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بررسی اثربخشی باکتريهای حلکننده فسفات در قالب کود ميکروبی فسفاته بر گياه ذرت
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چکيده
امروزه استفاده از کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی جزء الینفک کشاورزی به شمار میروند ،در این میان نیاز به تامین
عنصر فسفر برای تولید محصوالت کشاورزی الزم و ضروری می باشد .استفاده از کودهایی با بستر آلی و شیمیایی و تلفیق
آنها با میکروارگانیسمهای مفید از جمله باکتریهای حلکننده فسفات باعث عرضه محصوالتی به نام کودهای میکروبی
فسفاته شده است .بر این اساس در این تحقیق کارایی استفاده و اثربخشی  6باکتری موجود در بانک میکروبی گروه علوم
و مهندسی خاک به نامهای (،Pseudomnas sp. C16-2O ،P. putida Tabriz ،Pseudomonas fluorescens Tabriz
 Bacillus megaterium JK6 ،Enterobacter sp. S16-3و  )B. firmusبر بستر پایه خاک فسفات ( 41گرم)  +گوگرد
(11گرم)  +باگاس ( 33گر م) پس از تامین جمعیت میکروبی اولیه مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین در این
آزمایش باکتری  Pantoea agglomerans P5به عنوان باکتری حلکننده فسفات مورد استفاده در کود بارور 2نیز به
عنوان کنترل مثبت استفاده شد .آزمایش در مجموع با در نظر گرفتن  11تیمار در  4تکرار که شامل تیمارهای شاهد
منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات) ،شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک) ،کود فسفاته
پودری (بدون افزودن باکتری) ،کود میکروبی فسفاته تهیه شده از هر شش باکتری در مقادیر هم وزن ( 3/6گرم) و دو
برابر ( 1/2گرم) مقدار کود سوپرفسفات تریپل توصیه شده بود ،انجام شد .نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانهای
نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگلگراس  ،134بر وزن تر و خشک ریشه و بخش
هوایی ،شاخص کلروفیل ،مقدار و جذب فسفر بخش ریشه و بخش هوایی ،تاثیر کامالً معنیداری (در سطح  )%1دارد.
تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته
است و شاهد افزایش میانگین پارامترهای اندازهگیری شده بودیم .تیمارهای کودی  Enterobacter sp. S16-3و
 Pseudomonas sp. C162-Oدر اکثر پارامترهای اندازهگیری شده دارای عمکلردی شبیه تیمار Pantoea agglomerans
 P5بودند و هر سه این تیمار ها در اکثر موارد دارای عملکرد باالتری نسبت به تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل
بودند .تیمارهای  P. fluorescensو  P. putidaهم تا حدودی دارای عملکرد مشابه یکدیگر بودند ،البته بایستی عنوان نمود
که تیمار میکروبی  B. firmusدر برخی موارد و تیمار  B. megateriumدر اکثر پارامترها دارای عملکرد پایینتری نسبت
به تیمار بستر بدون باکتری (کنترل منفی) و حتی پایینتر از تیمار بدون بستر کود ( )No Carrierبودند .الزم به ذکر
است که اثر سطوح مختلف مصرف کودی در این پژوهش کامالً معنیدار بود و در اکثر موارد سطح مصرفی  1/2گرم
نسبت به سطح مصرفی  3/6گرم باعث افزایش عملکرد حدود دو برابری در گیاه شد.
واژههای کليدی :کود میکروبی فسفاته ،باکتریهای حلکننده فسفات ،سودوموناس ،اثربخشی.

مقدمه

1

کودهای شیمیایی یکی از عوامل اصلی حفﻆ حاصلخیزی
خـاک میباشند .برطرف کردن کمبود فسفات بهوسیله کاربرد
کودهای شیمیایی فسفات پرخطر و گران ،چارهای مطلوب و
ایدهآل نمیباشد و پیامدهای جدی برای عملیات کشاورزی
* نویسنده مسئولrsarikhani@yahoo.com :

بعدی ایجاد میکند .مقادیر زیادی از کودهای شیمیایی برای
تأمین فسفر و نیتروژن خاک استفاده میشوند که آلودگیهای
محیطی شدیدی را به وجود میآورند ( .)Dai et al., 2004ولی
استفاده بیش از اندازه از آنها بهویژه هنگامیکه با عملیات
مدیریتی نامناسب مثل سوزاندن بقایای گیاهی همراه شود،
میزان ماده آلی خاک را بهشدت کاهش میدهد .این موضوع
روی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولـوژیکی خـاک تأثیر
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گذاشته و امکان فرسایش را در این خاکها افـزایش میدهد
( .)Davarinejad et al., 2004بخش زیادی از فسفر غیرآلی که
بهصورت کودهای شیمیایی بهکاربرده میشود بهسرعت
تثبیتشده و به فرم غیرقابلدسترس و غیرقابلحل برای گیاه
تبدیل میشود ( .)Kacar and Katkat, 2010میزان مصرف
کودهای فسفره در کشور حدود  133هزار تن است که بخش
اندکی از آن در داخل تولید میشود و سالیانه حدود  433تا
 133هزار تن از این محصول شیمیایی از خارج وارد میگردد
( .)Malakoti, 1995این در حالی است که ساالنه بین  11الی
 23درصد فسفر اضافهشده به خاک به دلیل آهکی بودن اکثر
خاکها ،وجود pHباال ،تنش خشکی و وجود بیکربنات در آب
آبیاری و کمبود مواد آلی موجود در خاک و همچنین در اثر
ترکیب با یونهای کلسیم ،آلومینیوم و آهن در خاک بهصورت
رسوب درمیآید و از دسترس گیاه خارج میشود ( Kacar and
.)Katkat, 2010
استفاده از ریزجانداران خاکزی بهمنظور افزایش رشد و
تولید گیاهان از اوایل قرن بیستم میالدی ابتدا در آمریکا و
روسیه و سپس در کشورهای دیگر آغاز شد ولی به دلیل اثر
سریع و آنی کودهای شیمیایی ،سهولت در کاربرد و قیمت ارزان
آنها ،کودهای زیستی مورد استفاده قرار نگرفتند و برای مدت
زیادی به بوته فراموشی سپرده شدند .در سی سال اخیر به دلیل
آشکار شدن اثرات سوءمصرف بیرویه کودهای شیمیایی و قیمت
رو به افزایش آنها مجدداً استفاده از کودهای زیستی در
کشاورزی مطرحشده است .مطالعات زیادی بر روی امکان
استفاده از کودهای زیستی بر روی محصوالت متعدد به عمل
آمده است ( Ehteshami et al., 2012; Turk et al., 2006 ; Liu
 .)& Chen, 2007نتایج تحقیقات نشان داده است که
میکروارگانیسمهای حلکننده فسفات قادرند در منطقه ریزوسفر
فعالیت نموده و با کمک ترشحات ریشه ،ترکیبات نامحلول
فسفات مانند تریکلسیم فسفات را به صورت محلول و
قابلجذب گیاه درآورند ( .)Kiani, 1995قارچهای میکوریزی و
باکتریهای حلکننده فسفات مناسبترین جایگزین کودهای
شیمیایی و سازگارترین کودهای زیستی با محیط زیست در
کشاورزی پایدار میباشند که به دلیل اثرات جداگانه و متقابل
روی یکدیگر و گیاهان میزبان ،مورد توجه بسیاری از محققین
قرارگرفتهاند ( .)Franco et al., 2010; Garbaye, 1994هدف
کشاورزی پایدار توسعه کاربرد کودهای زیستی است .استفاده از
کودهای زیستی ازجمله کودهای حاوی باکتریهای حلکننده
فسفات در راستای کشاورزی پایدار ضمن کاهش مصرف
کودهای شیمیایی و افزایش برداشت محصوالت کشاورزی به

جلوگیری از آلودگی و حفﻆ محیط زیست کمک میکند
( .)Malboobi et al., 2009 ; Safari, 2014امروزه به دلیل
افزایش اهمیت مساﺋل زیستمحیطی توجه بیشتری به کودهای
بیولوژیک یا زیستی بـرای جایگزینی کودهای شیمیایی شده
اسـت ( .)Kader et al., 2002در واقع کودهای زیستی به مواد
حاصلخیز کنندهای گفته میشود که حاوی تعداد کافی از یک یا
چندگونه از موجودات مفید خاکزی هستند که روی مـواد
نگهدارنده مناسـبی عرضـه میشوند (.)Izquierdo et al., 2005
عرضه مواد آلی به خاک ،به دلیل پاسخگویی به یکی از
بزرگترین نیازهای گیاه از مزایای بارز این قبیل کودهاست.
عالوه بر این ،تأمین عناصر غذایی به صورتی کامالً متناسب با
تغذیه طبیعی گیاهان ،کمک به تنوع زیستی ،تشدید فعالیتهای
حیاتی ،بهبـود کیفیـت و حفـﻆ سالمت محیطزیست از
مهمترین مزیتهای کودهای بیولوژیک بـه شمار میرود ( Rai
 .)and Gaur, 1998عرضه کودهای میکروبی در اوایل دهه
 1213شروع شد .در این راستا چندین کود میکروبی ازجمله
 IARI microphosدر هند (،)Khan et al., 2007
 Phosphobacteriaدر روسیه و که بعداً در اروپای شرقی و هند
مورد استفاده قرار گرفت.
کودهای میکروبی نوعی از کودهای زیستی هستند که در
آن بر بستری از مواد آلی -معدنی و شیمیایی از
میکروارگانیسمهای مفید بهره برده میشود .یکی از کودهای
میکروبی مهم ،کود میکروبی فسفاته میباشد که به صورت
پودری یا گرانوله تهیه و استفاده میشود .با توجه به اهمیت
فسفر به عنوان یکی از عناصر غذایی پرمصرف برای محصوالت
کشاورزی ،استفاده از کود میکروبی فسفاته مورد توجه است
( .)Ziaeyan et al., 2010در این نوع کود از سنگ فسفات به
عنوان منبع تامین کننده فسفر استفاده میشود اما با توجه به
پایین بودن میزان انحالل آن ،فسفر موجود بایستی از طریق
راهکارهای زیستی به فرم محلول درآید .بهرهگیری از باکتریهای
حلکننده فسفات به فرایند انحالل و فراهمی فسفات برای گیاه
کمک خواهد نمود ( .)Heydariyan and Sarikhani., 2011کود
میکروبی فسفاته ممکن است به صورت پودری یا گرانوله استفاده
شود که در فرایند گرانولسازی ،بایستی پس از اختالط اجزاء
تشکیلدهنده جهت تهیه گرانول از تیمارهای دمایی و حرارت
جهت خشک نمودن کود تولیدی استفاده شود .انجام این فرایند
باعث از بین رفتن باکتریهای افزوده شده به بستر خواهد شد.
بدین خاطر روشهای متنوع و ابتکاری برای گذر از این مرحله مد
نظر قرار میگیرد .اما در نوع پودری شاید چنین مشکلی در
استفاده از کود تولیدی نباشد به این خاطر در این پژوهش
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ارزیابی چندین باکتری مختلف اعم از اسپوردار و بدون اسپور در
دستور کار قرار گرفت ،تا ضمن اندازهگیریهای درون شیشهای
(انحالل فسفات در محیط اسپربر جامد و مایع در حضور منابع
مختلف فسفر) ،تراکم جمعیت باکتری و ماندگاری آن بر بستر
سنجیده شود و همچنین اثربخشی این کود در تامین فسفر و
بهبود تغذیه فسفری و کمیت و کیفیت محصول (گیاه ذرت)
بررسی شود.
کودهای میکروبی فسفاته بر بسترهای آلی و شیمیایی
ارزان و در دسترس تهیه میشوند که در فرموالسیون آنها به
منظور افزایش اثربخشی از باکتریها و قارچهای مفید استفاده
مینمایند .اما در این میان ماندگاری و اثربخشی باکتریهای
حلکننده فسفات مورد استفاده در تهیه این کودها زمینه
تحقیق مناسبی است و اطالعات کمی در این مورد در دسترس
میباشد .ضرورت دستیابی به یک گونه میکروبی کارآمد با زمان
ماندگاری باال و قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی موضوع
این تحقیق است و ضرورت پرداختن به آن احساس میشود تا با
دستیابی به ترکیب مناسب باکتری و بستر شیمیایی -آلی بتوان
کود میکروبی فسفاته تولید و به بازار مصرف عرضه داشت.

71

مواد و روشها
این تحقیق در سالهای  1324و  1321در گلخانه واقع در
ساختمان شماره  2دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در
منطقه کرکج انجام شد .با توجه به اینکه آزمایشات گلخانهای و
مزرعهای معیاری برای اثربخشی کودهای زیستی و میکروبی
هستند ،آزمایش گلخانهای به شرح زیر انجام گرفت .برای این
منظور از یک خاک دارای کمبود فسفر (از ایستگاه تحقیقاتی
خلعتپوشان) از عمق  3-23سانتیمتری نمونهبرداری شد و
سپس برخی ویژگیهای خاک مورد نظر تعیین گردید.
ویژگیهای خاک مورد استفاده در جدول  1آورده شده است .بعد
از هوا خشک کردن خاک مورد نظر و عبور از الک دو میلیمتری
ویژگیهای مهم خاک شامل بافت ) ،)Klute, 1986درصد کربن
آلی ( ،)Nelson and Sommers, 1982فسفر قابل جذب (Olsen
)and Sommers, 1982و پتاسیم قابل جذب ()Thomas, 1982
اندازهگیری شد .خاک گلدانها در فشار  1/2اتمسفر و دمای
 121درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت با بخار آب استریل
شده و سپس در هر گلدان به مقدار  3کیلوگرم استفاده شد.

جدول  .1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک

بافت خاک
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لومی شنی
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3

تهيه کود ميکروبی فسفاته پودری

در این پژوهش شش باکتری موجود در بانک میکروبی گروه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز به نامهای ( Pseudomonas
Pseudomnas sp. ،P. putida Tabriz ،fluorescens Tabriz
Bacillus megaterium ،Enterobacter sp. S16-3 ،C16-2O
 JK6و  )B. firmusمورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت .همچنین
باکتری  Pantoea agglomerans P5به عنوان باکتری حلکننده
فسفات (مورد استفاده در کود بارور )2نیز به عنوان کنترل مثبت
استفاده شد تا مقایسه مطلوبی بین نمونههای موجود در بانک
میکروبی و نمونه تجاری شده به عمل آید .به منظور تهیه کود
میکروبی فسفاته پودری برای آزمایش کشت گلدانی ،به شرح زیر
اقدام شد .برای تهیه بستر اولیه جهت افزودن مایه تلقیح
باکتریایی از بستر پایه سنگ فسفات ،باگاس و گوگرد استفاده
شد .این اجزاء به نسبت  11 : 33 :41استفاده شدند ( Ziaeyan
 .)et al., 2010پس از اختالط اجزاء و تامین رطوبت بهینه برای
افزودن باکتری به آن ،به صورت زیر عمل شد .پس از اختالط
اولیه ترکیب فوق ،به  23گرم ترکیب اولیه  13میلیلیتر آب

121/31

%CaCO3

%OC

2/11

3/166

مقطر افزوده شد تا رطوبت اولیه تامین شود ،سپس از کشت
شبانه باکتریها تهیه شده در محیط نوترینت براث  1میلیلیتر
برداشته و  13برابر در آب رقیق نموده و باکتری به بستر
مرطوب افزوده شد و مخلوط شد .از کود میکروبی فسفاته
پودری حاصل شده برای آزمایشات بعدی استفاده شد.
آمادهسازی گلدانها و تلقيح گياهان با کودهای ميکروبی

با احتساب وزن  2میلیون کیلوگرم خاک در هر هکتار با توجه به
وزن خاک گلدان 633 ،میلیگرم کود سوپرفسفات تریپل،
 1233میلیگرم کود اوره و  633میلیگرم سولفات پتاسیم برای
هر گلدان استفاده شد .اوره و سولفات پتاسیم به همه گلدانها
افزوده شد اما کود سوپر فسفات تریپل تنها در تیمار شاهد
مثبت استفاده شد .در مورد تیمارهای کودی میکروبی فسفاته
نیز مقادیر معادل ( 633میلیگرم) و دو برابر مقدار معادل
( 1233میلیگرم) کود سوپرفسفات تریپل از کودهای میکروبی
فسفاته استفاده شد تا اثربخشی کودهای میکروبی مشخص شود.
همچنین در دو تیمار اضافی به عنوان کنترل منفی آزمایش،
مقادیر  633و  1233میلیگرم بستر مورد استفاده در کود
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میکروبی بدون افزودن هیچ باکتری مد نظر قرار گرفت .این
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در مجموع با لحاظ نمودن
 11تیمار آزمایشی در  4تکرار که شامل تیمارهای شاهد منفی
(بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات) ،شاهد مثبت (کود
سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک) ،کود فسفاته پودری
(بدون افزودن باکتری) ،کود میکروبی فسفاته مربوط به هر شش
باکتری در مقادیر هم وزن و دو برابر مقدار کود سوپرفسفات
تریپل توصیه شده بود ،به انجام رسید .به منظور اعمال تیمارها
ابتدا در تمام گلدانها مقادیر برابر از خاک تا  4سانتیمتر از سطح
گلدان افزوده شد و سپس کود سوپرفسفات و کودهای میکروبی
فسفاته به مقدار مورد نیاز در گلدانها استفاده شده ،سپس یک
الیه خاک ( )2 - 3 cmبر روی آن قرار گرفته و بذور ذرت بر
روی آن قرار گرفت .برای آمادهسازی بذرها ،ابتدا ضدعفونی
بذرها با اتانول و هیپوکلریت سدیم  %3/1انجام گرفت و بذرهای
ذرت به تعداد  1عدد در هر گلدان کاشته شدند و بعد از
جوانه زنی و رشد اولیه تعداد بوته در هر گلدان به دو عدد تقلیل
یافت .قبل از کاشت در همه گلدانها به مقدار برابر رطوبت خاک
تامین شده و سپس کشت بذور انجام گرفت .بعد از آن با الیهای
از خاک سطح بذور پوشانده شد .با توجه به استفاده از اوره و
سولفات پتاسیم ،کل مقدار این کودها برای همه گلدانها محاسبه
شده و پس از انحالل در آب به مقدار یکسان به همه گلدانها
داده شد .برای تامین نیتروژن و پتاسیم مورد نیاز گیاه به ترتیب
به ازاء هر گلدان  1233و  633میلیگرم از اوره و سولفات
پتاسیم استفاده شد .آبیاری گلدانها نیز از طریق توزین در
 3/1FCدر طول رشد گیاه که  131روز به طول انجامید ،انجام
پذیرفت .پارامترهای رشدی گیاه از جمله ارتفاع ،قطر ساقه،
شاخص کلروفیل ،وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و میزان
جذب فسفر مورد اندازهگیری قرار گرفت.
صفات اندازهگيری شده
اندازهگيری شاخص کلروفيل برگ

غلظت کلروفیل برگ ،شاخص مستقیم سالمتی گیاه و وضعیت
رشد آن است .مقدار کلروفیل برگ پس از رشد کامل برگها و
در پایان دوره رشد با استفاده از دستگاه کلروفیلسنج اندازه-
گیری شد .در این روش کلروفیل برگ به صورت غیر تخریبی
اندازهگیری میشود و به صورت شاخص کلروفیل گزارش
میشود .این دستگاه غلظت نسبی کلروفیل برگ (شاخص
کلروفیل) را در دو طول موج  623و  643نانومتر براساس مقدار
نور جذب شده توسط کلروفیل بدون تخریب برگ و سریع به
صورت یک عدد تعیین میکند که شاخصی از فعالیت

فتوسنتزی برگ میباشد .برای این منظور پنج برگ سالم و
شاداب از هر بوته (در مجموع  23برگ در هر گلدان) انتخاب
شد و پهنترین بخش برگ میان انبرک دستگاه قرار گرفت.
سپس شاخص کلروفیل آن اندازهگیری شد .میانگین این
قراﺋتها در نهایت به عنوان شاخص کلروفیل برگ برای آن
گلدان در نظر گرفته شد.
اندازهگيری ارتفاع گياه و قطر ساقه

قبل از برداشت گیاه ،ارتفاع گیاه با خطکش و قطر ساقه با
کولیس اندازهگیری شد.
اندازهگيری وزن تر بخش هوايی و ريشه گياهان

در پایان دوره رشد ،اندامهای هوایی از محل طوقه قطع گردیده
و وزن تر آنها با ترازوی حساس  3/331گرم تعیین شد .ریشه
نیز پس از برداشت با آب معمولی شستشو داده شده و رطوبت
اضافی آنها با کاغذ خشککن گرفته شد و سپس با ترازو وزن تر
آنها اندازهگیری شد.
اندازهگيری وزن خشک بخش هوايی و ريشه

بخش هوایی و ریشه داخل پاکتهای کاغذی به درون آون
منتقل شده و به مدت سه روز در دمای  63درجهسانتیگراد
خشک شدند .سپس نمونهها از آون خارج گردیده و با ترازوی
حساس وزن خشک آنها توزین گردید.
هضم نمونههای گياهی به روش ترسوزانی و اندازهگيری فسفر

نمونهها بعد از خشک شدن ،خرد شده و برای ایجاد نمونهای
یکنواخت از الک  3/1میلیمتری عبور داده شدند .برای اندازه-
گیری عنصر  ،Pهضم نمونههای گیاهی به روش زیر انجام گرفت
(3/1 .)Waling et al., 1989گرم از نمونههای گیاهی توزین
شده و به داخل لولههای هضم منتقل گردید 1 .میلیلیتر اسید
نیتریک غلیﻆ  %61به لولهها اضافه شد .برای نمونههای با ماده
خشک کم 3/1گرم نمونه گیاهی و  3میلیلیتر اسید نیتریک
اضافه شد .یک نمونه به عنوان شاهد و بدون ماده خشک و فقط
حاوی اسید نیتریک نیز تهیه شد .نمونهها پس از چیده شدن بر
روی بلوک هضم ،تا یک روز بدون اعمال هیچ دمایی رها شدند.
بعد از گذشت یک روز نمونهها به مدت سه ساعت در دمای 63
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس دما به تدریج تا  113درجه
سانتیگراد افزایش داده شد و به مدت شش ساعت در این دما
قرار گرفت تا عمل هضم کامل شود .سپس لولهها برای خنک
شدن در جالولهای گذاشته شدند .بعد از خنک شدن لولهها،
مقداری آب مقطر به محتویات درون لولهها اضافه شد و صاف
کردن نمونهها به درون استوانه مدرج انجام گرفت .این عمل
برای چندین بار متوالی تکرار شد .در نهایت حجم عصاره و
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نمونههای بخش هوایی و ریشه به  23میلیلیتر رسانده شد.
برای نمونهها با مقدار  3/1گرم ،حجم نهایی  1میلیلیتر بود.
اندازهگیری غلظت فسفر نمونههای گیاهی به روش رنگ
زرد انجام شد .در مورد عصاره گیاهی دو میلیلیتر از عصاره
گیاهی پیپت شده و به داخل قوطیهای فیلم کامالً تمیز ریخته
شد 2 .میلی لیتر از محلول معرف و  1میلیلیتر آب مقطر به هر
یک از آنها افزوده شد .سپس کمی تکان داده شد تا خوب
مخلوط شود .پس از گذشت یک ساعت با تشکیل کمپلکس زرد
رنگ میزان جذب عصارههای تهیه شده در طول موج 433
نانومتر بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین گردید
).(Anonymous, 1980
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نتايج و بحث
ارتفاع ساقه

ارتفاع ساقه ذرت تحت تاثیر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته در
سطح  1درصد معنیدار شد .گرچه ارتفاع ساقه تحت تاثیر مقدار
کود میکروبی فسفاته بود (در مقدار 1/2گرم بیش از  3/6گرم
Pantoea agglomerans
بود) اما شاخص فوق در تیمارهای
 P. fluorescens ،Enterobacter sp. S16-3 ، P5و
 Pseudomonas sp. C16-2Oدارای مقادیر بیشتری نسبت به
شاهد کنترل مثبت (کود سوپر فسفات تریپل) بود (.)P<3/31
تیمارهای باکتریایی  B. firmusو  B. megateriumدر مقدار
مصرفی  3/6گرم دارای ارتفاع ساقه کمتری نسبت به تیمار
بدون بستر کودی ( )No Carrierبودند (نمودار .)1

نمودار  .10اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر ارتفاع ساقه در گياه ذرت
(حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)

افزایش ارتفاع بوته در نتیجه افزایش فسفر قابل دسترس
توسط گیاه را میتوان ایـن چنین توجیه نمود که عنصر فسفر با
اثرات مثبتی که بر افزایش توسعه سیستم ریشهای دارد ،میزان
جذب آب و عناصر غـذایی ضـروری بـه ویژه نیتروژن را افزایش
داده است که این امـر موجـب بهبـود ارتفـاع ساقه شده است
) .(Dordas, 2009از طرف دیگـر ،برخـی تحقیقـات نشان داده
است که فسفر باعث افزایش سودمندی نیتروژن مـیشـود که به
تبع آن رشد و نمو بخش رویشـی گیـاه نیـز افـزایش مـییابـد
(.)Nourmohammadi et al., 2001

قطر ساقه

قطر ساقه گیاه ذرت تحت تاثیر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته
P.
در سطح  1درصد معنیدار بود .تیمار باکتریایی
 agglomerans P5در مقدار مصرفی 1/2گرم دارای بیشترین
مقدار در قطر ساقه بود ( 1/43سانتی متر) .و تیمارهای
 P. fluorescens ،Enterobacter sp. S16-3و Pseudomonas
) sp. C16-2O (1.2به ترتیب در رتبههای بعدی و باالتر از تیمار
کنترل مثبت (کود سوپر فسفات تریپل) قرار گرفتند .در

77

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،1فروردين و ارديبهشت 1147

اندازهگیری این شاخص نیز همانند ارتفاع گیاه تیمارهای
باکتریایی  B. firmusو  B. megateriumدر مقدار مصرفی 3/6
گرم دارای قطر ساقه کمتری نسبت به تیمار بدون بستر کودی
( )No Carrierبودند .در اینجا نیز سطح مصرفی 1/2گرم کود

میکروبی فسفاته دارای عملکرد بیشتری نسبت به 3/6گرم به ازای
هر گلدان بود .این موضوع در سطح مصرفی 1/1گرم که تنها برای
باکتری  P. fluorescensبکار رفت نیز مشاهده گردید که نسبت به
دو سطح دیگر تفاوت معنیداری نشان داد (نمودار .)2

نمودار  .2اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر قطر ساقه در گياه ذرت (
حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)

شاخص کلروفيل

در بخش مواد و روشها در مورد شاخص کلروفیل و نحوه
اندازهگیری آن اشاره شد .این شاخص تحت تاثیر تلقیح کودهای
میکروبی در سطح  1درصد معنیدار بود .مطابق نمودار 3
شاخص کلروفیل برای تیمار کنترل مثبت (سوپرفسفات تریپل)
و تیمار باکتریایی  P. agglomerans P5با میانگین  11و 16/21
باالترین مقدار شد که از لحاظ آماری درصد تاثیرگذاری آنها بر
شاخص کلروفیل در یک سطح بود .عالوه بر این کود باکتریایی
 Enterobacter sp. S16-3در سطح مصرفی ( 1/2گرم به ازای
گلدان) با میانگین  14/14بعد از این دو تیمار قرار گرفت.
تیمارهای باکتریایی  B. firmusو  B. megateriumاز لحاظ
آماری با شاخص کلروفیل کمتری از تیمار بدون بستر کودی
( )No Carrierقرار گرفتند (نمودار .)3
شاخص کلروفیل برای گیاه ذرت در حضور دو تیمار

زیستی  P5و شیمیایی ( SPTسوپرفسفات تریپل) باالترین مقدار
بود که موجب افزایش شاخص کلروفیل گیاه به میزان %11/21
نسبت به شاهد ( )No Carrierبا شاخص کلروفیل  2/21شد .به
دلیل فعالیت حلکنندگان فسفات موجود در کودهای زیستی،
غلظت نیتروژن (جز ساختار اصلی کلروفیل) بخش هوایی گیاه
ذرت افزایش یافت .تیمار باکتریایی  P5جزو حلکننده فسفات
بوده که با افزایش فراهمی فسفر (از طریق تولید اسیدهای آلی و
کاهش  ،)pHمیزان جذب نیتروژن را نیز به واسطه اثرات
سینرژیستی و همافزایی افزایش داده است .به نظر میرسد تیمار
باکتریایی  P5از طریق سازوکارهای مختلفی از جمله تولید
سیدروفورها ،سنتز آنتی بیوتیکها ،تولید هورمونهای گیاهی،
افزایش جذب فسفرتوسط گیاه ،کمک به جذب نیتروژن و سنتز
آنزیمهایی که مقدار اتیلن در گیاه را تنظیم مینماید به توسعه و
رشد بهتر گیاه کمک میکنند (.)Abdul-Jaleel et al., 2007
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نمودار  .10اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر شاخص کلروفيل در گياه ذرت
(حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)

وزن خشک هوايی

وزن خشک هوایی گیاه ذرت تحت تاثیر تلقیح کودهای
میکروبی فسفاته در سطح  %1معنیدار بود .مطابق نمودار  4وزن
خشک هوایی برای تیمار )،Pantoea agglomerans P5 (1.2
)Enterobacter sp. S16-3 ،Pseudomonas sp. C162-O (1.2
)P. fluorescens ،Pantoea agglomerans P5 (0.6) ،(1.2
) Enterobacter sp. S16-3 (0.6) ،(1.8و Pseudomonas sp.

) C162-O (0.6به ترتیب با میانگین  1/6 ،1/13 ،1/13 ،2/1و
 6/11گرم باالترین مقدار بود که موجب افزایش وزن خشک
هوایی گیاه ذرت نسبت به شاهد کنترل مثبت (کود سوپرفسفات
تریپل) شدند .تیمارهای)B. megaterium (0.6 ،P. putid (0.6
) & 1.2و شاهد کنترل منفی ) (0.6به ترتیب وزن خشک
هوایی کمتری نسبت به تیمار بدون بستر داشتند.

نمودار  .9اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر وزن خشک هوايی در گياه ذرت
(حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)
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وزن خشک ريشه

وزن خشک ریشه در گیاه ذرت تحت تاثیر تلقیح کودهای
میکروبی فسفاته در سطح  %1معنیدار بود .مطابق نمودار  1وزن
خشک ریشه برای تیمار )،Pantoea agglomerans P5 (1.2
)،P. fluorescens (1.8) ،Enterobacter sp. S16-3 (1.2
) Pseudomonas sp. C162-O (1.2و Pantoea agglomerans
) P5 (0.6به ترتیب با مقادیر میانگین  1/12و ، 1/11 ، 1/31

 1/14و  1/11گرم بیشترین مقدار بود و همگی آنها در یک گروه
آماری قرار گرفتند .تیمار شاهد کنترل منفی یا بدون بستر
میکروبی ) B. megaterium (1.2) ،B. firmus (0.6) ،(1.2و
شاهد کنترل منفی ) (0.6نیز با میانگین وزن خشک ،2/63
 2/46 ،2/62و  2/43گرم در یک سطح آماری قرار گرفتند و
هیچ اختالف آماری معنیداری با تیمار بستر خالی ( No
 )Carrierنداشتند.

نمودار  .7اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر وزن خشک ريشه در گياه ذرت
(حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)

در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که کودهای
میکروبی فسفاته میتوانند تاثیر معنیداری بر وزن خشک ریشه
گیاه ذرت داشته باشند .همچنان که در برخی موارد چنین
گزارشاتی در مورد گیاهان دیگر شده است .در یک آزمایش
گلخانهای (کشت خیار و فلفل) با استفاده از خاک استریل و
فقیر از نظر پتاسیم و فسفر قابل دسترس برای گیاه ،تلقیح
همزمان سویههای رهاکننده فسفر و پتاسیم موجب افزایش وزن
خشک ریشه و بخش هوایی در این تیمارها نسبت به شاهد شد.
در حالی که در تیمار سنگ فسفات و پتاسیم هیچ گونه تاثیر
معنیداری در افزایش وزن خشک ریشه و بخش هوایی نسبت به
شاهد حاصل نشد ( .)Han, 2005نتایجی که از تلقیح باکتری-
های محرک رشد با گیاه گندم بر روی وزن تر و خشک ریشه
گزارش شده است ضد و نقیض است .گزارش شده است که
تلقیح گیاه گندم با سویههای  Azotobacter chroococcumبر
وزن خشک ریشه معنیدار نبود ،اگرچه همه تیمارهای باکتریایی
نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش وزن خشک ریشه شدهاند
( .)Rajai et al., 2007گزارش شده است که تلقیح با باکتری-
های محرک رشد بیش از  %21باعث افزایش وزن خشک ریشه

ماش شد ( .)Ashfaq et al., 2011طی آزمایشی گزارش شد
که اثر سویههای مختلف سودوموناس ،آگروباکتریوم و
آزوسپیریلوم منجربه افزایش  11-12درصدی در وزن خشک
ریشه کلزا شد ( .)Bertrand et al., 2001در تحقیقی گزارش
شد که وزن خشک ریشه کلزا پس از تلقیح با سودوموناس
پوتیدا دارای توان تولید  21/1 IAAدرصد افزایش یافت
(.)Belimov et al., 2001
جذب فسفر در بخش هوايی

میزان جذب فسفر هوایی تحت تاثیر تلقیح کودهای میکروبی
فسفاته در سطح  %1معنیدار بود .تیمار کود میکروبی Pantoea
) agglomerans P5 (1.2دارای بیشترین مقدار جذب فسفر با
میانگین  mg/plant 11/11بود .با وجود اینکه غلظت فسفر
بخش هوایی و ریشه در تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات (شاهد
کنترل مثبت) باالتر از همه تیمارهای اعمال شده بود ولی
تیمارهای میکروبی ،Pantoea agglomerans P5
،Enterobacter sp. S16-3 ،Pseudomonas sp. C162-O
P.
 Pantoea agglomerans P5در مقدار 1/2گرم و
 fluorescensدر مقدار  1/1گرم دارای مقادیر باالتری از نظر
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مقدار جذب فسفر بودند .به این لحاظ دارای اختالف آماری
معنیدار با تیمار شیمیایی سوپرفسفات بود اما تیمارهای بستر
بدون باکتری B. megaterium ،و  B. firmusنه تنها هیچ برتری
نسبت به تیمار شاهد بدون بستر ( )No Carrierنداشتند بلکه در
سطوح پایینتری از آن هم قرار گرفتند (نمودار .)6
نتایجی که از تاثیرگذاری حلکنندههای فسفاته بر
محتوای فسفر بخش هوایی در گیاه مریمگلی به دست آمد،
حاکی از آن است که افزایش میزان جذب فسفر توسط ریشه
گیاهان تیمار شده با کودهای بیولوژیکی فسفاته به علت افزایش
قابلیت دسترسی به فسفر و متعاقب آن بهبود ظرفیت ریشه
برای جذب فسفر و انتقال آن به بخش هوایی گیاه میباشد
(.)Hashem Abadi et al., 2012
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میزان جذب فسفر ریشه تحت تاثیر تلقیح کودهای
میکروبی فسفاته در سطح  %1معنیدار بود .تیمار کود Pantoea
) agglomerans P5 (1.2دارای بیشترین مقدار جذب فسفر با
میانگین  2/612 mg/plantتوسط ریشه بوده و موجب افزایش
میزان جذب فسفر به میزان  %21/1نسبت به شاهد مثبت
( )SPTو  %12/36نسبت به شاهد منفی ( )No Carrierشد و از
این لحاظ دارای اختالف آماری معنیدار با تیمار شیمیایی
سوپرفسفات بود .اما تیمارهای کنترل منفی B. megaterium ،و
 B. firmusتقریبا با تیمار شاهد بدون بستر ( )No Carrierدر
یک سطح قرار گرفته و هیچ برتری نسبت به هم نداشتند
(نمودار .)1

نمودار  .7اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر جذب فسفر هوايی در گياه ذرت
(حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح احتمال  %7میباشند)

نمودار  .7اثر تلقيح کودهای ميکروبی فسفاته بر جذب فسفر ريشه در گياه ذرت (حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بين ستونها در سطح
احتمال  %7میباشند)

1147  فروردين و ارديبهشت،1  شماره،94  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

ولی اینکه تیمار باکتریایی در برخی از باکتریها از جمله تیمار
P. ، Enterobacter sp. S16-3 ،Pantoea agglomerans P5
 شرایط بهتری راPseudomonas sp. C162-O  وfluorescens
برای گیاهان تلقیح شده به وجود آوردند را باید در اثر یک بعدی
کودهای شیمیایی در مقایسه با کودهای میکروبی و اثرات چند
 کود شیمیایی فسفاته فقط در جهت.بعدی آنها جستجو نمود
برآورد نیاز فسفری گیاه بوده است ولی تیمارهای باکتریایی
عملکرد چندگانه عالوه برتامین نیاز فسفری داشتهاند که از
جمله آن میتوان به سایر ویژگیهای تحریککنندگی رشد گیاه
 در مطالعات.مثل تولید هورمونهای محرک رشد اشاره کرد
مختلف به نقش هورمون اکسین در ریشهزایی اشاره شده است و
 باکتریهای بکارPGPR تولید این هورمونها یکی از ویژگیهای
Ahmad et al., ( رفته در کودهای میکروبی میتواند باشد
 الزم به ذکر است که در نتایج گلدانی اثر سطوح مختلف.)2005
مصرف کودی کامالً معنیدار بود و در اکثر موارد سطح مصرفی
گرم دارای عملکرد بیش از3/6  گرم نسبت به سطح مصرفی1/2
 با توجه به یافتههای این تحقیق استفاده از.دو برابر در گیاه بود
Pseudomonas sp.  وEnterobacter sp. S16-3 باکتریهای
 که هنوز به مرحله تجاریسازی نرسیدهاند میتواندC162-O
.مورد توجه قرار گیرد

10

نتيجهگيری

در جمعبندی نتایج آزمایش کودهای میکروبی بر پارامترهای
اندازهگیری شده گیاه ذرت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
کاربرد کودهای میکروبی تاثیرات افزایشی معنیداری بر
 نتایج به دست آمده.پارامترهای اندازهگیری شده داشته است
نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم
، بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی،134 سینگلکراس
 مقدار و جذب فسفر بخش ریشه و بخش،شاخص کلروفیل
 تلقیح کودهای میکروبی. تاثیر کامالً معنیداری دارد،هوایی
حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را
در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد اثرات افزایشی
 تیمارهای کودی.پارامترهای اندازهگیری شده بودیم
 درPseudomonas sp. C162-O  وEnterobacter sp. S16-3
اکثر پارامترهای اندازهگیری شده دارای عمکلردی شبیه تیمار
 بودند و هر سه این تیمارها در اکثرPantoea agglomerans P5
موارد دارای عملکرد باالتری نسبت به تیمار کود شیمیایی
سوپرفسفات تریپل بودند (بجز در مورد اندازه گیری عنصر
 هم تا حدودیP.putida  وP.fluorescens  تیمارهای،)فسفر
 گرچه تیمار کود شیمیایی.دارای عملکرد مشابه یکدیگر بودند
(سوپرفسفات تریپل) نسبت به شاهد عملکرد خوبی داشته است
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