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ABSTRACT
Drought, salinity and essential plant nutrient stresses especially phosphorus (P) are the most important
challenges for wheat production in dryland farming of Iran. The objective of this study was to investigate the
effect of three plant growth promoting bacteria strains on soil available-P, as well as some of the physiological
and growth traits of wheat under water-deficit stress. For this purpose, a pot experiment was carried out as
factorial arrangement with three factors including: water deficit stress at two levels, application of P-fertilizer
at six levels and strains of plant growth promoting bacteria at four levels, based on completely randomized
design (CRD) with three replications within 125 days. The results show at the water deficit stress of 55% field
capacity (FC) and without P-fertilizer application, bacterial treatment of Staphylococcus succinus compared to
control increased available-P, P-uptake of root and grain by 2.4, 4.9 and 2.7 times respectively. At moisture
treatment of 80% FC and without P-fertilizer application, treatments of Bacillus pumilus, B.safensis and S.
succinus compared to control, increased available-P by 1.6, 1.6 and 1.6 times; P-uptake of root by 3.1, 3.1 and
2.9 times; P-uptake of grain by 2.2, 2.4 and 2.2 times, respectively. Maximum dry weight of root, shoot and
grain (5.3, 18.2 and 4.6 g pot-1, respectively) were obtained at the maximum level of P-fertilizer treatment (F4).
At the water deficit stress of 55% FC, bacterial treatment of S. succinus compared to control increased prolin,
root dry weight, grain dry weight and P-uptake of shoot up to 8, 31.9, 20.4 and 25.5 percent, respectively.
Generally, the use of Staphylococcus succinus strain R12N2 seems to be appropriate for increasing wheat
production in dryland farming.
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تأثير باکتریهای محرک رشد گياه جداسازی شده از ديمزارها بر فسفر قابل جذب و برخی از صفات
فيزيولوژيک و رشدی گياه گندم در تنش کمآبی
ابراهيم شيرمحمدی ،1حسينعلی عليخانی ،*1احمدعلی پوربابائی ،1حسن اعتصامی
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/7/22 :تاریخ بازنگری -1398/9/16 :تاریخ تصویب)1398/10/9 :

چکيده
تنشهای کمآبی ،شوری و عدم تغذیه بهینه عناصر غذایی بهخصوص فسفر ازجمله چالشهای مهم برای تولید گندم در
دیمزارهای ایران میباشد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سه سویه باکتری محرک رشد گیاه بر فسفر قابل دسترس خاک
و نیز برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم انجام شد .برای این منظور آزمایش گلدانی بهصورت فاکتوریل سه
عامله شامل تنش کمآبی در دو سطح ،مصرف کود فسفره در  6سطح و سویههای باکترهایی محرک رشد گیاه در  4سطح
و در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار در مدت  125روز اجرا شد .نتایج نشان داد که در تنش کمآبی  55درصد
ظرفیت زراعی ) (FCو بدون استفاده از کود فسفره ،تیمار باکتری  Staphylococcus succinusنسبت به شاهد بهترتیب
باعث افزایش  2/7 ،4/9 ،2/4برابری فسفر قابل دسترس ،جذب فسفر ریشه و دانه شد .در تیمار رطوبتی  80درصد  FCو
بدون استفاده از کود فسفره ،تیمارهای Bacillus safensis ،S. succinusو  B. pumilusنسبت به شاهد بهترتیب
باعث افزایش  1/6 ،1/6و  1/6برابری فسفر قابل دسترس 3/1 ،3/1 ،و  2/9برابری جذب فسفر ریشه و  2/2 ،2/4 ،2/2برابری
جذب فسفر دانه شد .بیشترین میزان وزن خشک ریشه ،اندام هوایی و دانه بهترتیب با مقادیر  18/2 ،5/3و  4/6گرم بر
گلدان در تیمار حداکثری کود فسفره ) (F4بهدست آمد .در تنش کمآبی  55درصد  ،FCتیمار باکتری  S. succinusنسبت
به شاهد بهترتیب  20/4 ،31/9 ،8و  25/5درصد میزان پرولین ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک دانه و جذب فسفر اندام
هوایی گیاه را افزایش داد .در کل استفاده از  S. succinus strain R12N2برای افزایش تولید گندم در دیمزارها مناسب
به نظر میرسد.
واژههای کليدی :باکتریهای حلکننده فسفات ،خاک فسفات ،عملکرد ،جذب فسفر ،کلروفیل ،پرولین.

مقدمه
برای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد جهان ،تولید
محصول باید افزایش یابد .گیاهان زراعی نقش عمدهای در تأمین
غذا و انرژی بشر دارند .در بین گیاهان زراعی گندم مهمترین منبع
غذایی برای مصرف انسانی میباشد .همچنین در سال زراعی
 2019-2018گندم با سطح زیر کشت تقریبی  220/34میلیون
هکتار و عملکرد محصول  777/49میلیون تن (بهطور متوسط
 3530کیلوگرم در هکتار) ،از نظر تولید محصولهای دانهای در
رتبه دوم جهانی بعد از ذرت قرار دارد ) .(USDA, 2019در ایران
نیز گندم به لحاظ راهبردی مهمترین محصول زراعی کشور می-
باشد .در سال زراعی  ،1395-96از  10995257هکتار اراضی زیر
کشت در ایران  5437804هکتار به کشت گندم اختصاص داشت
که بیش از  62درصد آن نیز بهصورت دیم کشت شده میباشد.
همچنین متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم بهترتیب 4343
* نویسنده مسئولhalikhan@ut.ac.ir :

و  1037کیلوگرم در هکتار بوده است ) .(Ahmadi et al., 2018با
توجه به آمار ذکر شده عملکرد گندم دیم در مقایسه با گندم آبی
بسیار پایین است و میانگین کل نیز کمتر از متوسط تولید جهانی
گندم دیم میباشد؛ البته با مدیریت صحیح و مناسب میتوان
تولید گندم در کشت دیم را افزایش داد.
با توجه به قرار داشتن ایران در اقلیم گرم و خشک ،یکی از
راههای دستیابی به تولید بیشتر گندم در دیمزارها ،افزایش توان
تحمل آن به تنشهای کمآبی ،شوری و رفع کمبود عناصر ضروری
مخصوصاً فسفر است .تنش کمآبی از طریق تنشهای ثانویه
(اسمزی و اکسیداتیو) و با ایجاد اختالل در سوختوساز سلول و
تحت تأثیر قرار دادن بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و
بیوشیمیایی منجر به کاهش رشد و نمو گیاهان میشوند
( Kaushal and Wani, 2016; Vurukonda et al., 2016; Jeshni
 )et al., 2017فسفر دومین عنصر ضروری پرمصرف برای رشد و
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نمو گیاهان میباشد .همچنین این عنصر نقش مهمی در رشد
ریشه گیاهان دارد و مقاومت گیاهان را در برابر تنشهای
غیرزیستی افزایش میدهد ) .(Ahmed et al., 2018البته قابلیت
دسترسی فسفر خاک برای گیاه به فاکتورهای فیزیکی خاک
(بافت ،رطوبت ،دما ،تهویه و فشردگی) ،فاکتورهای شیمیایی خاک
( ،pHمینرالوژی ،مواد آلی و برهمکنش با دیگر عناصر غذایی)،
فاکتورهای زیستی خاک (فعالیت و ترشحات ریشه گیاهان و
میکروارگانیسمهای خاک) ،فاکتورهای گیاهی (واریته و سن گیاه،
توسعه و پخشیدگی ریشه گیاه) و فاکتورهای کود فسفره (مقدار،
طریقه کاربرد ،قابلیت انحالل در آب ،فرمول شیمیایی و شکل
فیزیکی کود) بستگی دارد ( ;Sultenfuss and Doyle, 1999
Alori et al., 2017; Blaise et al., 2018; Canarini et al., 2019

) .همچنین ) McBeath et al., (2012بیان نمودند که بین میزان
رطوبت خاک و تغذیه فسفر برای گیاهان یک رابطه همافزایی
وجود دارد .زیرا هر چه از رطوبت اشباع به سمت رطوبتهای کمتر
پیش میرویم جریان رطوبت بهصورت مایع کاهش مییابد و فقط
محدود به یکسری منافذ خیلی ریزتر میشود و در نتیجه انتشار
فسفر محدودتر میگردد .پژوهشها نشان میدهد که تغذیه گیاه
گندم با فسفر اغلب باعث افزایش مقاومت آن در برابر تنش کمآبی
شده و شاخصهای کمی و کیفی گیاه مانند ارتفاع گیاه ،طول
ریشه ،وزن خشک ریشه ،اندام هوایی و دانه ،و جذب فسفر اندام
هوایی و دانه را بهبود میبخشد ( Rodriguez and Goudriaan,
 .)1995; Rodriguez et al., 2008; Ahmed et al., 2018بنابراین
تغذیه مناسب گیاهان گندم کشت شده در دیمزارها با فسفر عالوه
بر کمک به رشد و نمو بهتر گیاهان ،آنها را در مقابل تنشهای
غیرزیستی مخصوصاً تنش کمآبی مقاومتر خواهد کرد .استفاده از
پتانسیل ریزوباکترهای محرک رشد گیاه ( )PGPRنیز میتواند
راهکاری دیگر برای افزایش تولید گندم در دیمزارهای کشور باشد.
تحقیقات نشان میدهد که جنسهای مختلفی از  PGPRمی-
توانند در تنشهای شوری و کمآبی به گیاهان کمک کنند که از
جمله این میکروارگانیسمها جنسهای  Bacillusو
 Staphylococcusهستند .این جنسها بهراحتی میتوانند تنش-
های شوری و کمآبی شدید را تحمل کنند و با مکانیسمهای
متعدد باعث کاهش اثرات این تنشها شده و سبب افزایش
مقاومت گیاهان شوند؛ که در نهایت باعث افزایش رشد و نمو
گیاهان میگردند ( Upadhyay et al., 2011; Akram et al.,
 .)2016; Barnawal et al., 2017; Razzaghi et al., 2019بهطور
کلی مکانیسمهای غالب در افزایش مقاومت گیاهان به تنش کم
آبی توسط  PGPRشامل تولید متابولیتهایی چون-1 :
آمینوسیکلوپروپان-1-کربوکسیالت دآمیناز ) ،(ACC-dاگزوپلی

ساکاریدها ،ترکیبات آلی فرار ،برخی هورمونها (سالسیلیک اسید،
سیتوکنین ،جیبرلیک اسید و بهویژه اکسینهای ایندولی همچون
ایندول-3استیک اسید) ،تجمع اسمولیتها ،آنتی اکسیدانها در
گیاه ،و بهطور کلیتر تنظیم بیان ژنهای واکنش به تنش و تغییر
مورفولوژی ریشه است ) .(Vurukonda et al., 2016عالوه بر اثرات
مثبت  PGPRدر افزایش مقاومت و تحمل گیاهان در برابر تنش-
های محیطی گزارشهای متعددی نیز مبنی بر نقش محرک
رشدی و تغذیهای این میکروارگانیسمها (مخصوصاً فسفر) برای
گیاهان وجود دارد .در این راستا گزارش شده که مایهکوبی گندم
با  PGPRهمراه با تیمار سنگ فسفات باعث افزایش معنیدار وزن
خشک ریشه ،اندام هوایی ،عملکرد دانه ،و جذب فسفر ریشه ،اندام
هوایی و دانه شد .همچنین مایهکوبی این باکتریها باعث کاهش
 pHو افزایش فسفر قابل دسترس ،فسفاتازهای اسیدی و قلیایی،
فیتازها و دهیدروژنازهای خاک نیز شد ( Kaur and Reddy,
 )Saleemi et al., 2017 .2015بیان نمودند که  PGPRبا افزایش
انحالل فسفر ،تولید هورمونهای گیاهی و جلوگیری از پاتوژنها
باعث بهبود رشد گیاهان گندم مایهکوبی شده با این
میکروارگانیسمها شد .در پژوهشی دیگر مایهکوبی گندم با PGPR
همراه با تیمارهای مدیریت کودی باعث بهبود شاخصهای رشد
و افزایش تولید دانه گندم شد و مقدار فسفر دانه و بقایای گیاه
نیز افزایش یافت (Kadmiri et al., (2018) .)Inwati et al., 2018
گزارش کردند که بعضی از  PGPRدر شوریهای زیاد نیز قادر به
تولید اکسین و انحالل فسفر میباشند و مایهکوبی گندم با این
ریزسازوارهها باعث افزایش پرولین ،پراکسیداز ،اسکوربات
پراکسیداز و بهبود شاخصهای رشد گیاه شد .با توجه به اثرات
مفید ذکر شده از ریزوباکترهای محرک رشد گیاه ،این پژوهش با
هدف بررسی تأثیر سه سویه ( PGPRجداسازی و خالصسازی
شده از دیمزارهای استان قزوین و زنجان) بر فسفر قابل دسترس
خاک و نیز برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گندم در شرایط
تنش کمآبی ،طراحی و اجرا شد ،تا برترین سویه(ها) برای انجام
آزمایشات تکمیلی در مزارع دیم گندم (در راستای هدف نهایی
تولید کود زیستی مناسب دیمزارهای گندم) انتخاب شوند.

مواد و روش
جداسازی ،خالصسازی ،اندازهگيری توان تحمل به تنش و
ويژگیهای محرک رشد گياهی جدايهها

تعداد  80نمونه خاک غیرریزوسفری و ریزوسفری گندم بهصورت
تصادفی در زمان گلدهی (خارج شدن بساک از غالف خوشه) از40
نقطه از دیمزارهای غرب استان قزوین و شرق استان زنجان
انتخاب و در یخچال سیار به آزمایشگاه بیولوژی و بیوتکنولوژی
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خاک گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران منتقل شد .سپس سریهای رقتهای 10
برابری از نمونههای خاک با سرم فیزیولوژیک تهیه شد و با استفاده
از روش کشت سطحی 1بر روی محیط کشت اسپربر آگار
) ،(Sperber, 1958کلنیهایی که هاله شفاف ایجاد کردند
جداسازی شدند و با دستیابی به تککلنی بهوسیله روش کشت
خطی2بر روی محیط کشت اسپربر آگار ،جدایههای حل کننده
فسفات خالصسازی گردیدند ( .)Awais et al., 2017برای تهیه
سوسپانسیون باکتری با جمعیت یکسان جهت انجام آزمایشهای
مقاومت به تنش و محرک رشد گیاهی ،پس از رشد باکتریها
درون محیط کشت نوترینت براث ( ،)NBبا بهرهگیری از روش
مک فارلند جمعیت باکتری با مقداری سرم فیزیولوژیک استریل
در حد  5×108 CFU/mlتنظیم گردید (.)Moreira et al., 2019
آزمون نیمهکمی توان انحالل فسفاتهای نامحلول (قطر هاله
شفاف بر قطر کلنی ) )(HD/CDبرای  570جدایه حل کننده
فسفات بهصورت لکهگذاری با سمپلر ( 5میکرولیتر) بر روی محیط
کشت اسپربر آگار انجام شد ) .(Sperber, 1958تعداد  40کلنی
که شاخص  HD/CDآنها بیشتر از ( 1/5در مدت  7روز) بود
برای آزمایشهای بعدی انتخاب شدند .با تلقیح  100میکرولیتر
سوسپانسیون جدایهها به  25میلیلیتر محیط کشت  ،NBحاوی
غلظتهای مختلف  PEG6000که معادل پتانسیلهای اسمزی
 -17/17 ،-12/17 ،-7/17 ،-2/17و  -22/17بار بودند آزمون
تحمل به تنش کمآبی ) ،(Michel and Kaufmann, 1973و حاوی
 4 ،2 ،0/5و  8درصد نمک سدیم کلراید بودند آزمون تحمل به
تنش شوری ( ،)Upadhyay et al., 2011انجام شد .چگالی نوری
( )ODجدایهها که شاخصی از میزان رشد باکتری (توان تحمل
جدایههای باکتری به تنشهای کمآبی و شوری) است ،بعد از 48

ساعت گرماگذاری (در  28درجه سلسیوس با  120دور بر دقیقه)
در طولموج  600نانومتر بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه-
گیری شد ) .(Sandhya, 2009برای بررسی توان انحالل فسفاتها
بهصورت کمی 100 ،میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به ارلن-
های حاوی  30میلیلیتر اسپربر مایع با منابع تریکلسیم فسفات
( 2/5گرم بر لیتر) و خاک فسفات ( 8/21گرم بر لیتر که معادل
 2/5گرم بر لیتر تریکلسیم فسفات) تلقیح شد .پس از پنج روز
گرماگذاری (در  28درجه سلسیوس با  120دور بر دقیقه) فسفر
محلول در مایع صاف رویی به روش آمونیوم وانادات مولیبدات
(روش زرد) اندازهگیری شد ) .(Sarikhani et al., 2016برای
آزمون کمی تولید  100 ،IAAمیکرولیتر از سوسپانسیون باکتری
به  25میلیلیتر محیط کشت  3DFمایع حاوی ال -تریپتوفان
تلقیح شد و بعد از  72ساعت گرماگذاری (در  28درجه سلسیوس
با  120دور بر دقیقه) با استفاده از معرف سالکوفسکی میزان تولید
 IAAبه روش رنگسنجی با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهگیری
شد ( .)Patten and Glick, 2002همچنین آزمون جوانهزنی بذور
گندم مایهکوبی شده با جدایهها ( Salem et al., 2018; Rai et
 ،)al., 2018و آزمونهای کیفی برای بررسی توان تولید آنزیم
 ACC-dبر روی محیط کشت  DFآگار حاوی Penrose ( ACC
 ،)and Glick, 2003سیانید هیدروژن ) (HCNبر روی محیط
کشت  NBحاوی گالیسین و آگار ( )Lorck, 1948و سیدروفور بر
روی محیط کشت -CASآگار )(Schwyn and Neilands, 1987
برای هر  40جدایه انجام شد و در نهایت سه جدایه انتخاب شدند
و شناسایی مولکولی به روش توالییابی ژن رمز کننده 16S rRNA
انجام شد ) (Awais et al., 2017و در سایت  NCBIثبت گردید؛
که نتایج آزمونهای انجام شده برای این جدایهها در جدول ()1
آورده شده است.

جدول  .1توان تحمل به تنشهای کمآبی ،شوری و ويژگیهای محرک رشد گياهی جدايههای برتر حل کننده فسفات
جوانه
زنی بذور
()%

تولید
سیدرو
فور

94

-

-

93

-

-

-

83

-

-

-

تولید
HCN

ACC-d

IAA
)(mg l-1

حاللیت خاک
فسفات

حاللیت تری
کلسیم فسفات

تحمل به
شوری

تحمل به
کمآبی

)(mg l-1

)(mg l-1

)(%NaCl

)(bar

نام علمی و شماره
دسترسی باکتریها در
سایت NCBI

-

-

37

58

4

17/17-

2/3

69

101

8

22/17-

-

131

220

8

22/17-

Bacillus pumilus strain
)W72 (MF689055
B. safensis strain W73
)(MF689056
Staphylococcus succinus
strain R12N2
)(MK629237

تولید
آنزیم

تولید

تیمار
باکتری
B1
B2
B3

* درصد بذور جوانه زده در تيمار شاهد (بدون مايهکوبی با باکتری)  81درصد بود.

نمونهبرداری و اندازهگيری ويژگیهای فيزيکی ،شيميايی و
زيستی خاک استفاده شده در کشت گلدانی

خاک مورد استفاده در این آزمایش از مختصات
1. Spread Plate Technique
2. Streak Plate Technique

گرینویچ ''35°52'26.0

جغرافیایی'' 49°26'25.0طول شرقی از
عرض شمالی از استوا و ارتفاع  1534متر (واقع در دیمزارهای
استان قزوین) ،از عمق  0-30سانتیمتر نمونه برداری شد .پس از
3. Dworkin and Foster

شيرمحمدی و همکاران :تاثير باکتريهای محرک رشد گياه جداسازی شده ...

عبور نمونه خاک از الک  2میلیمتری ،خصوصیات خاک شامل
بافت خاک ،درصد رطوبتهای اشباع خاک ( ،)SPظرفیت زراعی
( )FCو نقطه پژمردگی دائم ( ،(Klute, 1986) )PWPقابلیت
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ) pH ،(ECeگل اشباع ،ماده
آلی ،نیتروژن کل ،فسفر کل ،فسفر قابل دسترس ،پتاسیم قابل
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دسترس ،آهن ،منگنز ،روی و مس قابل دسترس ،کربنات کلسیم،
ظرفیت تبادل کاتیونی خاک )،)Page et al., 1982( (CEC
جمعیت باکتریهای حلکننده فسفات به روشSperber, (SPC1
 ،)1958اندازهگیری شد و نتایج آن در جدول ( )2بیان گردید.

جدول  .2خصوصيات فيزيکی ،شيميايی و بيولوژيکی خاک استفاده شده

PSBجمعیت

روی قابل دسترس

مس قابل دسترس

CFU g-1

cmolc kg-1

dS m-1

منگنز قابل دسترس

آهن قابل دسترس

پتاسیم قابل دسترس

فسفر کل

نیتروژن کل

فسفر قابل دسترس

ظرفیت
تبادل کاتیونی)(CEC

کربنات کلسیم

ماده
آلی)(OM

کربن آلی
)(OC

)(pHواکنش خاک

)(ECقابلیت هدایت الکتریکی

)(PWPنقطه پژمردگی دائم

)(FCظرفیت مزرعه ای

بافت خاک

)(SPدرصد اشباع

رس

)(%

 38/9 15/8 7/1 6/95 8/22 0/73 1/26 12/2لوم

طرح و تيمارهای آزمايش

آزمایش بهصورت فاکتوریل (سه عامله) و در قالب طرح کامالً
تصادفی ) (CRDبا سه تکرار انجام شد .عامل تنش کمآبی در دو
سطح شامل  80و  55درصد ظرفیت زراعی ) W80و (W55؛ عامل
باکتری در چهار سطح شامل ( B0بدون مایهکوبی با باکتری) و
مایه کوبی با سویههای ،(B1) Bacillus pumilus strain W72
 (B2) B. safensis strain W73و (B3) Staphylococcus
succinus strain R12N2؛ عامل مصرف کود فسفر در شش سطح
شامل شاهد یا بدون کود فسفر ) ،(F0خاک فسفات ) ،(F1خاک
فسفات  2/62 +میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک ( 50کیلوگرم
در هکتار سوپر فسفات تریپل) ) ،(F2خاک فسفات  5/24 +میلی-
گرم فسفر بر کیلوگرم خاک ( 100کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات
تریپل) ) ،(F3خاک فسفات  7/86 +میلیگرم فسفر بر کیلوگرم
خاک ( 150کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل)) ،(F4و 7/86
میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک ( 150کیلوگرم در هکتار سوپر
فسفات تریپل)) ،(F5در سه تکرار جمعاً  144واحد آزمایشی
(گلدان) بود .در تیمارهای کودی دارای «خاک فسفات» ،میزان
 7/86میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک ( 500کیلوگرم در هکتار
خاک فسفات) استفاده شد .همچنین خاک فسفات استفاده شده
در این پژوهش دارای  13/8درصد  P2O5یا  6/13درصد  Pبود.
1. Standard Plate Count

الی

303/8 2/31 245 2/5

0/07

15

شن

0/7 280

0/3

3/1

)(mg kg-1

)(%

)(%

26

51

23

 3/5کیلوگرم از خاک عبور داده شده از الک  4میلیمتری بر طبق
طرح آزمایشی با اعمال تیمارهای کود فسفره در گلدانهایی با
حجم  3لیتر پر شدند .قبل از کاشت گیاه میزان کود مورد نیاز بر
اساس آزمون خاک محاسبه و تمام کود پتاسه ( 5/32میلیگرم
پتاسیم بر کیلوگرم خاک معادل  50کیلوگرم در هکتار سولفات
پتاسیم) ،کود روی ( 2/26میلیگرم روی بر کیلوگرم خاک معادل
 40کیلوگرم در هکتار سولفات روی) ،کود فسفره (از منابع سوپر
فسفات تریپل و خاک فسفات بر اساس تیمارهای طرح آزمایشی)
و نیز  30درصد نیتروژن ( 12/38میلیگرم نیتروژن بر کیلوگرم
خاک معادل  105کیلوگرم در هکتار اوره) قبل از کشت با خاک
مخلوط گردید .همچنین  12/38و  16/51میلیگرم نیتروژن بر
کیلوگرم خاک معادل  105و  140کیلوگرم در هکتار اوره همراه
با آهن ( 0/1میلیگرم کالت آهن بر کیلوگرم خاک معادل 6/5
کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  )138بهترتیب بعد از تنک
کردن و انتهای پنجهدهی بهصورت محلول در آب به تمام گلدانها
اضافه شد (.)Malekutey and Gheybi, 1997
آمادهسازی بذور

بذر گندم ( )Triticum aestivum L.رقم آذر  2از بانک ژن گروه
زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران تهیه گردید .بذرهای سالم و هماندازه جداسازی و به مدت
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 30ثانیه در اتانول  70درصد غوطهور شدند و با سرم فیزیولوژیک
( 0/85درصد نمک سدیم کلراید) استریل شستشو شدند؛ سپس
به مدت  3دقیقه در هیپوکلریت سدیم  0/5درصد غوطهور
گردیدند و با سرم فیزیولوژیک استریل  8بار شستشو شدند
(.)Salem et al., 2018
آمادهسازی زادمايه1و مايه کوبی بذور

بوسیله اسپکتروفوتومتر مدل  Shimadzo japan–UV 3100قرائت
و با توجه به منحنی استاندارد ،میزان آن بر حسب میلیگرم بر
وزن تازه برگ محاسبه گردید ( .)Bates et al., 1973در پایان
دوره  125روزه رشد گیاهان ،خوشهها ،اندام هوایی و ریشهها به-
صورت جداگانه برداشت گردید و پس از خشک شدن در آون (در
دمای  65درجه سلسیوس بهمدت  72ساعت) وزن خشک ریشه،
اندام هوایی و دانه با ترازوی حساس با دقت  0/001گرم اندازه-
گیری شد .پس از تعیین غلظت فسفر ریشه ،اندام هوایی ،و دانه
با روش رنگسنجی (فسفو وانادو مولیبدات-روش زرد) ،میزان
جذب فسفر ( )P-uptakeاز حاصلضرب وزن خشک در غلظت
فسفر ،برای هر بخش از گیاه محاسبه شد (.)Ozturk, 2005
همچنین فسفر قابل استفاده در خاک نیز به روش السن اندازه
گیری شد ).(Page et al., 1982

برای تولید زادمایه ،پس از رشد کافی باکتریها درون محیط
کشت  ،NBبا استفاده از روش مک فارلند جمعیت باکتری در
تمامی سوسپانسیونها تخمین زده شد .سپس سوسپانسونهای
باکتری بهمدت  10دقیقه با  5500دور در دقیقه سانتریفیوژ شده
و محلول رویی را دور ریخته و جمعیت باکتریها با مقدار مناسب
(با در نظر گرفتن تخمین جمعیت اولیه سوسپانسیون باکتری) از
سرم فیزیولوژیک حاوی  0/5درصد کربوکسی متیل سلولز
( )CMCاستریل در حد  5 × 108 CFU/mlتنظیم گردید .در ادامه
به ازای هر  100بذر استریل سطحی شده 40 ،میلیلیتر از زادمایه
باکتریها و شاهد بهصورت جداگانه اضافه گردید و به مدت 45
دقیقه بذرها در آن غوطهور شدند .در نهایت بذور مایهکوبی شده
در دمای آزمایشگاه و شرایط استریل و دور از نور روی کاغذ صافی
استریل ،خشک شدند ( Oksinska et al., 2011; Salem et al.,
.)2018

يافتهها

کاشت گياه و اعمال تنش کمآبی

فسفر قابل دسترس

درون هر گلدان تعداد  10بذر تیمار شده با زادمایهها طبق طرح
آزمایشی کشت و آبیاری با آب مقطر در حد  80درصد ) (FCانجام
شد .سه هفته پس از کشت ،واحدهای آزمایشی تنک شدند و در
هر واحد آزمایشی (گلدان)  5بوته نگه داشته شد .با شروع مرحله
ساقه رفتن نیز تیمار تنش کمآبی شدید (طبق جدول  ،2رطوبت
 55درصد ) (FCنزدیک به رطوبت نقطه پژمردگی دائم )(PWP
بود) بهصورت وزنی اعمال شد (Rodriguez and Goudriaan,
) 1995و تا برداشت محصول ادامه یافت .همچنین در طول دوره
 125روزه آزمایش ،گلدانها در گلخانه (گروه علوم و مهندسی
خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در
شهر کرج) با درجه حرارت روز  2±25˚Cو شب  2±20˚Cو طول
دوره روشنایی  16ساعت با متوسط شدت نور  23000لوکس
نگهداری شدند (.)Ova et al., 2015

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برهمکنش سهگانه باکتری،
تنش کمآبی و کود فسفره بر فسفر قابل دسترس در سطح احتمال
یک درصد معنیدار بود (جدول .)3با توجه به شکل ( ،)1بیش-
ترین و کمترین میزان فسفر قابل دسترس بهترتیب مربوط به
ترکیب تیمارهای  W80 B1 F4و  W55 B0 F0با مقادیر  24و 5
میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود .در هر یک از ترکیب تیمارهای
باکتری و کود فسفره ،سطح رطوبتی  W80نسبت به  W55باعث
افزایش فسفر قابل دسترس شد .در تیمار  ،W55در هر یک از
سطوح کود فسفره ،تیمار باکتری  B3نسبت به  B1 ،B0و B2
بهطور معنیداری این صفت را افزایش داد .بهطوری که در تیمار
بدون کود فسفره ) ،(F0تیمار باکتری  B3نسبت به  B1 ،B0و B2
بهترتیب باعث افزایش  2/1 ،2/4و  2برابری فسفر قابل دسترس
شد .در تیمار حداکثر کود فسفره ) (F4نیز تیمار باکتری B3
نسبت به  B1 ،B0و  B2بهترتیب باعث افزایش  1/4 ،1/4و 1/5
برابری این صفت گردید .همچنین ترکیب تیماری W55 B3 F0
که دارای  12میلیگرم بر کیلوگرم فسفر قابل دسترس بود نسبت
به ترکیب تیمارهای  B1 ،B0) F4و  W55 (B2از نظر این صفت

برداشت محصول و اندازهگيری صفات در خاک و گياه

شاخص کلروفیل برگ پرچم  90روز پس از کشت با استفاده از
دستگاه  Minolta-SPAD-504 Japanاندازهگیری شد .میزان
پرولین استخراج شده از برگ پرچم در طول موج  520نانومتر
1. Inoculant

آناليز آماری دادهها

تجزیه آماری با نرم افزار  SASو مقایسه میانگین دادهها به روش
آزمون توکی ( )HSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام شدند.
رسم نمودارها و جداول نیز به ترتیب با نرمافزارهای Excel
و  Wordانجام گرفت.
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اختالف معنیداری نداشت .در سطح رطوبتی  W80تیمار باکتری-
های  B2 ،B1و  B3نسبت به  B0در هر یک از سطوح F2 ،F1 ،F0
و  ،F3این صفت را افزایش دادند .بهطوری که در تیمار  F0هر یک
از ترکیب تیمارهای ) B2 ،B1و  W80 (B3نسبت به W80 B0
فسفر قابل دسترس را  1/6برابر افزایش دادند .ولی در سطح F4

کود فسفره این نسبت  1/1بود که از لحاظ آماری اختالف معنی
داری نداشت .بهطور کلی در تیمارهای  W55و  W80با افزایش
میزان کود فسفره ،کارآیی باکتریها از نظر افزایش مقدار فسفر
قابل دسترس ،کاهش یافت.

جدول  .3تجزيه واريانس اثرات تيمارها بر صفات اندازهگيری شده

CV%

96

15

5

15

3

5

1

0/51
0/11
1/70
0/23
2/40
0/34
4/90
1/15
3/89

**2/66

**4/32

**4/87

**89/45

**115/64

**4476/50

**194/02

ns0/05

ns0/10

ns0/11

**1/40

**0/72

**306/60

**3/13

ns0/50

ns1/40

ns1/40

**516/70

**12/50

**23434/50

**194/10

3df

ns0/08

ns0/07

ns0/20

**1/42

**1/85

**641/44

**7/07

ns0/38

ns0/70

ns1/17

**21/35

*6/42

**3981/61

**27/80

ns0/22

ns0/40

ns0/33

**2/15

**3/30

**336/42

**1/64

**25/60

**155/90

**26/20

**459/50

**710/00

**27473/10

**1152/10

ns1/21

**18/32

ns1/32

**56/90

**70/21

**3670/34

**100/60

*7/95

**53/22

**10/48

**124/47

**225/58

**6642/25

**241/44

میانگین مربعات )(MS

4/58
0/61
1/38
9/57
8/82
13/47
9/61
8/61
14/74

خطا

B×W×F

W×F

B×F

B×W

F

W

B

Source
DV
AvP
ChI
Pro
RDW
SDW
GDW
RPU
SPU
GPU

زادمايه باکتريايی ) ،(Bمحتوی آب خاک ) ،(Wکودهای فسفره ) (Fمتغيرهای وابسته ) ،(DVفسفر قابل دسترس ) ،(AvPشاخص کلروفيل ) ،(ChIپرولين ) ،(Proوزن
خشک ريشه ) ،(RDWوزن خشک اندام هوايی ) ،(SDWوزن خشک دانه ) ،(GDWجذب فسفر ريشه ) ،(RPUجذب فسفر اندام هوايی) ،(SPUجذب فسفر دانه)،(GPU
* ** ،و  nsبه ترتيب نشان دهنده معنیداری در  p < 0.01 ،p < 0.05و غير معنیداری p < 0.05

شکل  -1مقايسه ميانگين برهمکنش تيمارهای باکتری ،تنش کمآبی و کود فسفره بر فسفر قابل دسترس ،جذب فسفر ريشه و دانه
 F4 ،F3 ، F2 ،F1 ،F0و  F5به ترتيب نشان دهنده شاهد (بدون کود فسفر) 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات mg P/kg +
 2/62از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات mg P/kg +

 5/24از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات +

 7/86 mg P/kgاز منبع سوپر فسفات تريپل ،و  7/86 mg P/kgاز منبع سوپر فسفات تريپل استW55.

و  W80به ترتيب تيمارهای رطوبتی  %55و  %80ظرفيت

زراعی ) ،(FCو  B3 ،B2 ،B1و  B0به ترتيب مايهکوبی گندم با  S. succinus strain R12N2 ،B. safensis strain W73 ،B. pumilus strain W72و شاهد (بدون مايهکوبی
باکتری) میباشد .ميانگينهای  ±انحراف معيار ) (SDبا حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در  p < 0.05بر اساس آزمون توکی است.
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دادند (جدول  .)4در تیمار رطوبتی  ،W80تیمارهای  B2 ،B1و
 B3نسبت به  B0بهترتیب باعث افزایش  1/8 ،1/7و  1/9درصدی
شاخص کلروفیل برگ پرچم شدند؛ ولی در تیمار رطوبتی ،W55
تیمارهای  B2 ،B1و  B3نسبت به  B0اختالف معنیداری از نظر
این شاخص نداشتند .بیشترین و کمترین شاخص کلروفیل برگ
پرچم با مقادیر  55/55و  52/20بهترتیب مربوط به ترکیب
تیمارهای  W80 B3و  W55 B0بود (جدول .)5

شاخص کلروفيل

با توجه به جدول ( ،)3اثر اصلی باکتری ،تنش کمآبی و کود
فسفره ،و برهمکنش دو گانه باکتری و تنش کمآبی بر شاخص
کلروفیل برگ پرچم در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد.
تیمارهای کودی  F4 ،F3 ،F2و  F5بهترتیب با میزان شاخص
کلروفیل  53/99 ،53/91 ،53/85و  53/89نسبت به  F0با میزان
شاخص کلروفیل  53/55بهطور معنیداری این صفت را افزایش

جدول  .4مقايسه ميانگين اثرات اصلی کود فسفره بر برخی صفات فيزيولوژيک و رشد گياه گندم

وزن خشک دانه وزن خشک اندام هوایی وزن خشک ریشه
)(g pot−1

)(g pot−1

3/76 ± 1/62 b
3/98 ± 1/50 b
4/49 ± 1/77 a
4/62 ± 1/81 a
4/64 ± 1/73 a
4/51 ± 1/66 a

16/77 ± 5/66 b
17/13 ± 5/34 ab
17/70 ± 5/76 ab
17/83 ± 5/78 ab
18/16 ± 5/64 a
17/81 ± 5/63 ab

شاخص کلروفیل

تیمارهای
کود فسفره

53/55 ± 1/51 c
53/63 ± 1/46 bc
53/85 ± 1/61 ab
53/91 ± 1/60 a
53/99 ± 1/59 a
53/89 ± 1/55 ab

F0

پرولین

)(g pot−1

)(μg g-1 fw

94/63 ± 13/37 c 4/59 ± 2/28 c
95/17 ± 13/70 bc 4/68 ± 2/17 bc
95/96 ± 13/51 ab 5/08 ± 2/32 ab
96/08 ± 13/61 ab 5/13 ± 2/27 a
96/58 ± 13/98 a 5/27 ± 2/22 a
96/13 ± 13/80 ab 5/14 ± 2/19 a

F1
F2
F3
F4
F5

 F4 ،F3 ، F2 ،F1 ،F0و  F5به ترتيب نشان دهنده شاهد (بدون کود فسفر) 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات mg P/kg +
 2/62از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات mg P/kg +

 5/24از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات +

 7/86 mg P/kgاز منبع سوپر فسفات تريپل ،و  7/86 mg P/kgاز منبع سوپر فسفات تريپل میباشد .ميانگينهای  ±انحراف معيار ) (SDبا حروف متفاوت نشان
دهنده وجود تفاوت معنیدار در  p < 0.05بر اساس آزمون توکی است.
جدول  ،5مقايسه ميانگين برهمکنش تيمارهای تنش کمآبی و باکتری بر برخی صفات فيزيولوژيک و رشدی گياه گندم

تیمار باکتری

تنش کمآبی
W55

6/72 ± 1/07 e

2/62 ± 0/47 d

12/26 ± 1/38 c

2/95 ± 0/47 cd

105/33 ± 1/51 c

52/36 ± 0/32 c

B1

6/83 ± 1/03 e

2/61 ± 0/41 d

12/38 ± 1/41 c

2/84 ± 0/41 d

104/28 ± 1/25 c

52/31 ± 0/25 c

B2

9/17 ± 1/51 d

3/29 ± 0/56 c

12/47 ± 1/43 c

3/39 ± 0/56 c

116/94 ± 1/87 a

52/51 ± 0/22 c

B3

13/61 ± 2/87 c

5/43 ± 0/73 b

20/48 ± 1/75 b

6/34 ± 0/73 b

80/56 ± 1/05 e

54/54 ± 0/38 b

B0

17/67 ± 2/43 b

5/99 ± 0/75 ab

23/44 ± 1/59 a

7/29 ± 0/75 a

85/67 ± 0/65 d

55/47 ± 0/43 a

B1

19/61 ± 2/96 a

6/18 ± 0/57 a

24/30 ± 1/21 a

7/55 ± 0/57 a

84/50 ± 0/75 d

55/49 ± 0/33 a

B2

19/06 ± 2/68 a

5/85 ± 1/07 ab

23/08 ± 1/45 a

7/19 ± 1/07 a

81/28 ± 1/11 e

55/55 ± 0/45 a

B3

) (mg pot-1

)(g pot−1

)(g pot−1

)(g pot−1

)(μg g-1 fw

 W55و  W80به ترتيب تيمارهای رطوبتی  %55و  %80ظرفيت زراعی ) ،(FCو  B3 ،B2 ،B1و  B0به ترتيب مايهکوبی گندم با ،B. pumilus strain W72

W80

6/83 ± 1/17 e

2/62 ± 0/45 d

12/13 ± 1/40 c

2/31 ± 0/45 e

107/50 ± 1/77 b

52/20 ± 0/37 c

B0

جذب فسفر اندام
هوایی

وزن خشک دانه

وزن خشک
اندام هوایی

وزن خشک ریشه

پرولین

شاخص کلروفیل

B. safensis

 S. succinus strain R12N2 ،strain W73و شاهد (بدون مايهکوبی باکتری) میباشد .ميانگينهای  ±انحراف معيار ) (SDبا حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت
معنیدار در  p < 0.05بر اساس آزمون توکی است.

پرولين

اثر اصلی باکتری ،تنش کمآبی و کود فسفره ،و برهمکنش دوگانه
باکتری و تنش کمآبی بر میزان پرولین برگ پرچم در سطح
احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)3تیمارهای کودی F4
و  F0بهترتیب با مقادیر  96/6و  94/6میکروگرم بر گرم وزن تر
برگ ،بیشترین و کمترین میزان پرولین را داشتند .البته بین

تیمارهای کودی  F4 ،F3 ،F2و  ،F5و همچنین بین تیمارهای
کودی  F0و  F1اختالف آماری معنیدار وجود نداشت (جدول .)4
همچنین هر یک از تیمارهای باکتری در تیمار رطوبتی W55
نسبت به تیمار  W80بهطور معنیداری باعث افزایش این صفت
شدند .بیشترین و کمترین میزان پرولین با مقادیر  116/9و 80/6
میکروگرم بر گرم وزن تر برگ بهترتیب مربوط به ترکیب

شيرمحمدی و همکاران :تاثير باکتريهای محرک رشد گياه جداسازی شده 795 ...

تیمارهای  W55 B3و  W80 B0بود .ترکیب تیمارهای ،W55 B0

 W80 B1 ،W55 B3 ،W55 B2 ،W55 B1و  W80 B2نسبت به
 W80 B0بهترتیب باعث افزایش  6 ،45 ،29 ،31 ،33و  5درصدی
این صفت شدند (جدول .)5
وزن خشک ريشه

با توجه به جدول ( ،)3اثر اصلی باکتری ،تنش کمآبی و کود
فسفره ،و برهمکنش دوگانه باکتری و تنش کمآبی بر وزن خشک
ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .تیمارهای کودی
 F4 ،F3 ،F2و  F5نسبت به  F0باعث افزایش  15 ،12 ،11و 12
درصدی این صفت شدند (جدول  .)4ترکیب تیمارهای W80 B2
و  W55 B0بهترتیب با مقادیر  7/6و  2/3گرم بر گلدان بیشترین
و کمترین میزان وزن خشک ریشه را داشتند .ترکیب تیمارهای
 W55 B2 ،W55 B1 ،W80 B3 ،W80 B2 ،W80 B1 ،W80 B0و
 W55 B3نسبت به  W55 B0بهترتیب باعث افزایش ،3/3 ،3/2 ،2/8
 1/2 ،1/3 ،3/1و  1/5برابری وزن خشک ریشه شدند (جدول .)5
وزن خشک اندام هوايی

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی باکتری و تنش کم-
آبی ،و برهمکنش دوگانه باکتری و تنش کمآبی بر وزن خشک
اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد؛ اثر اصلی
کود فسفره نیز بر این صفت در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
گردید (جدول  .)3تیمارهای کودی  F4و  F0با مقادیر  18/2و
 16/8گرم بر گلدان بیشترین و کمترین وزن خشک اندام هوایی
را داشتند (جدول  .)4بیشترین و کمترین میزان این صفت با
مقادیر  24/3و  12/1گرم بر گلدان مربوط به ترکیب تیمارهای
 W80 B2و  W55 B0بود .در تیمار  W80تیمارهای باکتری ،B1
 B2و  B3نسبت به  B0بهطور معنیداری باعث افزایش این صفت
شدند؛ ولی در تیمار  W55بین هیچیک از تیمارهای باکتری (،B0
 B2 ،B1و  )B3از نظر این صفت تفاوت معنیداری وجود نداشت.
ترکیب تیمارهای  W80 B3 ،W80 B2 ،W80 B1 ،W80 B0نسبت
به  W55 B0باعث افزایش  2 ،1/9 ،1/7و  1/9برابری وزن خشک
اندام هوایی شد (جدول .)5
وزن خشک دانه

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی باکتری ،تنش کمآبی
و کود فسفره ،و برهمکنش دوگانه باکتری و تنش کمآبی بر وزن
خشک دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)3
تیمارهای کودی  F4 ،F3 ،F2و  F5نسبت به  F0بهترتیب باعث
افزایش  24 ،23 ،20و  20درصدی وزن دانه شدند؛ و نسبت به
 F1نیز بهترتیب باعث افزایش  17 ،16 ،13و  13درصدی این
صفت گردیدند (جدول  .)4ترکیب تیمارهای  W80 B2و W55

 B0بهترتیب با مقادیر  6/2و  2/6گرم بر گلدان بیشترین و کم-
ترین میزان وزن خشک دانه را داشتند .ترکیب تیمار W80 B2
نسبت به تیمار  W80 B0باعث افزایش  14درصدی وزن خشک
دانه شد؛ و ترکیب تیمار  W55 B3نسبت به ترکیب تیمارهای
( B1 ،B0و  W55 )B2باعث افزایش  25درصدی وزن خشک دانه
شد (جدول .)5
جذب فسفر ريشه

با توجه به جدول ( ،)3برهمکنش سهگانه باکتری ،تنش کمآبی و
کود فسفره بر جذب فسفر ریشه در سطح احتمال یک درصد
معنیدار شد .بیشترین و کمترین میزان جذب فسفر ریشه با
مقادیر  50و  2میلیگرم بر گلدان بهترتیب مربوط به ترکیب
تیمارهای  W80 B2 F3و  W55 B0 F0بود .در تیمار  ،W55در
هر یک از سطوح کود فسفره ،تیمار باکتری  B3نسبت به B1 ،B0
و  B2بهطور معنیداری این صفت را افزایش داد .بهطوری که در
تیمار  ،F0تیمار باکتری  B3با مقدار  11میلیگرم بر گلدان جذب
فسفر ریشه نسبت به تیمارهای  B1 ،B0و  B2بهترتیب باعث
افزایش  2/8 ،4/9و  2/6برابری جذب فسفر ریشه شد .در تیمار
 F4نیز تیمار باکتری  B3با مقدار  23میلیگرم بر گلدان جذب
فسفر ریشه نسبت به تیمارهای  B1 ،B0و  B2بهترتیب باعث
افزایش  1/9 ،2/1و  2/3برابری این صفت گردید .همچنین ترکیب
تیماری  W55 B3 F0که  11میلیگرم بر گلدان جذب فسفر ریشه
داشت نسبت به ترکیب تیمارهای  B1 ،B0) F4و  W55 (B2که
بهترتیب دارای مقادیر  12 ،11و  10میلیگرم بر گلدان جذب
فسفر ریشه بودند اختالف معنیداری نداشت .در تیمار رطوبتی
 W80نیز تیمار باکتریهای  B2 ،B1و  B3نسبت به  B0در هر
یک از سطوح کود فسفره (به استثنای سطوح کودی  F4و )F5
این صفت را افزایش دادند .بهطوری که در تیمار  F0هر یک از
ترکیب تیمارهای ) B2 ،B1و  W80 (B3نسبت به  W80 B0جذب
فسفر ریشه را بهترتیب  3/1 ،2/9و  3/1برابر افزایش دادند و در
سطح  F3کود فسفره نیز این نسبت بهترتیب  1/7 ،1/4و  1/5بود.
ترکیب تیمارهای  W55 B3 F0و  W55 B3 F1بهترتیب با مقادیر
 11و  15میلیگرم بر گلدان نسبت به ترکیب تیمارهای W80
 B0 F0و  W80 B0 F1اختالف معنیداری از نظر جذب فسفر
ریشه نداشتند (شکل .)1
جذب فسفر اندام هوايی

برهمکنش دو گانه باکتری و تنش کمآبی ،و تنش کمآبی و کود
فسفره بر جذب فسفر اندام هوایی گیاه در سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد (جدول  .)3ترکیب تیمارهای  W80 B2و
 W55 B1بهترتیب با مقادیر  19/6و  6/7میلیگرم بر گلدان
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بیشترین و کمترین میزان جذب فسفر اندام هوایی را داشتند.
ترکیب تیمارهای  W80 B3 ،W80 B2 ،W80 B1 ،W80 B0و
 W55 B3نسبت به  W55 B1بهترتیب باعث افزایش ،2/9 ،2/6 ،2
 2/8و  1/4برابری جذب فسفر اندام هوایی شدند (جدول .)5
ترکیب تیمارهای  W80 F4و  W55 F0بهترتیب با مقادیر 20/7
و  6/2میلیگرم بر گلدان بیشترین و کمترین جذب فسفر اندام
هوایی را داشتند .ترکیب تیمارهای ،W80 F2 ،W80 F1 ،W80 F0
 W55 F4 ،W80 F5 ،W80 F4 ،W80 F3و  W55 F5نسبت به W55
 F0به ترتیب باعث افزایش معنیدار ،3/1 ،3/4 ،3/1، 2/7 ،2/4 ،2/3
 1/4و  1/3برابری جذب فسفر اندام هوایی شدند (شکل .)2

را افزایش داد .همچنین ترکیب تیماری  W55 B3 F5نیز با مقدار
 12/7میلیگرم بر گلدان نسبت به W55 B1 F5باعث افزایش
معنیدار ( 2/1برابری) این صفت شد .در تیمار رطوبتی  W80و
در سطح  F0کود فسفره تیمار باکتریهای  B2 ،B1و  B3نسبت
به  B0بهترتیب باعث افزایش  2/4 ،2/2و  2/2برابری جذب فسفر
دانه و در سطح  F1کود فسفره نیز بهترتیب باعث افزایش ،2/2
 2/5و  2/1برابری این صفت شدند .ترکیب تیمارهای W80 B2
 F2و  W80 B3 F2بهترتیب با مقادیر  21/7و  26میلیگرم بر
گلدان نسبت به  W80 B0 F2با مقدار  14/7میلیگرم بر گلدان
باعث افزایش معنیدار جذب فسفر دانه شدند .همچنین ترکیب
تیمارهای  W80 B2 F3و  W80 B3 F3بهترتیب با مقادیر  28/7و
 25میلیگرم بر گلدان نسبت به  W80 B0 F3با مقدار  ،18/3به
رتیب باعث افزایش  1/6و  1/4برابری این صفت شدند (شکل .)1

بحث

شکل  -2مقايسه ميانگين برهمکنش تيمارهای کود فسفره و تنش کمآبی بر
جذب فسفر اندام هوايی
 F4 ،F3 ، F2 ،F1 ،F0و  F5به ترتيب نشان دهنده شاهد (بدون کود فسفر)،
 7/86mg P/kgاز منبع خاک فسفات 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک فسفات
mg P/kg +

 2/62از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از منبع خاک

فسفات mg P/kg +

 5/24از منبع سوپر فسفات تريپل 7/86 mg P/kg ،از

منبع خاک فسفات  7/86 mg P/kg +از منبع سوپر فسفات تريپل ،و mg P/kg

 7/86از منبع سوپر فسفات تريپل است W55 .و  W80به ترتيب تيمارهای
رطوبتی  %55و  %80ظرفيت زراعی ) (FCمیباشد .ميانگينهای  ±انحراف
معيار ) (SDبا حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در p < 0.05

بر اساس آزمون توکی است.

جذب فسفر دانه

برهمکنش سهگانه باکتری ،تنش کمآبی و کود فسفره بر جذب
فسفر دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)3
ترکیب تیمارهای  W80 B2 F3و  B0) F0و  W55 (B2بهترتیب
با مقادیر  28/7و  3میلیگرم بر گلدان بیشترین و کمترین میزان
جذب فسفر دانه را داشتند .در تیمار  W55و سطح کودی ،F3
تیمار باکتری  B3با مقدار  12میلیگرم بر گلدان نسبت به ،B0
 B1و  B2بهترتیب با مقادیر  4/7 ،5/3و  5میلیگرم بر گلدان
بهطور معنیداری این صفت را افزایش داد .ترکیب تیماری W55
 B3 F4با مقدار  13/7میلیگرم بر گلدان نسبت به W55 B2 F4
با مقدار  7میلیگرم بر گلدان بهطور معنیداری جذب فسفر دانه
1. Rhizosheaths

بهطور کلی میتوان گفت که اعمال تنش شدید کمآبی باعث
کاهش غلظت فسفر قابل دسترس و کاهش خصوصیات
فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم شد .با توجه به ویژگیهای
منحصر به فرد آب و نقش آن در واکنشهای زیستی و غیرزیستی،
با کاهش رطوبت خاک تا حدود نقطه پژمردگی دائم ) (W55جذب
آب توسط گیاه با مشکل روبرو میشود .در نتیجه گیاه برای تأمین
آب مورد نیاز خود ،باید انرژی بیشتری صرف کند و یا با مقدار
آب کمتر از حد ایدهال فعالیتهای خود را انجام دهد؛ که این
عوامل باعث سوختوساز ناقص یا نامطلوب سلولها شده و در
نهایت فعالیت طبیعی گیاه بهم خورده و رشد کاهش مییابد.
همچنین در شرایط تنش کمآبی ،با تشکیل ریشهپوشHuang (1
 )et al., 1993بهنظر می رسد گندم وارد فاز دفاعی شده و مانع از
گسترش ریزوسفر خود شود .با در نظر گرفتن اهمیت ویژه
ریزوسفر در تأمین آب ،عناصر غذایی و فعالیت میکروارگانیسمها،
همچنین تأثیر ترشحات باکتریها و ریشه گیاهان در انحالل و
قابلیت دسترسی عناصر غذایی ( Pinton et al., 2007; Hunter et
al., 2014; Alori et al., 2017; Canarini et al., 2019؛) با کاهش
ق طر ریزوسفر در اثر تنش رطوبتی فراهمی فسفر قابل دسترس
خاک و رشد و نمو گیاه نیز کاهش خواهد یافت.
در شرایط تنش شدید کمآبی ،با در نظر گرفتن حد بحرانی
فسفر قابل دسترس که برای کشت دیم گندم  8میلیگرم بر
کیلوگرم خاک تعریف شده است (Malekutey and Gheybi,
) ،1997تیمار باکتری  S. succinus strain R12N2بدون استفاده
از کود فسفره ،فسفر قابل دسترس را به میزان  4میلیگرم بر

شيرمحمدی و همکاران :تاثير باکتريهای محرک رشد گياه جداسازی شده 797 ...

کیلوگرم خاک معادل  15/6کیلوگرم در هکتار باالتر از حد
بحرانی ،افزایش داد .تیمار خاک فسفات نیز نسبت به شاهد (تیمار
بدون کود) در اغلب صفات اندازهگیری شده ،تفاوت معنیداری
ایجاد نکرد؛ ولی تیمار خاک فسفات همراه با تیمار باکتری S.
 succinus strain R12N2نسبت به شاهد باعث افزایش فسفر
قابل دسترس و جذب فسفر گیاه شد .همچنین استفاده از کود
سوپر فسفات تریپل (علیرغم اینکه میان بعضی از سطوح آن از
نظر برخی صفات اختالف آماری معنیداری وجود نداشت) نسبت
به شاهد باعث افزایش این صفتها شدند؛ با این وجود تأثیر
تیمارهای کود سوپر فسفات تریپل نیز همراه با تیمار باکتری S.
 succinus strain R12N2بر این صفات به مراتب بیشتر بود.
پژوهشها نشان میدهد که خاک فسفات میتواند بهعنوان منبع
فسفر مورد استفاده قرار گیرد ولی کارایی آن به واکنشپذیری آن
در خاک بستگی دارد .شواهد زیادی وجود دارد که خاک فسفات
در خاکهایی با واکنش خنثی تا قلیایی کارایی ندارند ولی در
خاکهای اسیدی میتواند بهعنوان کود مناسب مورد استفاده قرار
گیرند ) .(Johnston and Syers, 1998بنابراین با در نظر گرفتن
 pHو مقدار کربنات کلسیم خاک مورد استفاده در این آزمایش
(جدول  )2به نظر میرسد که استفاده از خاک فسفات کارایی
الزم را در تأمین فسفر گیاه نداشته باشد .البته در چنین شرایطی،
اغلب پژوهشها نشان میدهد که استفاده از  PGPRدر آزادسازی
فسفر از منابع مختلف و جذب آن بوسیله گیاه نقش بیبدیلی دارد
( Kaur and Reddy, 2015; Adnan et al., 2017; Kadmiri et
al., 2018؛) که در این خصوص نقش جنس  Staphylococcusدر
پژوهشهای ) Akram et al. (2016و )Razzaghi et al., (2019
اثبات شده است .همچنین با توجه به جدول ( ،)1چون توان
انحالل و آزادسازی فسفر از منابع فسفاتهای کم محلول بهوسیله
سویه  S. succinus strain R12N2نسبت به دو سویه دیگر بیشتر
است ،بنابراین برتری این سویه در افزایش قابلیت دسترسی و
تأمین فسفر گیاه توجیه پذیر است .با اینحال عوامل زیادی در
قابلیت دسترسی فسفر خاک و جذب آن بهوسیله گیاه نقش دارند
که از جمله آنها میتوان به فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی خاک ،و همچنین فاکتورهای گیاهی و کود فسفره اشاره
کرد ( ;Sultenfuss and Doyle, 1999; Alori et al., 2017
 .)Blaise et al., 2018; Canarini et al., 2019بنابراین برآیند
فاکتورهای ذکر شده در این موضوع نقش دارد که پیچیدگی
خاصی به چرخه فسفر داده است .به همین دلیل تخمین قابلیت
دسترسی فسفر خاک و جذب آن بهوسیله گیاه با در نظر گرفتن
تعداد معدودی از فاکتورهای اشاره شده احتماالً اشتباه خواهد بود.
از این رو گاهی با افزایش مقدار کود سوپر فسفات تریپل مصرف

شده (البته تا یک حدی) تفاوت معنیداری در برخی از صفات
گیاهی مشاهده نمیشود (.)Jeshni et al., 2017
در شرایط بدون تنش و تنش کمآبی ،اغلب تیمارهای
باکتری نسبت به شاهد (بدون مایهکوبی باکتری) فسفر قابل
دسترس را افزایش دادند .پژوهشها نیز تأیید کننده این موضوع
میباشد که باکتریهای محرک رشد گیاه با فرایندهای ترشح
ترکیبات کمپلکس کننده یا حل کننده مانند اسیدهای آلی
( ،)Sharma et al., 2013اسیدهای غیر آلی ( Stamford et al.,
 )2003و کیلیت کردن ( ،)Rashid et al., 2004فسفر قابل دسترس
را افزایش میدهند.
غالب ًا در تیمار رطوبتی مطلوب ( )W80هر سه تیمار باکتری،
و در تیمار رطوبتی نزدیک به نقطه پژمردگی دائم ( )W55نیز
تیمار باکتری  S. succinus strain R12N2نسبت به شاهد باعث
بهبود صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه شد .پژوهشها نیز نشان
میدهد که جنسهای  Bacillusو مخصوصاً Staphylococcus
در شرایط تنش و غیرتنش با مکانیسمهای مختلف میتوانند
صفات فیزیولوژیک ،و در نهایت رشد و نمو گیاهان را بهبود بخشند
( ;Akram et al., 2016; Etesami and Maheshwari, 2018
) .)Razzaghi et al., 2019مکانیسمهای غالب در افزایش
مقاومت گندم و دیگر گیاهان زراعی به تنش کمآبی توسط PGPR
شامل -1 :تولید فیتوهورمونها (مانند  ،IAAجیبرلین و غیره) که
باعث توسعه سیستم ریشهای شده و از این طریق جذب آب و
عناصر غذایی بهوسیله گیاه افزایش مییابد -2 ،تولید )(ACC-d
که با تجزیه اتیلن از تجمع و اثرات تنشی آن جلوگیری میکند،
 -3افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی (مانند فسفر ،پتاسیم و
غیره) -4 ،تجمع اسمولیتها در گیاهان (مانند افزایش قندهای
محلول کل ) ،(TSSپرولین ،گالیسین بتائین و غیره)-5 ،
هموستازی یون در گیاه مخصوصاً افزایش نسبت پتاسیم به سدیم،
 -6تولید ترکیبات آلی فرار ) (VOCsکه باعث تنظیم بیان ژنهای
واکنش به تنش ،تحریک به تولید گالیسین بتائین و بسته شدن
روزنهها در گیاهان -7 ،تولید اگزوپلیساکاریدها که باعث افزایش
فراهمی آب و عناصر غذایی برای گیاهان -8 ،تحریک گیاهان به
تولید آنتی اکسیدانها که باعث تجزیه و کاهش اثرات منفی گونه-
های فعال اکسیژن ) (ROSتولید شده در اثر تنش ،و  -9تحریک
سیستم مقاومت به تنش گیاه که باعث تغییرات مورفولوژیک و
فیزیولوژیک متناسب گیاه برای مقابله با تنشهای محیطی ،می-
شود ( ;Vurukonda et al., 2016; Barnawal et al., 2017
 .)Etesami and Maheshwari, 2018البته همیشه و در همه
شرایط میکروارگانیسمهایی که در شرایط درون شیشهای خاصیت
محرک رشدی دارند ،در بسترهای خاکی باعث بهبود رشد و نمو
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تنش کمآبی باعث افزایش میزان پرولین برگ پرچم گیاه گندم
 نسبت بهS. succinus  در تنش شدید کمآبی تنها تیمار.شد
 وزن دانه و جذب فسفر ریشه،شاهد باعث افزایش میزان پرولین
S. succinus  وB. safensis ،B. pumilus  تیمارهای.گردید
. باعث افزایش وزن خشک ریشه شدند،در هر دو سطح رطوبتی
 ولی، در هر دو سطح رطوبتیS. succinus همچنین تیمار
 تنها در سطح بدون تنشB. safensis  وB. pumilus تیمارهای
. نسبت به شاهد جذب فسفر اندام هوایی را افزایش دادند،رطوبتی
در کل برای کشت گندم که احتمال دارد در یک یا چندین مرحله
از رشد و نمو خود با تنش کمآبی مواجه شود (مانند کشت دیم
S. succinus strain R12N2 استفاده از تیمار باکتری،)گندم
 چون در شرایط طبیعی دیمزارها.گزینه مناسبی به نظر میرسد
 به نظر میرسد تیمار،احتمال دریافت نزوالت جوی متفاوت است
 بتواند تولید دانه گندم را درS. succinus strain R12N2 باکتری
 استفاده از این باکتری در، با این وجود.این شرایط افزایش دهد
،قالب کود زیستی برای دیمزارهای گندم ایران یا سایر نقاط جهان
نیازمند آزمایشات و ارزیابیهای تکمیلی در مزارع دیم آن کشورها
.است

 به نظر میرسد این.(Delfim et al., 2018) گیاهان نمیشود
موضوع به دلیل تفاوتهای ژنتیکی و کارکردی باکتریهای
مختلف باشد و با تغییر شرایط ممکن است هر باکتری رفتارهای
.متفاوتی از خود نشان دهند

نتيجهگيری
 نسبت به شاهدS. succinus  تیمار،در شرایط تنش شدید کمآبی
B. (بدون مایهکوبی باکتری) و دو سویه دیگر تیمارهای باکتری
) در هر سطحی از کود فسفره بهطورB. safensis  وpumilus)
.معنیداری فسفر قابل دسترس و جذب فسفر دانه را افزایش داد
 بدون استفاده از کودS. succinus همچنین استفاده از تیمار
 فسفر قابل دسترس و جذب فسفر ریشه را تقریباً به اندازه،فسفره
تیمار شاهدی که در آن از سطح حداکثری کود فسفات استفاده
بدونS. succinus  عالوه بر این تیمار. افزایش داد،شده بود
 میلیگرم4  فسفر قابل دسترس را به میزان،استفاده از کود فسفره
 کیلوگرم در هکتار باالتر از حد15/6 بر کیلوگرم خاک معادل
 همچنین خاک فسفات زمانی میتواند.بحرانی فسفر افزایش داد
بهعنوان منبع فسفر مورد استفاده قرار گیرد که همراه با آن تیمار
 تنش شدید نسبت به عدم. نیز استفاده شودS. succinus باکتری
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