکتری ،با قارچ و توأم با باکتری و قارچ) (جدول  1و

تعداد خوشهچه پر در خوشه از  61تا  313عدد متغیر

شکل  .)3عالوه بر این ،تا مصرف  96کیلوگرم در هکتار

بود .تلقیح ریشه برنج با باکتری ،با قارچ و یا تیمار

کود پتاسیم تعداد خوشهچه پوک در خوشه روند کاهشی

ترکیبی باکتری و قارچ موجب افزایش تعداد خوشهچه پر

نشان داد و سپس مقدارش ثابت باقی ماند (9/59 ،8/98

در خوشه بهترتیب  35/9 ،32/3 ،36/9درصد و همچنین

و  9/44عدد بهترتیب برای تیمار شاهد ،تلقیح با باکتری

افزایش مصرف کود سولفات پتاسیم تا  326 ،96و 386

و با قارچ) (جدول  1و شکل  .)3کاربرد Enterobacter

کیلوگرم در هکتار بهترتیب باعث افزایش  34/5 ،3/93و

 sp.به همراه کود سولفات پتاسیم در برنج موجب کاهش

 39/6درصدی این صفت نسبت به شاهد شد (جدول .)2

تعداد دانه پوک در خوشه به مقدار  31تا  96درصد نسبت

به طور مشابه پس از برازش معادله ساده خطی ،سرعت

به شاهد گردید (شهسوارپورلنده و همکاران  .)2639در

افزایش تعداد خوشهچه پر در خوشه به ازای هر کیلوگرم

پژوهشی دیگر ،مصرف کود پتاسیم به تنهایی باعث

افزایش مصرف کود پتاسیم در تیمارهای شاهد ،تلقیح با

کاهش معنیدار تعداد دانههای پوک در برنج شد (بهمنیار

باکتری ،با قارچ و توأم با باکتری و قارچ بهترتیب

و سودائیمشایی .)2636

 6/3311 ،6/6656 ،6/6622و  6/3466عدد برآورد گردید

دامنه تغییرات عملکرد شلتوک از  4296تا 9146

(جدول  1و شکل  .)3همچنین ،مقدار اولیه (ضریب  )aاین

کیلوگرم در هکتار متغیر بود .تلقیح با باکتری ،با قارچ و

صفت در زمان حضور ریزجانداران افزاینده رشد باالتر

توأم با باکتری و قارچ بهترتیب باعث افزایش معنیدار

از تیمار شاهد بود (جدول  1و شکل  .)3بهطور مشابه در

 33/2 ،33/2و  36/4درصدی عملکرد شلتوک نسبت به
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شاهد شد (جدول  .)2طبق نتایج تجزیه رگرسیون ،با

بین تیمارهای مختلف تلقیح اختالف معنیداری از لحاظ

افزایش مصرف کود پتاسیم از شاهد تا زمان مصرف

آماری وجود نداشت (جدول  .)2در مجموع ،از شرایط

 323/5 ،361/9 ،81/8و  316/1کیلوگرم در هکتار

عدم مصرف کود پتاسیم تا حدود  326کیلوگرم در

بهترتیب در تیمارهای تلقیح توأم با باکتری و قارچ ،تلقیح

هکتار ،به ازای افزایش هر کیلوگرم مصرف کود ،عملکرد

با قارچ ،با باکتری و شاهد به ازای هر کیلوگرم افزایش

زیستی  16 ،16 ،12و  29کیلوگرم در هکتار بهترتیب برای

مصرف کود ،عملکرد شلتوک بهترتیب با سرعت ،34/9

روش تلقیح با باکتری ،با قارچ ،توأم با باکتری و قارچ و

 36/8 ،33/4و  9/66کیلوگرم در هکتار افزایش یافت و

شاهد افزایش یافت و سپس مقدارش در حداکثر باقی

سپس مقدار عملکرد ثابت و حداکثر مقدار باقی ماند

ماند .بهعبارت دیگر ،در منطقه مورد مطالعه مصرف بیش

(جدول  1و شکل  .)3به عبارت دیگر ،حداکثر عملکرد

از  326کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم تأثیری بر

شلتوک برآورد شده برابر  4949 ،4824و  5616کیلوگرم

عملکرد زیستی نداشت (شکل  .)3محققین افزایش 22/5

در هکتار بهترتیب برای تلقیح با باکتری ،با قارچ و توأم

درصدی عملکرد زیستی گندم رقم  N80را در زمان

با باکتری و قارچ بود که نسبت به شاهد ( 4249کیلوگرم

کاربرد همزمان  Azotobacterو  Azospirillumگزارش

در هکتار) بهترتیب  33/9 ،31/5و  38/9درصد افزایش

کردند (بهاریساروی و پیردشتی  .)3163عالوه بر این،

نشان داد (جدول  1و شکل  .)3در مجموع ،کاربرد تلقیح

بسیاری از محققین دیگر در مطالعاتی جداگانه افزایش

توأم باکتری و قارچ عالوه بر کاهش مصرف کود پتاسیم

معنیدار عملکرد زیستی را در زمان حضور ریزجانداران

به مقدار  55/5کیلوگرم در هکتار ( 46درصد) ،عملکرد

افزاینده رشد نشان دادند (شهسوارپورلنده و همکاران

شلتوک را به میزان  966کیلوگرم در هکتار ( 38/9درصد)

 ،2639بخشنده و همکاران  2635و وارما و همکاران

نسبت به شاهد افزایش داد (جدول  .)1در آزمایشی دیگر،

.)2632

افزایش  1/46تا  36/8درصدی عملکرد شلتوک برنج در

شاخص برداشت در کلیه تیمارها از  12/5تا 46/3

زمان حضور باکتری  Enterobacter sp.و یا مصرف

درصد متغیر بود .تلقیح ریشه برنج با باکتری ،با قارچ و

کود سولفات پتاسیم نیز گزارش گردید (شهسوارپورلنده

یا تیمار ترکیبی باکتری و قارچ موجب افزایش شاخص

و همکاران  .)2639تلقیح ریشه ارقام مختلف برنج (طارم

برداشت بهترتیب  33/9 ،9/38 ،5/51درصد و همچنین

محلی ،طارم هاشمی و شیرودی) با باکتریهای حلکننده

افزایش مصرف کود سولفات پتاسیم تا  326 ،96و 386

فسفات باعث افزایش عملکرد شلتوک از  9/94تا 19/6

کیلوگرم در هکتار بهترتیب باعث افزایش  1/49 ،2/61و

درصد نسبت به شاهد شد (بخشنده و همکاران .)2635

 4/18درصدی این صفت نسبت به شاهد شد (جدول .)2

همچنین ،تلقیح گیاه جو با  P. indicaعملکرد دانه را 33

طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح کود پتاسیم مقدار

درصد نسبت به شاهد افزایش داد (والر و همکاران

شاخص برداشت در زمان حضور ریزجانداران افزاینده

 .)2665بهبود رشد و عملکرد برنج در زمان کاربرد P.

رشد باالتر نسبت به تیمار شاهد بود (شکل  .)3به طور

 indicaنیز گزارش گردید (اشرفعبدالهی و زارع .)2635

مشابه ،سایر محققین افزایش شاخص برداشت در زمان

محدوده عملکرد زیستی از  32566تا  39656کیلوگرم

کاربرد ریزجانداران افزاینده رشد و یا مصرف کودهای

در هکتار متغیر بود .نتایج حاکی از آن بود که در تمامی

شیمیایی فسفره و پتاسه را گزارش نمودند

سطوح مصرف کود پتاسیم مقدار عملکرد زیستی در

(شهسوارپورلنده و همکاران  ،2639بخشنده و همکاران

شرایط شاهد (عدم تلقیح) بهطور معنیداری پایینتر از

 ،2635وارما و همکاران  .)2632در آزمایشی دیگر،

تیمارهای تلقیحشده با ریزجانداران افزاینده رشد بود اما

افزایش  9/96درصدی شاخص برداشت گندم رقم N80

اثر کود پتاسیم به همراه قارچ  Piriformospora indicaو باکتری .... Pantoea ananatis
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در زمان کاربرد توأم  Azotobacterو Azospirillum

پتاسیم نامحلول در خاک را به فرم قابل دسترس گیاه

نسبت به شاهد گزارش گردید (بهاریساروی و پیردشتی

تبدیل کرده و از طریق بهبود جذب عناصر نیتروژن،

 .)3163همچنین ،محققین گزارش کردند که مصرف کود

فسفر و پتاسیم توسط گیاه موجب کاهش مصرف کود

پتاسیم به تنهایی بر صفاتی همچون تعداد خوشهچه در

شیمیایی شوند (زانگ و کنگ .)2634

خوشه ،تعداد خوشهچه پوک در خوشه ،عملکرد شلتوک،
عملکرد زیستی و شاخص برداشت برنج تأثیر معنیداری

نتیجهگیری کلی

داشت (بهمنیار و سودائیمشایی  .)2636جذب پتاسیم

طبق نتایج این مطالعه ،تلقیح توأم باکتری و قارچ

دانه از  936/6تا  3336/4میلیگرم در مترمربع متغیر بود.

بهعنوان بهترین تیمار موجب افزایش معنیدار تعداد

تلقیح با باکتری ،با قارچ و توأم با قارچ و باکتری بهترتیب

خوشه در کپه ،طول خوشه ،تعداد دانه پر در خوشه،

باعث افزایش  36/8 ،34/4و  22/3درصدی جذب پتاسیم

عملکرد شلتوک ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت و

دانه و مصرف  326 ،96و  386کیلوگرم در هکتار کود

جذب پتاسیم دانه بهترتیب ،9/8 ،36/4 ،35/9 ،4/95 ،4/52

پتاسیم بهترتیب باعث افزایش  29/8 ،38/9و 16/6

 33/9و  22/3درصد و کاهش تعداد خوشهچه پوک در

درصدی این صفت نسبت به شاهد شد (جدول  .)2علت

خوشه به مقدار  43/8درصد نسبت به شاهد شد .کاربرد

افزایش را میتوان به گسترش بیشتر ریشههای گیاه در

این روش عالوه بر کاهش مصرف کود پتاسیم به مقدار

زمان کاربرد این ریزجانداران و در نهایت جذب بیشتر

 55/5کیلوگرم در هکتار ( 46درصد) ،عملکرد شلتوک را

عناصر غذایی نسبت داد .به طور مشابه ،تلقیح گیاهچه

به میزان  966کیلوگرم در هکتار ( 38/9درصد) نسبت به

برنج با باکتری  Enterobacter sp.موجب افزایش ماده

شاهد افزایش داد .در نتیجه ،کاربرد این ریزجانداران

خشک کل و پتاسیم جذب شده در برگ ،ساقه و ریشه

عالوه بر پایداری تولید ،باعث کاهش مصرف کودهای

بهترتیب  52/6 ،96/2 ،95/1و  56/6درصد نسبت به

شیمیایی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در زراعت

شاهد شد (بخشنده و همکاران  .)2639در تنباکو همچنین

پایدار برنج خواهد شد.
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