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چکیده
یافتههای مربوط به غلظت ،تجمع و تخصیص عناصر غذایی در بخشهای مختلف بوته میتواند به برنامهریزی
دقیقتر در راستای بهینهسازی تغذیۀ معدنی گیاهان زراعی کمک کند .ازاینرو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مقدار
فسفر کودی ( )Prateشامل صفر 52/5 ،26/8 ،8/4 ،و  33/6میلیگرم فسفر خالص در کیلوگرم خاک خشک معادل صفر،
 62 ،42 ،52و  82کیلوگرم فسفر در هکتار و مایهزنی با باکتری حلکننده فسفات استرپتومایسس ()Streptomyces sp.
بر غلظت ،تجمع و تخصیص پتاسیم به اندامهای مختلف گندم و جو در سه مرحله کلیدی طویل شدن ساقه (،)SE
گردهافشانی ( )Anthو رسیدگی برداشت ( )HMانجام شد .این آزمایش گلدانی در سال زراعی  2363-64بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در محوطه پردیس جدید دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اجرا
گردید .نتایج نشان داد که غلظت پتاسیم در هر سه مرحله نمو و در تمام بخشهای گیاه بهطور معنیداری تحت تأثیر
 Prateقرار گرفته و با افزایش  Prateبهصورت خطی افزایش یافته است .همچنین ،مایهزنی با باکتری موجب افزایش
معنیدار پتاسیم در بخش هوایی و کل بوته در مراحل  SEو  Anthشد .بین دو گیاه نیز از نظر این صفات در مراحل
فوق اختالف معنیداری وجود داشت .نتایج حاکی از آن بود که افزایش  Prateو مایهزنی ،افزایش معنیدار تجمع پتاسیم
( )KContدر تمام بخشهای گیاه را در پی داشت و دو گیاه مورد مطالعه از نظر مقدار پتاسیم برگ و دانه به لحاظ
آماری با یکدیگر متفاوت بودند .همچنین ،نتایج نشان داد که مایهزنی با باکتری اثر معنیداری بر  KContدر بخش هوایی
و کل بوته در  ،SEدر تمام بخشهای گیاه در  ،Anthو در ساقه ،ریشه ،بخش هوایی و کل بوته در  HMداشت .مقدار
 KContگیاه گندم ،در بخش هوایی و کل بوته در  ،SEتمام بخشها بهجز ساقه در  ،Anthو در تمام اندامهای هوایی در
 HMبا گیاه جو متفاوت بود .همچنین ،بر اساس نتایج مطالعه حاضر ضریب تخصیص پتاسیم ( )KPCبه اندامهای گیاه
در هر سه مرحله در مقایسه با غلظت پتاسیم و  KContاز ثبات بسیار بیشتری برخوردار بود و بسیار کمتر تحت تأثیر
فاکتورهای آزمایش قرار گرفت و باالخره ،بین فاکتورهای آزمایش از نظر تقریباً تمام صفات مورد بررسی اثر متقابل
معنیداری مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :اندام گیاهی ،باکتری حلکننده فسفات ،جذب پتاسیم ،سطوح فسفر کودی ،مراحل مختلف
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Abstract
Findings on mineral nutrient concentration, accumulation and allocation in different parts of crop
can help to more accurate planning in order to optimize the mineral nutrition of Plant. Therefore, the present
study aims to investigate the effect of phosphorus fertilizer rates (P rate) as 0. 8.4, 16.8, 25.2 and 33.6 mg
phosphorous (P) per Kg of dry soil equal to 0, 20, 40, 60 and 80 Kg P.ha-1 and inoculation with P
solubilizing bacteria Streptomyces sp. on concentration, accumilation and partitioning of potassium (K) in
different parts of wheat and barley in stem elongation (SE), anthesis(Ant) and harvest maturity(HM). This
pot experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with four
replications in the new campus of Gorgan University of Agricaltural Sciences and Natural Resources during
2014-2015 growing season. Results showed that K concentration ([K]) were significantly influenced by Prate
in all plant parts and was increased linearly by increasing the Prate in all three above mentioned growth stages.
Also, Inoculation with bacteria increased shoot and total plant [K] in SE and Anth Stage, significantly. There
was a significant difference between the two crops for the above traits. The results indicate that increase in
Prate and inoculation with bacteria resulted in a significant increase in K accumulation (KCont) in all plant
parts, and that two studied crops were statistically different in terms of the leaf and grain Kcont. Also, results
showed a significant effect of inoculation with bacteria on Kcont of shoot and total plant in SE, all plant
parts in Anth, and all shoot organs in HM. The Kcont in shoot and total plant in SE, all plant parts except
stem in Anth, and all shoot organs in HM of wheat was different with barley, statistically. Also, based on the
results of this study, the potassium partitioning coefficient to different plant parts in all three stages was more
stable compared to [K] and Kcont, and it was much less affected by experimental factors. Finally, there was
not significant interaction between the experimental factors almost for all above mentioned traits.

Keywords: Growth Stages, Phosphate Solubilizing Bacteria, Phosphorus Fertilizer Rates, Plant Organ,
Potassium
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پتاسیم گیاه در اثر کاربرد کود فسفر میباشند (دنگال و

مقدمه
و

کادرکار  ،2663درزی و همکاران  ،5226سینگ و

فراوانترین کاتیونی است که توسط بیشتر گیاهان جذب

همکاران  .)5222سهم زیادی از کودهای شیمیایی بعد

میشود که نقشهای بسیار مهمی در فرآیندهای رشد و

از افزوده شدن به خاک تثبیت شده و از دسترس گیاه

نمو گیاهان ،ازجمله فعالیت آنزیمها ،جذب آب و حفظ

خارج میشود (مدایش و همکاران  ،2686واگر و

پتانسیل اسمزی ،افزایش فتوسنتز و کاهش تنفس ،و

همکاران  .)5224همچنین ،با در نظر داشتن مالحظات

انتقال قند و نشاسته ایفا میکند .عالوه بر متابولیسم

محیط زیستی و مالحظات اقتصادی ،برای تأمین عناصر

گیاه ،پتاسیم از طریق ایفای نقش در پرشدن دانه،

غذایی مورد نیاز گیاهان زراعی ،کودهای زیستی بهکار

افزایش وزن دانه و افزایش مقاومت گیاه به بیماریها و

برده میشوند.

پتاسیم

یک

عنصر

ضروری

پرمصرف

تنشها باعث بهبود کیفیت محصول میشود (سرمدنیا و

از مهمترین مزایـای کودهای زیستی میتوان به

کوچکی  ،5225طباطبائی  .)5224همچنین ،پتاسیم

تـأمین عناصـر غذایی متناسب با تغذیـه طبیعـی

بهوسیله کارکردهایی از جمله افزایش رشد ریشه و

گیاهـان ،کمک به تنوع زیسـتی ،تشـدید فعالیتهای

جذب آب و مواد غذایی ،ساخت سلولز و کاهش ورس،

حیـاتی ،بهبـود کیفیت و حفظ سالمت محیط زیست

کمک به جذب نیتروژن و افزایش میزان پروتئین گیاه،

اشاره کرد (صـالح راسـتین  .)5222در سـالهـای

حفظ آماس سلول و کاهش تلفات و پژمردگی گیاه و

اخیـر کودهـای زیسـتی بـهعنـوان جایگزینی برای

کمک به باز و بسته شدن روزنهها موجب افزایش

کودهـای شـیمیایی مطرح شدهاند (وو و همکاران

عمکرد گیاهان زراعی میشود (فاجریا .)5226

 .)5222باکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRطیف
ترکیبات

گستردهای از باکتریهای خاکی هستند که با برقرای

انتقالدهندهی انرژی ( )ATPو دیگر نوکلئوپروتئینها،

ارتباط با گیاه میزبان موجب تحریک رشد آن میشوند

سیستمهای انتقال اطالعات ژنتیکی ( DNAو ،)RNA

(وسی  .)5223مکانیسم عمل مستقیم آنها ممکن است

غشاهای سلولی (فسفولیپیدها) و فسفوپروتئینها

از طریق سنتز ترکیبات خاص و مؤثر همچون هورمون-

محسوب میشود (کوچکی و سرمدنیا  ،5225علیخانی و

های محرک رشد ،تسریع در معدنی شدن و یا تسهیل

همکاران  ،5223واگر و همکاران  ،5224سیمز و شارپلی

در جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه از محیط باشد (

 )5222و نقش مهمی در فتوسنتز ،ذخیره و انتقال

خاوازی و ملکوتی  ،5222ورما و همکاران ،5223

انرژی ،تقسیم سلولی ،توسعه سیستم ریشهای ،رشد و

بانیاقی و همکاران  ،5223کناهی و کوسالیا  .)5223اثر

نمو گیاه ،و تحریک فاز زایشی و بلوغ زودرس گیاه

غیرمستقیم آنها نیز ،زمانی رخ میدهد که این

دارد (شارما و همکاران  ،5225سینگ و همکاران

باکتریها از طریق تولید مواد مهارکننده یا افزایش

 .)5226مطالعات متعدد نشان داده است که فسفر عالوه

مقاومت طبیعی گیاه ،موجب کاهش و یا جلوگیری از

بر ایفای نقشهای مستقیم ذکر شده ،بر جذب و کارآیی

زیان پاتوژنها بر گیاه میزبان شوند و درنهایت منجر

سایر عناصر غذایی ازجمله پتاسیم نیز تأثیر میگذارد.

به افزایش رشد گیاه شوند (خاوازی و ملکوتی ،5222

نتایج فیضیاصل و ولیزاده ( )5222نشان داد که

عباسی و همکاران  ،5222بهاتاچاریا و جیها .)5222

کاربرد کود فسفر بهتنهایی باعث افزایش میزان تجمع

ساندرا و همکاران ( )5225گزارش دادند کـه کودهای

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در گندم میشود .همچنین،

زیستی بهویژه باکتریهای حلکننـده فسـفات ،با تولید

پژوهشهای دیگری بیانگر افزایش معنیدار مقدار

انـواع اسـیدهای آلـی از قبیـل اسـیدهـای سیتریک،

فسفر

یکی

از

اجزای

ضروری
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گلوتامیک ،الکتیک و غیره  pHخـاک را کـاهش و

مقدار  62کیلوگرم در هکتار تفاوت معنیداری در []K

درنتیجه دسترسی گیاه را به عناصری مانند فسفر و

نسبت به  42کیلوگرم ایجاد نکرد .همچنین ،کاربرد  42و

پتاسیم افزایش مــیدهنــد .این باکتریها همچنین از

 62کیلوگرم فسفر در هکتار مقدار  KContدانه را

طریق تولید اسیدهای آمینه ،ویتامینها و هورمونها

بهترتیب به مقدار  35/22و  42/62درصد و در کاه

رشد ،عملکرد گیاه را افزایش میدهند (وسی  )5223به

بهترتیب به مقدار  32/86و  44/65درصد نسبت به

این ترتیب که در مراحل اولیه ،رشد گیاه را تحت تأثیر

تیمار  52کیلوگرم فسفر در هکتار افزایش داد (سینگ و

قرار داده و درنتیجه رشد و توسعه ریشه و سطح جذب

همکاران .)5222

افزایش مییابد .نتایج مطالعه عباسی و همکاران ()5222

اطالعات مربوط به غلظت ،تجمع و تخصیص پتاسیم

نشان داد که تلقیح با  PGPRبهتنهایی و یا در ترکیب با

به اندامها و بخشهای گیاه میتواند به برنامهریزی در

کود نیتروژن [K] ،و  KContدر گندم را بهطور

راستای بهبود تغذیۀ گیاهان زراعی و کارآیی استفاده از

معنیداری افزایش داد .به گزارش آنها استفاده از

کودهای شیمیایی کمک کند .مطالعه حاضر با هدف تهیه

باکتریهای محرک رشد میتواند با کاهش مقدار

اطالعات مورد نیاز در زمینه غلظت ،تجمع و تسهیم

مصرف کودهای شیمیایی هزینههای تولید را کاهش و

پتاسیم در اندامهای مختلف دو گیاه راهبردی گندم و

با راهبرد دوستدار محیط زیست تولید محصول را

جو در سه مرحله  Anth ،SEو  HMتحت تأثیر  Prateو

افزایش دهد .در مطالعهی دو سالهای روی برنج ،ترکیب

مایهزنی با باکتری استرپتومایسس در استان گلستان

تیماری باکتری حلکننده فسفات بههمراه  62کیلوگرم

انجام شد.

 P2O5در هکتار ،مقدار پتاسیم دانه را حدود  52درصد
نسبت به شاهد افزایش داد .مقدار پتاسیم کاه نیز بهطور
معنیداری تحت تأثیر فاکتورهای مقدار مصرف کود
شیمیایی و مایهزنی با باکتریهای محرک رشد قرار
گرفت .آنها دلیل افزایش مقدار پتاسیم نسبت به شاهد
را احتمال وجود رابطهی همافزایی بین نیتروژن و فسفر
بیان کردند .بهطورکلی در مطالعه آنها ،تیمار ترکیبی
باکتری محرک رشد و مصرف کود فسفره نسبت به
تیمار تلقیح با باکتری تأثیر بیشتری داشت (الواکواش و
همکاران  .)5224سینگ و همکاران ( )5224بیان کردند
که در تحقیقات آنها نیز ،افزایش مصرف کود فسفره
موجب افزایش معنیدار ] [Kو  KContدر دانه و کاه
شد .به گزارش آنها مقدار پتاسیم دانه در تیمار
مصرف  42کیلوگرم فسفر در هکتار نسبت به 52
کیلوگرم در هکتار و شاهد به ترتیب  8/27و 22/45
درصد بیشتر بود .در کاه نیز مصرف  42کیلوگرم
فسفر در هکتار بهترتیب موجب افزایش [ ]Kبه مقدار
 6/66و  22/45درصد شد ولی افزایش مصرف فسفر به

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  2363-64بهصورت
گلدانی در پردیس جدید دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در قالب طرح کامالً تصادفی
بهصورت فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد.
فاکتورهای آزمایش شامل مقدار مصرف کود فسفره
شامل صفر 52/5 ،26/8 ،8/4 ،و  33/6میلیگرم فسفر
خالص در کیلوگرم خاک خشک بهترتیب معادل صفر،
 62 ،42 ،52و  82کیلوگرم فسفر خالص در هکتار ،نوع
گیاه زراعی شامل گندم (رقم مروارید) و جو (رقم
صحرا) و مایهزنی با باکتری حلکننده فسفات
استرپتومایسس شامل مایهزنی و عدم مایهزنی با
باکتری بود .بهمنظور تأمین مقادیر مختلف فسفر از کود
سوپرفسفات تریپل (حاوی  46درصد  )P2O5استفاده
شد .با توجه به تیمارها و اهداف آزمایش ،خاکی با
محتوای فسفر قابل استفاده کم ( 2/8میلیگرم بر
کیلوگرم) تهیه شد .خاک مورد استفاده دارای هدایت
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الکتریکی  5/2دسیزیمنس بر متر ،اسیدیته  ،7/45مقدار

مخمر) با جمعیت  CFU/ml-107در فالسک 222

کربن آلی  5/284درصد ،مقدار شن ،سیلت و رس خاک

میلیلیتری حاوی  222میلیگرم کربوکسی متیل سلوالز

مورد استفاده بهترتیب  45 ،32و  58درصد و بافت

) ،(cmcبهعنوان ماده چسباننده ،ریخته شد 22 .گرم

خاک لوم رسی ( )clay loamبود .با توجه به نتایج

بذر بهمدت  25ساعت در سوسپانسیون باکتریایی بر

آزمون خاک ،پتاسیم کودی به میزان  22/4میلیگرم

روی شیکر با دوران  222دور در دقیقه خوابانیده شد.

پتاسیم خالص در کیلوگرم خاک خشک (معادل 252

سپس ،سوسپانسیون باکتریایی اضافی از فالسک خارج

کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار) بهصورت سولفات

شده و بذرها تحت شرایط استریل در زیر هود

پتاسیم (حاوی  22درصد پتاسیم) و نیتروژن کودی به

بیولوژیک خشک شدند .بذرهای غوطهور در محیط

میزان  26/52میلیگرم نیتروژن خالص در کیلوگرم

استریل  ISP2بههمراه  cmcبه تیمارهای شاهد اضافه

خاک خشک (معادل  222کیلوگرم نیتروژن خالص در

شدند (کومار و همکاران .)5223 ،تراکم نهایی بوته در

هکتار) بهصورت کود اوره (حاوی  46درصد نیتروژن)

هر گلدان  22بوته (بر اساس  362بوته در مترمربع)

بهکار برده شد .برای بهدست آوردن مقدار کود مورد

تنظیم گردید .آزمایش در شرایط عدم تنش رطوبتی

نیاز هر گلدان ،ابتدا وزن خاک یک هکتار زمین با عمقی

انجام شد ،بدین منظور در طول فصل رشد آبیاری

برابر گلدان ( 28سانتیمتر) محاسبه و سپس با توجه به

گلدانها بهصورت منظم انجام و با آفات ،بیماریها و

وزن خاک خشک هر گلدان ( 8کیلوگرم) مقدار کود مورد

علفهای هرز مبارزه شد.

نیاز تعیین شد .تمام کود پتاسه ،فسفره (با توجه به

در مراحل طویل شدن ساقه ،گردهافشانی و رسیدگی

تیمار) و یک سوم از کود نیتروژنه قبل از کاشت با خاک

برداشت بر مبنای روش زادوکس (زادوکس و همکاران

گلدانها بهطور یکنواخت مخلوط گردید و باقیماندۀ کود

 ، )2674بوتههای هر گلدان از محل طوقه قطع و به

نیتروژنه به دو قسمت مساوی تقسیم و در مراحل

آزمایشگاه منتقل شدند .سپس گلدانها بهمدت 54

پنجهزنی و ساقه رفتن بهصورت سرک مصرف شد.

ساعت بهصورت اشباع از آب نگهداری شدند .آنگاه

برای یکنواختی توزیع کود سرک در گلدان ،ابتدا کود

پس از ریختن محتوای گلدان روی یک غربال با اندازه

اوره مورد نیاز در مقدار مشخصی آب حل گردید و

منافذ مناسب بهطوریکه قطعات ریشه نتوانند عبور

سپس بهطور یکنواخت روی سطح خاک گلدان ریخته

کنند ،با استفاده از جریان آب ریشه از خاک جدا شد .در

شد .بذور گندم و جو بالفاصله پس از مایهزنی با جدایه

آزمایشگاه ،اندامهای هوایی از یکدیگر تفکیک و بهمدت

 Streptomyces sp.به شماره دسترسی،KJ152149

 48ساعت در آون با دمای  72درجه سانتیگراد قرار

که توانایی حلکنندگی فسفات آن قبالً اثبات و در پایگاه

داده شده و سپس بهوسیله ترازو با دقت  2/222گرم

بود

توزین شدند .برای اندازهگیری [ ]Kدر بافتهای گیاهی،

(قربانینصرآبادی و همکاران ،)5225 ،در گلدانهایی به

نمونهها به تفکیک اندام (ریشه ،ساقه ،برگ و دانه)،

قطر  52و ارتفاع  28سانتیمتر کشت شدند .بدین

بهوسیله آسیاب آزمایشگاهی پودر و زیرنمونه یک

منظور 52 ،میلیلیتر از مایه تلقیح جدایه استرپتومایسس

گرمی از آنها تهیه شد .بهمنظور تبدیل پتاسیم تجمع

(تأمین شده از آزمایشگاه بیولوژی و بیوتکنولوژی

یافته در بافتهای گیاه به شکل قابل اندازهگیری با

گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

دستگاه فلیمفتومتر ،معدنی کردن ماده آلی نیز صورت

طبیعی گرگان) رشد داده شده در محیط کشت ISP2

پذیرفت (علیاحیایی و بهبهانی زاده .)2376

اطالعات

دادههای

GenBank

ثبت

شده

( 22گرم عصاره مالت 4 ،گرم گلوکز و  4گرم عصاره

741

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

خسرویان ،زینلی و...

برای محاسبه  KPCبه هر یک از اندامهای گیاه ابتدا

و دوتکهای مورد استفاده قرار گرفت و رسم نمودارها
به کمک نرمافزار  Excel 2003صورت پذیرفت.

مقدار کل پتاسیم آن اندام از ضرب [ ]Kدر میزان
مادهخشک بهدست آمد و سپس عدد بهدست آمده به

نتایج و بحث

مقدار کل پتاسیم بوته تقسیم گردید ]K[ .کل بوته نیز ،از

غلظت پتاسیم در مادهخشک گیاهی

تقسیم حاصل جمع مقدار پتاسیم اندامهای گیاه شامل

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)2در هر

ریشه و اندام هوایی در مرحله طویل شدن ساقه ،ریشه،

سه مرحله  Anth ،SEو  HMاثر  Prateبر [ ]Kتمام

برگ ،ساقه و سنبله بدون دانه در مرحله گردهافشانی و

اندامها و بخشهای گیاه شامل برگ ،ساقه ،ریشه ،دانه،

ریشه ،برگ ،ساقه (بههمراه سنبله بدون دانه) و دانه بر

بخش هوایی و کل بوته معنیدار بود .مایهزنی با باکتری

وزن خشک کل بوته بهدست آمد .برای تجزیه واریانس

و نوع گیاه زراعی نیز در دو مرحله  SEو  Anthاثر

و همینطور تجزیه رگرسیون دادهها از نرمافزار SAS

معنیداری بر [ ]Kتمام بخشهای گیاه بهجز ریشه

 9.2استفاده شد (سلطانی  .)5226در مواردی که نیاز به

داشتند .همچنین ،در  ،HMمایهزنی تنها بر [ ]Kریشه

مقایسه میانگین صفات کیفی بود از آزمون  LSDدر

معنیدار ( )p=0.01بود و [ ]Kدانه و ریشه در دو گیاه

سطح آماری  2درصد استفاده شد .همچنین ،برای

گندم و جو متفاوت بودند .اثرات متقابل بین فاکتورهای

توصیف روابط موجود میان صفات و  ،Prateتوابع خطی

آزمایش در هیچیک از سه مرحله  Anth ،SEو  HMبر
[ ]Kاندامها و بخشهای مختلف گیاه معنیدار نبود.

جدول -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مقدار فسفر کودی ( ،)Prateمایهزنی با باکتری استرپتومایسس ( ،)Incنوع گیاه زراعی
( )Cropو اثرات متقابل آنها بر غلظت پتاسیم برگ ( ،)[K]Lfساقه ( ،)[K]Stریشه ( ،)[K]Rtدانه ( ،)[K]Gnبخش هوایی ( )[K]Shو کل
بوته ( )[K]Totدر مراحل طویل شدن ساقه ( ، )SEگردهافشانی ( )Anthو رسیدگی برداشت (.)Hm
منابع تغییر

df

SE
[K]Rt

[K]Sh

[K]Tot

[K]Lf

[K]St

[K]Rt

[K]Sh

[K]Tot

**56/666

**22/275

**226/657

**62/666

**262/222

*2/328

**243/622

**63/762

**

**

ns

**

**

Prate

4

ns

Inc

2

Crop

2

ns

2/226

Prate *Inc

4

2/648ns

*

Error

52

ضریب

2/624

**
**

تغییرات ()%

Anth

42/222

842/622

*

66/665

56/825

**

**

86/885

543/226

257/242

**

64/223

3/225

ns

3/452

223/642

**

72/452

85/478

**

34/388

23/272

4/478ns

2/225ns

2/433ns

2/663ns

2/242ns

2/482ns

2/266

4/423

4/655

4/662

6/352

2/626

4/482

3/726

22/24

2/45

8/532

7/72

6/47

28/28

7/87

8/27

[K]St

[K]Rt

Hm
[K]Lf
Prate

4

Inc

2

**255/567
ns

2/282

**

568/838

ns

52/467

**

2/286

**

2/662

Crop

2

52/574

6/843

*

Prate * Crop

4

2/622ns

3/327ns

**

Error

52

6/246

6/356

ns

ns

2/575
2/267

2/234

[K]Gn
*

5/676

ns

2/266

**

23/257

[K]Sh
**

82/255

ns

3/227

ns

2/244

[K]Tot
**

68/622

ns

2/366

ns

2/268

2/222ns

4/277ns

5/343ns

2/623

5/826

5/226

** و * بهترتیب معنیدار در سطح  2و  2درصد و nsغیرمعنیدارمی باشد  .در مواردی که نتایج تجزیه واریانس نشان داده نشده است ،اثر
فاکتورهای آزمایش و اثرات متقابل آنها بر صفت (یا صفات) مندرج در جدول به لحاظ آماری معنیدار نبوده است.

غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس

بهطورکلی ،نتایج نشان داد که در  SEبا افزایش
 ]K[ ،Prateبخشهای مختلف گیاه افزایش یافت .در تیمار
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اندامها بین  58/35و  35/72گرم در کیلوگرم بود
(شکل اج).

عدم مصرف  ]K[ ،Prateریشه و کل بوته بهترتیب 4/72

در  HMنیز با در نظر گرفتن نتایج تجزیه واریانس

و  53/23گرم در کیلوگرم بود .بهازای هر کیلوگرم

برای نشان دادن تغییرات [ ]Kدر اندامهای هوایی و

افزایش مصرف  Prateبهترتیب  2/226و  2/252گرم در

بخشهای مختلف بوته و همچنین تغییرات [ ]Kریشه در

کیلوگرم به [ ]Kریشه و کل بوته افزوده شد و در نهایت

گندم و در جو در مقابل مقدار مصرف  Prateروابط

در تیمار کودی  82کیلوگرم فسفر در هکتار بهترتیب به

خطی جداگانهای به میانگینها برازش داده شد .با توجه

 6/52و  32/77گرم در کیلوگرم رسید(شکل 2الف) .در

به نتایج ]K[ ،برگ ،ساقه ،بخش هوایی و کل بوته در

شرایط عدم مایهزنی با باکتری [ ]Kبخش هوایی در

تیمار عدم مصرف  Prateبهترتیب 23/22 ،26/22 ،23/28

تیمار عدم مصرف  34/56 Prateگرم در کیلوگرم بود و

و  25/54گرم در کیلوگرم بود و به ازای افزایش

با افزایش مصرف  Prateبهصورت خطی با شیب 2/26

مصرف هر کیلوگرم  ]K[ ،Prateبهترتیب به مقدار ،2/22

افزایش یافت و در تیمار  82کیلوگرم فسفر در هکتار به

 2/22 ،2/26و  2/26گرم در کیلوگرم یافت تا در نهایت

 42/54گرم در کیلوگرم رسید ولی تغییرات [ ]Kبخش

در تیمار کودی  82کیلوگرم فسفر در هکتار بهترتیب به

هوایی بوته در شرایط مایهزنی با باکتری از تابع

 52/68 ،34/76 ،55/45و  26/62گرم در کیلوگرم رسید.

دوتکهای پیروی کرد .بهاینترتیب که [ ]Kبخش هوایی

هرچند از لحاظ آماری اثر  Prateبر تغییرات [ ]Kدانه

بوته در تیمار عدم مصرف کود  32/27گرم در کیلوگرم

معنیدار بود ،ولی با توجه به شیب بسیار پایین تابع

بود و با افزایش مصرف  Prateتا  45/32کیلوگرم فسفر

برازش داده شده میتوان بیان کرد که افزایش Prate

در هکتار بهصورت خطی با شیب  2/22افزایش یافت و

تغییر قابل اعتنایی در [ ]Kدانه ایجاد نکرد و در تمام

به  42/65گرم در کیلوگرم رسید ،و افزایش بیشتر

سطوح حدود  4/22گرم در کیلوگرم بود .بهطورکلی ،در

مصرف  Pتأثیری بر آن نداشت(شکل2ب).

تمام مقادیر  ،Prateبیشترین [ ]Kمربوط به ساقه و

نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که در دامنهی

کمترین آن مربوط به دانه بود (شکل2د) .همچنین ،نتایج

مقادیر  Prateمورد آزمایش ،با افزایش ]K[ Prate

تجزیه رگرسیون حاکی از عدم تأثیر معنیدار  Prateبر

اندامهای گیاه در  Anthبهصورت خطی افزایش یافته

[ ]Kریشه گندم میباشد ]K[ .ریشه گندم در تمام

است .در این میان ،واکنش [ ]Kساقه (با شیب  )2/224از

سطوح فسفر حدوداً برابر  5/27گرم در کیلوگرم بود.

همهی بخشهای گیاه بیشتر و واکنش [ ]Kریشه (با

اما در گیاه جو ،با افزایش مصرف  ]K[ ،Prateریشه

شیب  )2/228از همه کمتر بود .همچنین ]K[ ،ساقه،

افزایش یافت .بدین ضورت که [ ]Kریشه در تیمار عدم

برگ ،بخش هوایی و کل بوته در دامنهای نزدیک به هم

مصرف کود فسفره  2/62گرم در کیلوگرم بود و به

قرار داشت ولی اختالف آنها با ریشه قابل توجه بود.

ازای هر کیلوگرم افزایش  Prateدر هکتار  2/226گرم در

[ ]Kریشه در تیمار عدم مصرف  6/56 Prateگرم در

کیلوگرم به [ ]Kافزوده شد و در نهایت در تیمار کودی

کیلوگرم و در سایر اندامها بین  26/68و  54/45گرم در

 82کیلوگرم  Prateدر هکتار به  5/36گرم در کیلوگرم

کیلوگرم ،و در تیمار مصرف  82کیلوگرم فسفر در

رسید(شکل2ه).

هکتار [ ]Kریشه  7/73گرم در کیلوگرم و [ ]Kسایر
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شکل  -1اثر مقدار فسفر کودی بر غلظت پتاسیم ریشه و کل بوته (الف) و اثر متقابل آن با مایهزنی با باکتری استرپتومایسس بر
غلظت پتاسیم بخش هوایی (ب) در مرحله طویل شدن ساقه و اثر مقدار فسفر کودی بر غلظت پتاسیم برگ ،ساقه ،ریشه ،بخش
هوایی و کل بوته در مرحله گرده افشانی (ج) و بر غلظت پتاسیم برگ ،ساقه ،دانه ،بخش هوایی و کل بوته (د) ،و اثر متقابل آن با نوع
گیاه زراعی بر غلظت پتاسیم ریشه (ه) در مرحله رسیدگی

غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس
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افزایش بیشتر کود فسفر تأثیر معنیداری بر [ ]Kکاه و

مطابق نتایج مطالعه حاضر ،پژوهشهای دیگری نیز
حاکی از اثر معنیدار مقادیر مصرف  Prateبر []K

دانه نداشت.

اندامهای گیاه میباشد که از جمله آنها میتوان به

نتایج مقایسه میانگینها در  SEحاکی از افزایش

مطالعه دونگال و کادرکار ( )2663بر روی [ ]Kدانه

معنیدار [ ]Kکل بوته در نتیجۀ مایهزنی ( 57/85گرم در

سورگوم و برنج ،راثیپور و علیاصغرزاده ( )2386بر

کیلوگرم) نسبت به عدم مایهزنی ( 56/26گرم در

روی [ ]Kبخش هوایی بوتههای سویا و درزی و

کیلوگرم) بود .همچنین ،مشخص شد که در این مرحله

همکاران ( )5226بر روی [ ]Kدانه رازیانه اشاره کرد.

[ ]Kبخش هوایی و کل بوته جو بهترتیب  57و 52

بر خالف این آزمایش بهبود و همکاران ( )5222عدم

درصد بیشتر از گندم بود .در  Anthنیز ،میانگین []K

تأثیر معنیدار سطوح مختلف مصرف مقدار کود فسفره

در برگ ،ساقه ،بخش هوایی و کل بوته گندم بهترتیب

بر [ ]Kبرگ را در سیبزمینی گزارش کردند .نتایج

 52/25 ،52/58 ،56/38و  53/27و در جو بهترتیب

عباسی و همکاران ( )5222حاکی از افزایش []K

 58/57 ،57/82 ،56/37و  54/63گرم در کیلوگرم بود

درنتیجهی مصرف کود نیتروژنه بود .در مطالعه

که در تمام بخشهای جو کمی بیشتر از گندم میباشد.

حاضر ]K[ ،اندامهای مختلف در هر سه مرحله بهجز

مایهزنی با باکتری نیز در این مرحله موجب افزایش []K

[ ]Kاندام هوایی در شرایط مایهزنی با باکتری ،با

در اندامهای یاد شده بهترتیب بهمقدار ،3/27 ،5/26

افزایش مصرف  Prateبهطور خطی افزایش یافت .ولی

 3/37و  5/87گرم در کیلوگرم شد .در  HMمیانگین

نتایج سینگ و همکاران ( )5222نشان داد که در اثر

[ ]Kدر دانه گندم  4/6و در دانه جو  2/72گرم در

افزایش مصرف کود فسفره تا سطح  42کیلوگرم در

کیلوگرم بود که نشان میدهد [ ]Kدانه جو  52درصد

هکتار ]K[ ،کاه و دانه بهصورت خطی افزایش یافت ولی

بیشتر از گندم بوده است (جدول .)5

جدول -2مقایسه میانگین اثر مایهزنی با باکتری استرپتومایسس و نوع گیاه زراعی بر غلظت پتاسیم برگ ( ،)[K]Lfساقه
( ،)[K]Stبخش هوایی ( )[K]Shو کل بوته( )[K]Totدر مراحل طویل شدن ساقه ( )SEو گردهافشانی ()Anth
Anth
تیمار

گندم

SE

[K]Lf

[K]St

[K]Sh

[K]Tot

[K]Sh

[K]Tot

)(g.kg-1

)(g.kg-1

)(g.kg-1

)(g.kg-1

)(g.kg-1

)(g.kg-1

56/38b

52/58b

52/25b

53/27b

34/28b

54/46b

a

a

a

a

a

a

جو

56/37

57/82

58/57

54/63

43/38

56/45

LSD

2/45

2/66

2/36

2/58

2/36

2/46

عدم مایهزنی

b
a

56/28

b

54/76

a

b

52/52

a

b

55/27

a

مایهزنی

56/27

58/33

58/28

52/44

LSD

2/45

2/66

2/36

2/58

 :LSDکمترین اختالف معنیدار

همانند مطالعهی حاضر پژوهشهای دیگر نیز گویای

مثال ،در مطالعه انصاری و همکاران ( )5224کاربرد

تأثیر معنیدار باکتریهای محرک رشد و باکتریهای

کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی درصد پتاسیم

حلکننده فسفات بر [ ]Kگیاهان مختلف است .برای

بخش هوایی بوتههای درت را افزایش داد .کارلوت و
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همکاران ( )5225نیز اعالم کردند که در گیاهان تلقیح

باکتری نیز در مراحل  Anthو  HMبر مقدار پتاسیم

شده با باکتری محرک رشد ،درصد پتاسیم بهطور

تجمع یافته در تمام بخشهای یاد شده (بهجز برگ در

معنیداری افزایش یافت .از نظر آنها اصالح خاک با

 )HMو در مرحله  SEبر مقدار پتاسیم تجمع یافته در

باکتریهای سودمند میتواند کمبود عناصر غذایی را

بخش هوایی و کل بوته بهطور معنیداری تأثیر گذاشت.

جبران کند .میکروارگانیسمهای حلکننده فسفات با

در هر سه مرحله ،مقدار  KContدر بخشهای مختلف

آزادسازی فسفر میتوانند رشد گیاهان را از طریق

گندم بهجز مقدار  KContدر ریشه در  SEو مقدار

افزایش کارآیی تثبیت بیولوژیکی ،افزایش دسترسی به

پتاسیم تجمع یافته در ساقه در  Anthبا جو از نظر

عناصر و هورمونها ،بهبود بخشیده و درنتیجه جذب

آماری متفاوت بود .همچنین ،در  HMمقدار  KContدر

مواد غذایی توسط گیاهان را افزایش دهند ( گیانشوار و

ریشه ،بخش هوایی و کل بوته گندم با جو متفاوت بود.

آزمایشگاهی

اثر متقابل بین مقدار مصرف  Prateو نوع گیاه زراعی

قربانینصرآبادی و همکاران (اطالعات منتشر نشده

تنها بر مقدار  KContبخش هوایی و کل بوته در SE

است) ،باکتری استرپتومایسس مورد استفاده در این

معنیدار ( )p=0.05شد .در  HMنیز اثر متقابل بین

مطالعه دارای توانمندی حلکنندگی پتاسیم بوده است.

 Prateو مایهزنی با باکتری بر  KContدر ساقه و اثر

همکاران

.)2668

مطابق

پژوهش

بررسی [ ]Kدر مراحل مختلف نشان میدهد که با

متقابل بین سه فاکتور مورد بررسی در آزمایش بر

افزایش سن گیاه [ ]Kبرگ کاهش یافته است بهطوریکه

مقدار  KContدر بخش هوایی و کل بوته معنیدار

[ ]Kبرگ در تیمار عدم مصرف  Prateو  82کیلوگرم

( )p=0.05شد.

فسفر خالص در هکتار در  SEبهترتیب حدود  34/63و

نتایج تجزیه رگرسیون نشاندهندهی افزایش خطی

 42/76گرم در کیلوگرم ،در  Anthبه ترتیب  54/45و

مقدار  KContریشه در نتیجه افزایش مصرف Prate

 32/34گرم در کیلوگرم و در  HMبهترتیب  23/28و

بود .مقدار پتاسیم تجمع یافته در ریشه در تیمار عدم

 55/45گرم در کیلوگرم بود .ولی [ ]Kساقه نسبتاً ثابت

مصرف کود فسفره  2/62میلیگرم در بوته بود .بهازای

بود بهطوریکه [ ]Kساقه در تیمار عدم مصرف کود و

هر کیلوگرم افزایش در مصرف  Prateبه مقدار پتاسیم

تیمار مصرف  82کیلوگرم فسفر خالص در هکتار در

تجمع یافته در ریشه  2/228میلیگرم در بوته افزوده

 Anthبهترتیب  52/36و  35/72گرم در کیلوگرم و در

شد و در نتیجه در سطح کودی  82کیلوگرم فسفر

 HMبهترتیب  26/22و  34/76گرم در کیلوگرم بود .از

خالص در هکتار به  5/27میلیگرم در بوته رسید (شکل

دالیل کاهش [ ]Kدر طول فصل رشد و با افزایش سن

 5الف) .همچنین ،نتایج نشان داد که مقدار فسفر تجمع

گیاه ،میتوان به رشد و افزایش تولید ماده خشک گیاه و

یافته در بخش هوایی و کل بوته در تمام مقادیر  Prateدر

اثر رقیق شدن عناصر غذایی در ماده خشک گیاه اشاره

جو بیشتر از گندم بود .مقدار  KContدر بخش هوایی

کرد (زیادی و همکاران .)5226

و کل بوته در تیمار عدم مصرف  Prateدر گندم بهترتیب
 4/28و  2/28میلیگرم در بوته و در جو بهترتیب 7/27

تجمع پتاسیم در ماده خشک گیاهی

و  7/62میلیگرم در بوته بود که در دو گیاه با افزایش

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)3اثر Prate

مصرف  Prateبهصورت خطی افزایش یافته و در تیمار

بر مقدار  KContدر تمام و بخشهای گیاه شامل برگ،

مصرف 82کیلوگرم فسفر در هکتار در گندم بهترتیب به

ساقه ،ریشه ،بخش هوایی و کل بوته در هر سه مرحله

 26/26و  26/37میلیگرم در بوته و در جو بهترتیب به

 Anth ،SEو  HMمعنیدار ( )p=0.01بود .مایهزنی با

 54/67و  57/2میلیگرم در بوته رسید (شکل 5ب).

غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس
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جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مقدار فسفر کودی ( ،)Prateمایهزنی با باکتری استرپتومایسس ( ،)Incنوع گیاه
زراعی ( )Cropو اثرات متقابل آنها بر تجمع پتاسیم در برگ ( ،)KLfContساقه ( ،)KStContریشه ( ،)KRtContبخش هوایی
( )KShContو کل بوته ( )KTotContدر مراحل طویل شدن ساقه ( )SEو گردهافشانی ( )Anthو رسیدگی برداشت (.)Hm
KRtCont
**5/825

SE
KShCont
**566/832

KTotCont
**356/526

KLfCont
**263/262

KStCont
**2768/822

Anth
KRtCont
**7/735

KShCont
**3242/826

KTotCont
**3442/662

Inc

2

2/586ns

*58/276

**34/256

**87/742

**642/627

*2/756

**2523/224

**2562/627

Crop

2

2/445ns

**322/656

**346/382

**487/283

7/252ns

**6/225

*377/288

**478/822

Prate *Inc
* Prate
Crop
Error

4

2/232ns

4/252ns

4/267ns

22/736ns

27/775ns

2/334ns

223/447ns

228/286ns

*

*

منابع تغییر

Df

Prate

4

4

2/222ns

25/852

24/524

6/566ns

42/532ns

2/388ns

67/222ns

72/642ns

52

2/262

4/267

4/262

8/632

52/823

2/544

23/348

22/862

55/36

22/33

23/62

26/58

22/57

28/22

22/27

22/32

ضریب
تغییرات()%

Hm
KLfCont

KStCont

KRtCont

KGnCont

KShCont

KTotCont

Prate

4

**62/283

**

**

**

**

**

Inc

2

2/222ns

**

2268/666

2/346

232/442

2/424

3/226ns

**

Crop

2

**85/665

**282/226

2/222ns

*6/762

3/226ns

5/682ns

Prate *Inc
Prate
*Inc*Crop
Error

4

2/232ns

*33/232

2/252ns

2/825ns

27/322ns

28/326ns

4

2/675ns

32/822ns

2/224ns

5/352ns

*46/842

*46/868

52

3/372

22/452

2/222

2/562

22/862

26/272

52/623

6/75

22/22

53/62

8/57

8/52

ضریب
تغییرات()%

**

56/526

5653/727

5682/664

282/228

**

268/637

** و * بهترتیب معنیدار در سطح  2و  2درصد و  nsغیرمعنیدار می باشد .؛ در مواردی که نتایج تجزیه واریانس نشان داده نشده است ،اثر
فاکتورهای آزمایش و اثرات متقابل آنها بر صفت (یا صفات) مندرج در جدول به لحاظ آماری معنیدار نبوده است.

تغییرات مقدار  KContدر اندامها و بخشهای مختلف

بخش هوایی> ساقه> برگ> ریشه بود .مقدار پتاسیم

گیاه در مقابل مقدار مصرف  Prateدر  Anthنیز با برازش

تجمع یافته در تیمار عدم مصرف  Prateدر بخشهای یاد

توابع خطی جداگانه به میانگینهای مربوط به آنها در

شده بهترتیب  22/82 ،56/44 ،38/56 ،36/82و 2/26

هر سطح فسفر بررسی شد .نتایج بیانگر افزایش خطی

میلیگرم در بوته بود و با افزایش مصرف کود فسفره

مقدار پتاسیم تجمع یافته در بخشهای مختلف گیاه در

به ترتیب با شیب  2/26 ،2/47 ،2/65 ،2/62و 2/32

مقابل افزایش مصرف  Prateبود .در این میان ،بیشترین

افزایش یافت .در تیمار کودی  82کیلوگرم فسفر خالص

شیب ( )2/6مربوط به مقدار  KContدر بخش هوایی و

در هکتار ،مقدار پتاسیم تجمع یافته در کل بوته ،بخش

کل بوته و کمترین شیب ( )2/23مربوط به  KContدر

هوایی ،ساقه ،برگ و ریشه بهترتیب به ،87/64 ،62/82

ریشه بود .در تمام مقادیر  ،Prateمقدار پتاسیم تجمع

 54/52 ،38/85و  3/64میلیگرم در بوته رسید

یافته در بخشهای مختلف گیاه بهترتیب کل بوته>

(شکل 5ج).
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شکل  -2اثر مقدار فسفر کودی بر تجمع پتاسیم در ریشه (ب) ،و اثر متقابل آن با نوع گیاه زراعی بر تجمع پتاسیم در بخش
هوایی و کل بوته (الف) در مرحله طویل شدن ساقه ،اثر مقدار فسفر کودی بر تجمع پتاسیم در برگ ،ساقه ،ریشه ،بخش هوایی
و کل بوته در مرحله گردهافشانی (ج) و بر تجمع پتاسیم در برگ ،ریشه و دانه (د) ،و اثر متقابل آن با مایهزنی با باکتری
استرپتومایسس بر تجمع پتاسیم در ساقه (ه)در مرحله رسیدگی

غلظت و تخصیص پتاسیم در مراحل مهم نمو گندم و جو تحت تأثیر فسفر کودی و استرپتومایسس
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نتایج مقایسه میانگین مقدار  KContدر بخش هوایی

برگ ،ساقه ،ریشه ،بخش هوایی و کل بوته را بهترتیب

و کل بوته در  SEنشان داد که مایهزنی با باکتری سبب

به مقدار  22/67 ،2/42 ،8/2 ،5/67و  22/36میلیگرم در

افزایش مقدار  KContبهترتیب به مقدار  2/67و 2/84

بوته (تقریباً معادل  28درصد) نسبت به شاهد افزایش

میلیگرم در بوته (معادل  24درصد) نسبت به شاهد

داد .همچنین ،مقدار پتاسیم تجمع یافته در اندامهای یاد

شد .در  Anthنیز با در نظر داشتن نتایج تجزیه واریانس

شده بهترتیب به مقدار  6/22 ،2/77 ،6/66و 6/65

مقایسه میانگینها انجام شد .بر اساس نتایج بهدست

میلیگرم در بوته در جو بیشتر از گندم بود (جدول .)4

آمده ،مایهزنی با باکتری مقدار پتاسیم تجمع یافته در
جدول -4مقایسه میانگین اثر مایهزنی با باکتری استرپتومایسس و نوع گیاه زراعی بر تجمع پتاسیم در برگ ( ،)KLfContریشه
( ،)KRtContساقه ( ،)KStContبخش هوایی( )KShContو کل بوته ( )KTotContدر مراحل طویل شدن ساقه ( )SEو گردهافشانی
()Anth
Anth
تیمار

عدم
مایهزنی

SE

KLfCont

KStCont

KRtCont

KShCont

KTotCont

KShCont

KTotCont

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

)(mg.plant-1

26/26b

42/27b

5/24b

27/63b

62/27b

25/35b

23/27b

a

a

a

a

a

a

a

مایهزنی

26/23

46/27

5/62

68/62

72/26

23/66

22/42

LSD

2/64

3/32

2/33

4/85

4/63

2/33

2/33

گندم

b

جو

a

52/24

LSD

2/64

24/22

-

b
a

5/36

b

62/24

b

65/42

-

3/23

66/26

66/35

-

2/33

4/85

4/63

a

a

 :LSDکمترین اختالف معنیدار.

با توجه به توابع خطی برازش داده شده برای نشان

 82کیلوگرم فسفر در هکتار بهترتیب به  25/24و 7/44

دادن تغییرات  KContدر مقابل  Prateدر  ،HMمقدار

میلیگرم در بوته رسید .با در نظر داشتن نتایج تجزیه

 KContدر برگ بیشتر از دانه و در ریشه بهطور قابل

واریانس ،معادالت خطی جداگانهای به مقدار  KContدر

توجهی کمتر از برگ و دانه بود .همچنین ،واکنش

ساقه در دو شرایط مایهزنی و عدم مایهزنی با باکتری

 KContدر پاسخ به مقدار مصرف  Prateدر ریشه

در مقابل مقدار مصرف  Prateبرازش داده شد .در هر دو

( )2/226کمتر از برگ و دانه (بهترتیب  2/22و )2/26

شرایط ،با افزایش مصرف  Prateمقدار پتاسیم تجمع یافته

بود و علیرغم معنیدار بودن اثر  ،Prateتغییر قابل

در ساقه با روند خطی و بهترتیب با شیب  2/44و 2/45

اعتنایی در مقدار  KContدر ریشه مشاهده نشد

نسبت به شاهد (به ترتیب برابر  26/27و 22/64

(شکل5د) .در تیمار عدم مصرف  ،Prateمقدار پتاسیم

میلیگرم در بوته) افزایش یافت (شکل5ه) .بر اساس اثر

تجمع یافته در برگ و دانه بهترتیب  4/52و 5/67

سهگانه معنیدار فاکتورهای آزمایش بر مقدار

میلیگرم در بوته بود و با افزایش مصرف

KCont

KCont ،Prate

در بخش هوایی و کل بوته ،توابع خطی جداگانهای در

با روند خطی افزایش یافت و در نهایت در تیمار کودی

دو شرایط مایهزنی و عدم مایهزنی با باکتری در دو
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گیاه گندم و جو برازش داده شد .با بررسی ضرایب

در نتیجه با افزایش مصرف  Prateاختالف  KContدر

بهدست آمده ،مایهزنی با باکتری تأثیر معنیداری بر

شرایط مایهزنی با عدم مایهزنی بیشتر شد اما در گیاه

عرض از مبدأ توابع (مقدار  KContدر تیمار عدم

جو ،شیب توابع برازش داده شده از لحاظ آماری تفاوت

مصرف کود فسفره) نداشت .در گیاه گندم ،مایهزنی

معنیداری با یکدیگر نداشتند (جدول .)2

موجب افزایش معنیدار شیب توابع بهدست آمده شد.
جدول  -5تجزیه رگرسیون اثر متقابل بین مقدار فسفر کودی ،مایهزنی با باکتری استرپتومایسس و نوع گیاه زراعی بر تجمع
پتاسیم در بخش هوایی ( )KShContو کل بوته ( )KTotContدر مرحله رسیدگی برداشت
KShCont
تیمار

عدم مایهزنی

مایهزنی

KTotCont

)(mg.plant-1

ضرایب

-1

) (mg.plant

گندم

جو

گندم

جو

a

53/784±2/862

52/825±5/426

54/287±2/637

55/244±5/485

b

2/226±2/236

2/626±2/222

2/263±2/24

2/625±2/225

)Y(Pmax

68/22

72/56

66/53

72/22

R2

**2/66

**2/62

**2/66

**2/62

a

54/735±3/476

57/432±3/662

52/562±3/228

57/86±3/732

b

2/624±2/272

2/262±2/272

2/626±2/27275

2/266±2/276

)Y(Pmax

77/22

75/53

77/68

73/38

R2

**2/62

**2/87

**2/62

**2/88

 :aعرض از مبدأ تابع خطی ؛  :bشیب خط؛ ) : Y(Pmaxمقدار برآورد شده صفت در بیشترین مقدار مصرف فسفر کودی؛ ** و * بهترتیب معنیدار
در سطح  2و  2درصد؛  nsغیر معنیدار

نتایج مقایسه میانگین در  HMنشان داد که مایهزنی

در بوته بود .همچنین ،میانگین مقدار  KContدر برگ،

با باکتری موجب افزایش مقدار  KContدر ریشه بهمقدار

ساقه و دانه گندم بهترتیب  36/62 ،6/64و  4/62و در

 32درصد شد .میانگین مقدار  KContدر ریشه در تیمار

جو بهترتیب  35/62 ،6/85و  2/47میلیگرم در بوته بود

عدم مایهزنی و مایهزنی بهترتیب  2/27و  2/77میلیگرم

(جدول .)6

جدول  -6مقایسه میانگین اثر نوع گیاه زراعی بر تجمع پتاسیم در برگ ( ،)KLfContساقه ( )KStContو دانه ( )KGnContو
مایهزنی با باکتری استرپتومایسس بر تجمع پتاسیم در ریشه ( )KRtContدر مرحله رسیدگی برداشت
تیمار
گندم

KStCont

KLfCont
-1

KGnCont
-1

)(mg K.plant-1

) (mg K.plant

) (mg K.plant

6/64b

36/62a

4/62b

a

b

a

تیمار
عدم مایهزنی

KRtCont
-1

) (mg K.plant
2/27b
a

جو

6/85

35/62

2/47

مایهزنی

2/77

LSD

2/52

5/53

2/82

LSD

2/27

 :LSDکمترین اختالف معنیدار.
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افزایش خطی  KContدر مقابل افزایش مقدار مصرف

 pHموجب تبدیل فسفاتهای نامحلول به فرم قابل

 Prateدر این مطالعه را میتوان به افزایش خطی

دسترس برای گیاهان و همچنین ،تحریک و توسعه رشد

مؤلفههای آن یعنی تجمع ماده خشک(خسرویان و

ریشه و درنتیجه افزایش سطح جذب توسط گیاه

همکاران  5227و  )5228و [ ]Kاندامها (شکل  )2با

میشوند (لیفشیز و همکاران  ،2687ساندرا و همکاران

افزایش مقدار مصرف  Prateنسبت داد .مشابه نتایج

 ،5225انصاری و همکاران  .)5224در مطالعه دوساله

مطالعه حاضر ،نتایج تعداد زیادی از مطالعات دیگر از

الواکواش و همکاران ( )5224اثر  Prateو مایهزنی با

جمله انصاری و همکاران ( )5224در گیاه ذرت،

باکتری حلکننده فسفات و همچنین اثر متقابل آنها بر

فیضیاصل و ولیزاده ( )5222در گیاه گندم توسط

غلظت و جذب پتاسیم دانه و کاه معنیدار بود هرچند که

سینگ و همکاران ( )5224در گندم ،بهونیا و همکاران

بهطورکلی در آزمایش آنها کاربرد همزمان کود و

( )5226در شنبلیله و سوری و همکاران( )5226در گندم

باکتری تأثیر بیشتری داشت بهطوریکه ترکیب تیماری

نیز نشاندهندهی افزایش جذب پتاسیم توسط گیاه در

باکتری حلکننده فسفات همراه با  62کیلوگرم  P2O5در

اثر مصرف کود شیمیایی فسفره است .همچنین ،در

هکتار پتاسیم دانه را حدود  52درصد نسبت به شاهد

مطالعه سینگ و همکاران ( )5222همانند مطالعهی

افزایش داد .مشابه نتایج مطالعه حاضر ،نتیجه اثر

حاضر ،افزایش مصرف کود فسفره موجب افزایش

معنیدار کاربرد باکتریهای محرک رشد و حلکننده

خطی  KContدر دانه و کاه شد .بدینصورت که کاربرد

فسفات بر مقدار  KContتوسط وئو و همکاران (،)5222

 42و  62کیلوگرم فسفر در هکتار  KContدر دانه را

خان و زیادی ( ،)5227راثیپور و علیاصغرزاده

بهترتیب به میزان  35/22و  42/62درصد و در کاه به

( ،)5227عباسی و همکاران ( )5222و انصاری و

ترتیب به میزان  32/86و  44/65درصد نسبت به تیمار

همکاران ( )5224گزارش شد.

 52کیلوگرم فسفر در هکتار افزایش داد.
مایهزنی با باکتری حلکننده فسفات نیز در هر سه
مرحله ،با اثر بر یک و یا هر دو مؤلفه ماده خشک و []K
اثر معنیداری بر مقدار  KContدر تمام اندامها در هر
سه مرحله بهجز ریشه در  ،SEو برگ و دانه در

HM

داشت (خسرویان و همکاران  5227و  ،5228و جداول
 4 ،5 ،2و  .)2وئو و همکاران ( )5222اظهار داشتند که
در مطالعه آنها مایهزنی با باکتری نهتنها موجب
افزایش رشد گیاه شد بلکه جذب نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم توسط گیاه را نیز افزایش داد .قربانینصرآبادی
و همکاران گزارش دادند که باکتری استرپتومایسس در
شرایط آزمایشگاهی قادر به حلکنندگی پتاسیم (57
میلیگرم در لیتر) میباشند و درنتیجه آن ،دسترسی
گیاهان به پتاسیم قابل استفاده افزایش میباید.
باکتریهای حلکننده فسفات از طریق افزودن اسیدهای
آلی و ترشح آنزیمها به محیط ریشه و درنتیجه کاهش

ضریب تخصیص پتاسیم به بخشهای مختلف گیاه
به طورکلی KPC ،به اندامهای مختلف در مقایسه با
غلظت و مقدار پتاسیم تجمع یافته در بخشهای مختلف
گیاه از ثبات بیشتری برخوردار بود و کمتر تحت تأثیر
فاکتورهای آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد که در
 SEهیچکدام از فاکتورها بر  KPCبه اندامها اثر
معنیداری نداشتند .تأثیر دو فاکتور  Prateو نوع گیاه
زراعی در  Anthبر ضریب تخصیص فسفر به تمام
بخشها معنیدار بود .در میان اثرات متقابل نیز ،تنها اثر
متقابل بین  Prateو نوع گیاه زراعی بر  KPCبه ریشه
معنیدار ( )p=0.05شد .نتایج تجزیه واریانس در

HM

حاکیاز اثر معنیدار  Prateبر  KPCبه برگ ،ساقه ،ریشه
و بخش هوایی بوته و اثر مایهزنی با باکتری بر  KPCبه
ریشه و بخش هوایی بود .همچنین ،تفاوت معنیداری
بین  KPCبه برگ و ساقه گندم و جو مشاهده شد
(جدول .)7
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جدول  -7تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر مقدار فسفر کودی ( ،)Prateمایهزنی با باکتری استرپتومایسس ( ،)Incنوع گیاه
زراعی ( )Cropو اثرات متقابل آنها بر ضریب تخصیص پتاسیم به برگ ( ،)KLfPCساقه ( ،)KStPCریشه ( )KRtPCو بخش هوایی
( )KShPCدر مراحل طویل شدن ساقه ( ، )SEگردهافشانی ( )Anthو رسیدگی برداشت (.)Hm
منابع
تغییر

SE
Df

Anth

KRtPC

Prate

4

ns

2/22272

Inc

2

ns

2/22223

Crop
* Prate
Crop
Error

2

ns

KShPC

KStPC

KLfPC
**

ns

2/22272

**

2/22268

ns

ns

2/22223

ns

2/22222

**

ns

2/2242

2/2225

**

KRtPC
*

2/22222

ns

2/22222

**

2/22272

2/22272

2/22232

4

2/22224ns

2/22224ns

2/22276ns

2/2226ns

52

2/22237

2/2722237

2/22287

2/2222

2/22225

52/36

5/25

23/65

3/32

22/68

ضریب
تغییرات()%

KShPC
*

2/2225287

ns
*

2/2222258

2/2223846

2/2667

2/22247

*2/22222

2/2222223ns
2/2222256
2/76

Hm
KLfPC

KStPC

KRtPC

KGnPC

KShPC

Prate

4

**2/2262

*

2/228232

**

2/2222523

ns

**

2/2222523

Inc

2

2/2253ns

2/222273ns

**

2/2222877

2/22222ns

**

2/2222877

Crop

2

**

**/

ns

ns

ns

Error

52

ضریب
تغییرات()%

2/2423

2/262346

2/2222222

2/22224
2/22564

2/2222224

2/2226

2/222667

2/2222224

2/22227

2/2222224

26/66

6/56

26/33

55/66

2/54

** و * بهترتیب معنیدار در سطح  2و  2درصد؛  nsغیر معنیدارمی باشد.؛ در مواردی که نتایج تجزیه واریانس نشان داده نشده است ،اثر فاکتورهای
آزمایش و اثرات متقابل آنها بر صفت (یا صفات) مندرج در جدول به لحاظ آماری معنیدار نبوده است.

با در نظر داشتن نتایج تجزیه واریانس و بهمنظور

مقدار آن تقریباً ثابت بود .بهطورکلی ،در  Anthاز

بررسی روند تغییرات  KPCبه اندامها در دو مرحله

مجموع مقدار پتاسیم تجمع یافته در بوته حدود 63

 Anthو  HMدر مقابل مقدار مصرف  ،Prateتوابع خطی

درصد به ساقه و  53درصد به برگ (  66درصد به

جداگانهای برازش داده شد .نتایج نشان داد که در هر

بخش هوایی) و  4درصد به ریشه ،و در  HMحدود 66

دو مرحله ،علیرغم معنیدار بودن اثر  Prateبر  KPCبه

درصد به ساقه 26 ،درصد به برگ 22 ،درصد به دانه (

اندامها ،افزایش مصرف کود فسفره تأثیر قابل توجهی

 68درصد به بخش هوایی) و  5درصد به ریشه

بر  KPCبه بخشهای گیاه نداشت و در تمام مقادیر

Prate

اختصاص یافت (شکل .)3
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شکل  -3اثر مقدار فسفر کودی بر ضریب تخصیص پتاسیم به برگ ،ساقه و بخش هوایی (الف) ،و اثر متقابل آن
با نوع گیاه زراعی بر ضریب تخصیص پتاسیم به ریشه (ب) در مرحله گردهافشانی و بر ضریب تخصیص
پتاسیم به برگ ،ساقه ،ریشه و بخش هوایی(ج) در مرحله رسیدگی

نتایج مقایسه میانگینها نشان دادند که بهطورکلی در

همچنین ،بر اساس نتایج بهدست آمده مایهزنی با

هر دو مرحله  Anthو  HMتخصیص پتاسیم به برگهای

باکتری تأثیر قابل توجهی بر  KPCبه بخش هوایی بوته

جو بیشتر از گندم و به ساقههای جو کمتر از گندم بود.

نداشت (جدول .)8

جدول  -8مقایسه میانگین اثر نوع گیاه زراعی بر ضریب تخصیص پتاسیم به برگ ( ،)KLfPCساقه ( )KStPCو بخش
هوایی ( )KShPCدر مراحل گردهافشانی ( )Anthو رسیدگی برداشت ()HM
تیمار

HM

Anth
KLfPC

KStPC

KShPC

KLfPC

KStPC

گندم

2/28b

2/75a

2/665a

2/24b

2/72a

جو

2/52a

2/64b

2/622b

2/52a

2/66b

LSD

2/25

2/25

2/222

2/25

2/23

 :LSDکمترین اختالف معنیدار.
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 KContدر برگ ،ساقه ،دانه ،ریشه ،بخش هوایی و کل

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از

بوته را بهترتیب به میزان ،522/55 ،546/66 ،532/23

اثر قابل توجه مقدار مصرف  ،Prateمایهزنی با باکتری

 542/22 ،225/64و  536/68درصد نسبت به شاهد عدم

حلکننده فسفات و نوع گیاه زراعی در هر سه مرحله

مصرف کود افزایش داد.

 Anth ،SEو  HMبر غلظت و  KContدر اکثر بخشهای

از جمله راهکارهای سودمند برای بهبود وضعیت و

گیاه بود .با این حال بین فاکتورها اثر متقابل معنیداری

کیفیت خاک و همچنین استفاده کمتر از منابع شیمیایی

مشاهده نشد .همچنین ،نتایج بیانگر ثبات بیشتر  KPCبه

جهت تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ،مدیریت

بخشهای مختلف بوته تحت تأثیر فاکتورهای آزمایش

صحیح بقایای گیاهی است .در نتیجهی برداشت

بود ]K[ .اندامها در  SEبهترتیب پهنک و غالف برگ >

محصول ،پتاسیم تجمع یافته در دانه ( 22درصد از کل

کل بوته > ریشه ،در  Anthبهترتیب برگ > بخش هوایی

پتاسیم جذب شده توسط گیاه) نیز از مزرعه خارج

> ساقه> کل بوته> ریشه ،و در  HMبهترتیب ساقه >

میشود و تنها مقدار ناچیز پتاسیم تجمع یافته در ریشه

برگ > بخش هوایی > کل بوته > دانه > ریشه بود.

در خاک باقی میماند .اینکه چه کسری از پتاسیم از

مقدار پتاسیم تجمع یافته در اندامها در هر سه مرحله

مزرعه خارج شود ،به مدیریت بقایای گیاهی (کاه و

مورد بررسی نیز ،بهترتیب کل بوته > بخش هوایی >

کلش) بستگی دارد .به عبارت دیگر ،درصورتیکه کل

ساقه > برگ > دانه > ریشه بود.

کاه و کلش به خاک برگردانده شود  88درصد از کل

 KContدر اندامها تابع دو مؤلفه تشکیلدهنده آن

پتاسیم جذب شده توسط گندم و جو به خاک

یعنی غلظت و مقدار ماده خشک آن اندام میباشد .با

بازگردانده میشود و اگر کل کاه و کلش با اهداف

توجه به اثر معنیدار فاکتورهای آزمایش بر یک و یا هر

مختلف برای مثال استفاده در تغذیه دام از مزرعه خارج

دو مؤلفه تجمع ،اثر آنها بر  KContنیز مطابق انتظار

شود فقط  5درصد از کل پتاسیم جذب شده توسط گندم

معنیدار شد .همچنین ،یافتههای این آزمایش نشان داد

و جو (فقط پتاسیم ریشه) به خاک برگردانده میشود و

که مصرف  P rateمقدار جذب پتاسیم را نسبت به شاهد

مابقی آن ( 68درصد) از مزرعه خارج میشود که

عدم مصرف کود بهصورت خطی افزایش داد .در ،SE

بیتردید بهطور قابل توجهی بر نیاز گیاهان زراعی

مصرف  82کیلوگرم فسفر خالص در هکتار  KContدر

بعدی در تناوب به کود پتاسه مؤثر خواهد بود.

ریشه ،بخش هوایی و کل بوته را بهترتیب به میزان
 565/28 ،326/25و  567/88درصد نسبت به شاهد

تشکر و قدردانی

افزایش داد .همچنین ،در  Anthمصرف  82کیلوگرم

نگارندگان این مطالعه بهخاطر حمایت مالی دانشگاه

فسفر خالص در هکتار  KContدر برگ ،ساقه ،ریشه،

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از این مطالعه،

بخش هوایی و کل بوته را بهترتیب به میزان ،252/83

مراتب قدردانی صمیمانه خود را به مسئولین محترم

 227/82 ،522/48 ،263/22و  226/75درصد ،و در

HM

دانشگاه ابراز مینمایند.
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