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اثر باکتریهای حلکننده فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه
شوید ()Aniethum graveolens L.
بهزاد کاویانی* ،۱محمدحسین انصاری ،۲داود

هاشمآبادی3

 ۱استادیار ،گروه باغبانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 ۲استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
3

استادیار ،گروه باغبانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت44/4/۲۲ :

تاریخ پذیرش44/6/۱:

چکیده
به منظور بررسی اثر سویههای باکتری حلکننده فسفات و سطوح مختلف کوود فسوفری بور عللرورد و ماو ان
اسانس گااه دارویی شوید ( )Anethum graveolens L.آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طورح بلو هوای
کامل تصادفی در سه تررار در اراضی پارامون شهرستان اردبال در سال  ۱331اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی
شامل  3سطح مصرف کود فسفات ( 57 ،1و  ۱71کالوگرم سوپرفسفات تریپل در هرتار) و چهار سطح باکتری
حلکننده فسفات (سه سویه باکتری سودوموناس پاوتادا سویه  R-173, R-113 ،R-168و بدون تلقاح با باکتری)
بود .نتایج تج یه واریانس نشان داد که اثر سویههای باکتری بر ارتفاع گااه ،عللررد بذر ،ماو ان اسوانس ،مقودار
آلفا فالندرن ،لالونن ،دیل اتر ،ترانس دی هادروکاروون ،فسفر و آهن ،معنیدار بود .مقایسه ماوانگان نشوان داد
که سویه  R-113در سطح  57کالوگرم کود فسفات بواتترین بوازدهی بوذر را موجوب شود .سوویه  R-168ناو
باشترین ما ان اسانس و باتترین مقدار آلفا فالندرن ،لالونن و دیلاتر را تولاد کرد .با توجوه بوه نتوایج بدسوت
آمده با استفاده از این باکتریها عالوه بر کاهش یک سوم مصرف کود فسفات توصواه شوده ،مویتووان کافاوت
محصول را نا بات برد.بنابراین جایگ ینی باکتریهای حلکننده فسفات برای اف ایش عللررد و هلچنان کافات
گااه شوید توصاه میشود.
واژههای کلیدی :اسانس ،باکتری حلکننده فسفات ،شوید ،کود فسفری
مقدمه۱

در ا

به دو شرل معدنی و آلی یافت میشوود کوه

فسفر بعد از ناتروژن مهمترین عنصور موورد ناواز

شرل معدنی آن به صورت  ۱51کانی مختلوف شوامل

گااهان و مهمترین نقش آن در فرآیند تولاود و انتقوال

ترکابات کلسام ،آهن ،آلوماناوم ،فلور و شرل آلوی آن

انوورژی اسووت .شوورلهای مختلووف فسووفر در ووا

بووه صووورت ترکابووات فاتووان ،فسووفولاپادها و اسوواد

بووهوسوواله صوصوواات طباعووی ووا شووامل ،pH

نوکلئاوک اسوت (.)Jones and Oburger, 2011توممان

کاتاونهای محلول و تبادلی ( ،)Mg+2, Ca+2, Fe+2نوع

فسفر مورد نااز گااهان از طریق کودهوای شوالاایی و

ذرات ا و سطح آنها کنترل میشوود .ایون عنصور

باولوژیک امرانپوذیر اسوت .مقودار زیوادی از فسوفر
موجود در کودهای شوالاایی بعود از ورود بوه وا
نامحلول میشود ،بهطوریکه در ا های آهروی بوه

*نویسنده مسئولb.kaviani@yahoo.com :
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ترکابوات نوامحلول کلسوام و مناو یم و در ا هووای

شووید ( )Aniethum graveolens L.یوک گاواهی

اسادی به فسفات آهن و آلوماناووم تبودیل شوده و از

دارویی است و از جللوه وواص دارویوی آن درموان

دسترس گااهان ارج میشوود .اگور یونهوای آهون،

بالاریهای هاسترپالزی ،پروستات ،سووزش مجواری

آلوماناوم کلسام و مناو یم در محواط واکونش وجوود

ادرار ،تصلب شرائان ،تنظام دستگاه گوارش و تنظوام

داشته باشند ،در شرایط اسادی فسوفاتهای نوامحلول

هورمونهای جنسی در زنان و مردان میباشود (

آهن و آلوماناوم و در  pHبوات فسوفاتهای نوامحلول

 .)and Shekhawat, 2010تولا ود گااهووان دارویووی و

کلسام و منا یم (به صوص فسفات کلسام) رسوو

معطر با استفاده از کودهای زیستی برای بهبود واص

مینلاید .دامنه  pHا های زراعوی بوان  7توا  8در

دارویی و توازن ترکابات مرثره آن یک فرایند ضروری

نوسان است (.)Hoberg et al., 2005

است (.)Yili et al., 2006

Jana

اسووتفاده از ری جانوودارانی بنووام حوولکننوودههای

بنابراین با عنایت به ل وم گسترش اسوتفاده از ایون

فسفات برای تبدیل شورل نوامحلول فسوفر بوه شورل

مارروارگاناسمها در جهت کواهش مصورف کودهوای

محلول ضروری بوه نظور مویرسود .باشوترین درصود

شالاایی و بهبود سالمت جامعه ،آزمایشی بوا اسوتفاده

ری جانداران حلکننده فسفات را در ا  ،بواکتریهوا

از باکتریهووای حوولکننووده فسووفات و کووود شووالاایی

و قارچها تشرال میدهند .ایون ری جانوداران قادرنود

فسفات بر کافات ،جذ

عناصر غذایی ،ماده مورثره و

ترکابات نامحلول فسفر را حل کرده و فسوفر موجوود

عللررد گااه شوید انجام شد.

در آنهووا را آزاد نلاینوود .مشووخه شووده اسووت کووه

مواد و روشها

باکتریهای حلکننده فسفات نه تنهوا رانودمان جوذ

آزمووایش در یرووی از مو ارع حومووه شووهر اردباوول

کود را بات میبرند بلره باعث افو ایش محصوول ناو

بوووا ارتفووواع  ۱371متووور از سوووطح دریوووا ،طوووول

میگردند (.)Whitelaw et al., 2000

جغرافاووایی  88˚ ۲1′و عوورج جغرافاووایی 38˚ ۱3′

از طرف دیگر یری از عواملی کوه باعوث بوه هوم

اجوورا شوود .نتووایج حاصوول از تج یووه ووا م رعووه

وووردن توووازن ترکابووات شووالاایی و موواده موورثره در

آزمایش وی نشووان داد کووه در علووق  pH ،1-31ووا

گااهان به ویژه گااهان دارویی میشود مصرف بیرویه

 ،5/6هووودایت الرتریروووی وووا در حووودود 1/83

کودهای شالاایی است ،که منجور بوه افوت اصوات

دسی زیلنس بور متور ،بافوت وا

دارویی شده و ارزش تجاری و درمانی آنها را کاهش

از نووع سوالتی-

لووومی و درصوود تی ،رس ،و شوون آن بووه ترتاووب

میدهد (.)Yili et al., 2006

 36 ،8۲و  ۲6درصووود اسوووت .مشخصوووات کامووول
ا به شرح جدول  ۱میباشد.
جدول  :۱واص فا یری و شالاایی ا م رعه آزمایشی
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فاکتورهااای آامااای :ش بووه فاکتورهووای آزمایشوی

سب شوودن یووک بوتووه نگهووداری شوود .آباواری م رعووه

عبووارت بودنوود از 3 :سووطح مصوورف فسووفات (57 ،1

بووا توجووه بووه وضووعات رطوووبتی ووا و شوورایط

و  ۱71کالووووگرم سوپرفسوووفات تریپووول در هرتوووار

محاطووی انجووام و در طووول دوره رشوود بووهمنظووور

معووادل  38/7 ،1و  51کالوووگرم فسووفر وواله در

مبووارزه بووا علفهووای هوورز وجووان دسووتی اعلووال

هرتووار) و چهووار سووطح بوواکتری حوولکننووده فسووفات

گردید .در طوول فصول رشود یادداشوتبورداریهوا و

(سووووه سووووویه بوووواکتری سووووودوموناس پوتاوووودا

نا و نلونووهبوورداریهووای تزم در مووورد انوودازهگا وری

R-173,

صفات موورد بررسوی انجوام گرفوت .بورای پرهاو از

 R-113و بوودون تلقوواح بووا بوواکتری) .یبووه طووول ۲

اثوورات حاشوواهای ،یادداشووتبرداریهووا و نلونووه-

متوور و فاصووله ردیفهووای کشووت  81سووانتیمتوور در

بوورداریاز  8ردیووف دا لووی ( ۲ردیووف از  6ردیووف

بهووار قبوول از کاشووت ،عللاووات شووخم و دیسووک

کاشووت کنوواری بووه عنوووان حاشوواه در نظوور گرفتووه

انجووام و بعوود از تسووطاح زمووان ،اقوودام بووه کاشووت

شوودند) و ناو بووا حووذف حوودود نووام متوور از ابتوودا و

گردید.

انتهای هر ردیف انجام شد.

آمااادهساااای بااذر :بووذر شوووید مووورد اسووتفاده از

برداشاات ایاااه :در هوور کوورت بعوود از حووذف دو

بخووش گااهووان دارویووی موسسووه جنگلهووا و مرات و

ردیف انتهوا از طورفان و نوام متور حاشواه از طورفان

تهاووه شوود .جهووت تهاووه تالارهووا ،بووذرها ب وهوسوواله

انتهوووایی وووط کاشوووت کلاوووه کرتهوووا ،بوتوووههای

صوولع عربووی آغشووته و بوواکتریهووای مووورد نظوور بووا

موجووود در ردیفهووای ماوووانی کوورت بووا دسوووت

توووده بووذر تلقوواح گردیوود .هلگووی ایوون بوواکتریهووا

برداشووت و سووپس بووا چسووباندن اتارووت مخصوووص

بووومی ووا هووای کشووور بوووده و توسووط بخووش

هر کرت و گذاشوتن بوه دا ول پاکوت بوه آزمایشوگاه

تحقاقووات باولوووژی ووا موسسووه تحقاقووات ووا

انتقووال یافووت .پووس از شووکشوودن در هوووای آزاد،

و آ  ،جوودا و ووالهسووازی شووده و مایووه تلقوواح

دانه با کوبادن از کاه جودا گردیود و مقودار دانوه بوه-

آنهووا تهاووه شوود .بوورای تلقوواح بووذرها ما و ان هفووت

دستآمده از هور کورت بوه عنووان عللرورد دانوه بور

گووورم مایوووه تلقووواح کوووه در هرگووورم آن  ۱15عووودد

حسووب گوورم تعاووان شوود .سووپس عللروورد دانووه بوور

بوواکتری زنووده و فعووال وجووود دارد مووورد اسووتفاده

حسووب کالوووگرم در هرتووار محاسووبه گردی ود .بوورای

قرار گرفوت .ماو ان مصورف بور اسواس دسوتورالعلل

تعاووان تعووداد شووا ههووای فرعووی و ارتفوواع بوتووههووا،

( )Pseudomonas putidaسوووویه ،R-168

موسسه تحقاقات آ

برداشووت  31بوتووه انتخووا

و ا بود.

و ماووانگان بوتووههای

کشاات بااذر :پووس از تلقوواح بووذور و شووککووردن

برداشووتی بووه عنوووان ارزش آن صووفت در جوودول

در سووایه عللاووات کاشووت در توواری  ۱3اردیبهشووت

تج یه واریانس در نظر گرفته شد.

ماه بوا توصواههای صوورتگرفتوه انجوام شود کوه بوا

اناادااه ایااری میاازاس اسااانن و تییااین ترکی ااا

تووراکم  ۱8بووذر در مترمربو بووه صووورت دسووتی و بووا

آس :بوورای انوودازهگاری اسووانس و ترکابووات موجووود

کشت  ۲بوذر در هور کپوه کاشوته شود .توراکم موورد

در اسووووانس (ماوووو ان آلفافالنوووودرن ،توووورانس دی

نظوور از طریوق فاصووله بووذور بوور روی ردیوف تنظوام

هاوودروکاروون ،کوواروون ،لالووونن و دیوول اتوور) از

شد ،بدین صوورت کوه در هور کپوه  ۲بوذر کشوت و

ردیوووف دوم هووور واحووود آزمایشوووی در مرحلوووه

در موقوو تنووککووردن در مرحلووه  ۱۲روز پووس از

رسووادگی دانووهها ،سووه بوتووه برداشووت شووده و بووه
21
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آزمایشگاه انتقال یافت .درصود رطوبوت در هور یوک

 ،5973Nولتووواژ یونا اسووواون 51 :الرتووورون ولوووت،

از نلونهها بوا روش آزیوتروپاوک و بوا دسوتگاه دیون

روش یونا اسووواون ،EI :دموووای منبووو یونا اسووواون:

استار اندازه گاوری شود .هلچنوان درصود اسوانس

 ۲۲1درجووه سلسوواوس .شناسووایی ترکابووات متشوورله

و بوا دسوتگاه

اسوانس بوا مقایسوه شوا ههوای بوازداری و طاوف

کلونجر اندازه گاوری و ثبوت گردیود .اسوانسهای بوه

جرموی ایون ترکابوات بوا شوا ههای بوازداری و

نا در هر نلونه بوا روش تقطاور بوا آ
دسوت آموده پوس از آ
بودون آ

طاف جرمی ترکابات

گاوری بوا سوولفات سودیم

استاندارد صورت گرفت.

درون شاشوههای رنگوی ریختوه شود و توا

قبل از انجام محواسبات آمواری ،ابتدا نورمالبوودن

قبول از ت ریوق بوه دسوتگاه در یخچوال بوا دموای 8

دادهها موورد تسوت قورار گرفوت .در صوورت ناوواز،

درجووه سلسوواوس نگهووداری گردیوود .اسووانس

دادههوا کووه بور حسووب درصود بودنوود بوا  Arc Sinو

بهوسوواله دسووتگاه کروموواتوگرافی گووازی از نوووع

دادههووایی کووه از شوولارش حاصوول شووده بودنوود بووا

 Hewlet Packard 6890Nبووا سووتونی بووه طووول 31

جذرگرفتن ،نرموال شودند .تج یوه واریوانس صوفات،

متوور ،قطوور دا لووی  1/۲7مالیمتوور و ضووخامت تیووه

مقایسووه ماووانگان صووفات بووا آزمووون  LSDدر سووطح

 1/۲7ماررومتووور از نووووع  HP-5MSموووورد تج یوووه

احتلال  7درصد و هلبستگی ساده بان صوفات موورد

قورار گرفوت .برناموه دموایی عبوارت بوود از :دموای

مطالعه ،انجام گرفت .برای انجام این تج یهها ،از نرم-

ابتودایی آون؛  71درجوه سوانتیگراد ،دموای انتهوایی؛

اف ارهای  SAS9.1و برای رسوم نلودارهوا از نرمافو ار

 ۱71درجوووه سلسووواوس و گرادیوووان حرارتوووی آون؛

 EXCELاستفاده گردید.

 ۲/7درجه سلسواوس در هور دقاقوه ،افو ایش دموا توا
 ۲61درجوووه سلسووواوس بوووا سووورعت  ۱1درجوووه

نتایج

سلسواوس در هور دقاقوه و توقوف در ایون دموا بوه

نتایج تج یه واریانس دادهها نشوان داد کوه اثورات

موودت  7دقاقووه ،افوو ایش دمووا تووا  3۲1درجووه

باکتری و کود فسفات در سطوح احتلال  ۱و  7درصد

سانتیگراد بوا سورعت  ۱7درجوه درجوه سوانتیگوراد

بر صفات مورد ارزیابی معنیدار بوده است (جداول ۲

در دقاقوه و سوه دقاقوه توقوف در ایون دموا .دموای

و  .)3هلچنان مقایسه ماانگان دادهها نشان داد که اثور

اتاقوک ت ریوق؛  ۲71درجوه سوانتیگراد ،گواز حامول:

این دو فاکتور ا تالف معنیداری را در صفات ایجواد

هلاوووم و سوورعت جریووان گوواز ۱/۲ :مالیلاتوور در

کرده است (جداول  7 ،8و .)6

دقاقوه .طاوف نگوار جرموی مودل

Hewlet Packard

جدول  :۲تج یه واریانس اثر باکتریهای حلکننده فسفر به هلراه سطوح مختلف کود فسفات بر صفات اندازهگاریشده شوید
مناب تغاارات

ارتفاع بوته

عللررد دانه

ما ان اسانس

ترانس دی هادروکاروون

۱/78ns

۱۲۲/8ns

۲7/36ns

۱/36ns

تررار
باکتری

**

۱1۱5/۱3

کود

**

78/۱8

باکتری × کود

**

۱6/67

طا
ضریب تغاارات

**

6۱61۲/8

**

۲۲573/۲

*

۲1۱۲/5

**

۱515۲/6۲

*

5۱۲/88

ns

75/۱8

**
**

68/35

۱83/7۲

**

61/87

۲/۱۱

383/7

۲8/73

6/۱3

3/36

۲۲/58

۲/88

۲3/11

** :* ،بهترتاب معنیداری در سطح احتلال  ۱در صد و  7درصد و  nsعدم وجود تفاوت معنیدار
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جدول  :3ماانگان مربعات اثر باکتریهای حلکننده فسفات به هلراه سطوح مختلف کود فسفری بر صفات اندازهگاریشده شوید
آلفا فالندرن

مناب تغاارات
تررار

*

باکتری

**

73/36

کود

**

۱۱/36

طا
ضریب تغاارات

کاروون

1/7۲ns

7/651

ns

باکتری × کود

لالونن
**
**

۲/8۱

۱6/36ns

8/58

۱5/63

ns

دیل اتر

**

۱11/81

**

۱۲6/51

*

۱/3۲

1/1۱6ns
**

1/۲68

**

1/185

ns

33/3۱

1/118

۱/7

۱/18

۱۱/35

1/115

8/3۱

5/35

۱3/66

7/86

** :* ،بهترتاب معنی دار در سطح احتلال  ۱در صد و  7درصد و  nsعدم وجود تفاوت معنی دار

جدول  :4مقایسه ماانگان اثرات ساده باکتریهای حلکننده فسفر بر صفات اندازهگاریشده شوید
آلفا فالندرن

سویههای باکتری سودوموناس

لالونن

دیل اتر

ما ان اسانس
(مالیمول بر گرم ماده شک)

(درصد)

R-168

۱5/۲8a

۱/55a

۱7/۱۱a

۲78/5a

R-113

b

b

bc

c

۱8/۱1

۱/61

۱3/55

۲۱8/3

R-173

۱۲/8۲c

۱/65b

۱8/66ab

۲۲5/5b

شاهد

۱۱/37c

۱/35c

۱۲/88c

۱77d

در هر ستون حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح احتلال  7درصد میباشد.

جدول  :۵مقایسه ماانگان اثرات ساده اثر سطوح مختلف کود فسفات بر صفات اندازهگاریشده شوید
کود فسفات

آلفا فالندرن

ما ان اسانس

دیل اتر

لالونن

(کالوگرم در هرتار)

(درصد)

(مالی مول بر گرم ماده شک)

(درصد)

(درصد)

ab

b

۱71
57
1

a

a

۱8/83

۲۱3/57

۱/6۱

۱8/۲7

۱8/۱5a

۲۱3/18a

۱/66a

۱7/۲7a

b

b

b

c

۱۲/65

۲16/18

۱/78

۱۲/83

در هر ستون حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح احتلال  7درصد میباشد.

جدول :6مقایسه ماانگان اثرات متقابل باکتریهای حلکننده فسفر و سطوح مختلف کود فسفات بر صفات اندازهگاریشده شوید
سویههای باکتری

کود فسفات

عللررد دانه

ارتفاع بوته

ترانس دی هادروکاروون

سودوموناس

(کالوگرم در هرتار)

(کالوگرم در هرتار)

(سانتیمتر)

(درصد)

R-168

1

5۲/3ef

۲3/33f

3/1۱cd

R-113

1

e

57/8

R-173

1

e

58/۱

h

e
bc

36/۱

cd

5

86/66

de

7

e

def

38

شاهد

1

R-168

57

88/۱d

۲8f

۱1c

R-113

57

۱31/7a

88d

۲۱/33a

R-173

57

۱13/8c

71/66a

۱3/33a

شاهد

57

g
e

83/1

e

37/33
f

b

5

R-168

۱71

R-113

۱71

۱۱۱/۱b

83d

R-173

۱71

۱1۱/۱c

88/83ab

۱1/66c

شاهد

۱71

78/1

e

۲3

cde

۱۱c

f

58/1

33

8

38/66

در هر ستون حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح احتلال  7درصد میباشد.
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c

۱7

۱1
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ارتفاع ایااه :نتوایج حاصول از تج یوه واریوانس اثور

نظر ما ان اسانس بهترتاب در سطح احتلال  ۱درصود

سویههای باکتری سودوموناس و سطوح کود فسفر بور

و  7درصد وجود دارد ،ولی اثر متقابل بوان سوویههای

ارتفاع بوته نشان داد که اثر متقابل سوویههای بواکتری

باکتری سودوموناس و سطوح کود فسفر معنیدار نبود

سودوموناس و سطوح کود فسفر بور ارتفواع بوتوه در

(جدول  .)۲مقایسه ماانگان سطوح مختلف کود فسفر

سطح احتلال  ۱درصد معنیدار میباشود (جودول .)۲

نشان داد که بان سطوح  57و  ۱71کالوگرم در هرتار

مقایسه ماانگان اثر متقابول کوود و بواکتری بور ارتفواع

به لحاظ آماری وجود ندارد ولی نسبت به سطح صوفر

بوته نشان داد که باتترین ارتفاع بوته مربوط به سوطح

کود فسفر برتر میباشند (جدول  .)8هلچنان مقایسوه

بواکتری R-

ماانگان سوویههای بواکتری سوودوموناس حولکننوده

( 173با ماانگان  71/66سوانتی متور) و پوایانترین آن

فسفر نشان داد کوه هور سوه سوویه نسوبت بوه شواهد

مربوط به سطح کود فسفر  ۱71کالووگرم در هرتوار و

اسانس باشتری تولاد کردهاند و باشترین اسانس تولاد

سویه باکتری ( R-168با ماوانگان  ۲3/1۱سوانتی متور)

شده مربوط به سویه  R-168با ماوانگان  ۲78/5مالوی

بود (جدول  .)6ضولن ایون کوه در هور چهوار سوویه

مول بر گرم ماده شک است (جدول .)7

باکتری سودوموناس ،بواتترین ارتفواع بوتوه درسوطح

میزاس ترانن دی هیدروکارووس :مقایسه ماانگان اثور

کودی  57کالوگرم در هرتار به دست آمد (جدول .)6

متقابووول رقوووم و بووواکتری بووور ماووو ان تووورانس دی

عملکرد دانه :نتوایج حاصول از تج یوه واریوانس اثور

هادروکاروون نشان داد که باشترین ما ان این ماده در

سویههای باکتری سودوموناس و سطوح کود فسفر بور

سویه  R-113از سوطح فسوفر  57کالووگرم در هرتوار

عللررد دانه نشان داد که اثر متقابل سویههای بواکتری

(با ماانگان  ،)۲۱/33در سویه  R-168و شاهد از سطح

سودوموناس و سطوح کود فسفر بر عللرورد دانوه در

فسووفر  ۱71کالوووگرم (بووهترتاووب بووا ماووانگان  ۱7/7و

سطح احتلال  7درصد معنیدار میباشود (جودول .)۲

 )۱1/1و در سووویه  R-173از سووطح  57کالوووگرم در

مقایسه ماانگان اثر متقابل رقم و بواکتری بور عللرورد

هرتار (با ماانگان  )۱3/33به دست آمود (جودول .)6

R-

در سووویه  R-168و  R-173بووا افو ایش مصوورف کووود

 168و  R-113از سطح فسفر  57کالووگرم در هرتوار

فسفر از صفر به  57کالوگرم در هرتار ماو ان تورانس

(بووه ترتاووب بووا ما وانگان  88/۱و  ۱31/7کالوووگرم در

دی هادروکاروون اف ایش یافت ،ولی از سطح  57بوه

هرتووار) ،و در تالووار بوودون تلقواح (شوواهد) از سووطح

 ۱71کالوگرم از این ما ان کاسته شد .نتایج حاصول از

فسووفر  ۱71کالوووگرم (بووا ماووانگان  78/1کالوووگرم در

تج یووه واریووانس اثوور تالارهووای سووویههای بوواکتری

هرتار) به دست آمد ،اما در سویه  R-173بان سوطوح

سودوموناس و سطوح کود فسفر بر ما ان تورانس دی

 57و  ۱71کالوگرم در هرتار به لحاظ آمواری تفواوت

ها ودروکاروون نشووان داد کووه اثوور متقابوول سووویههای

معنیداری وجود نداشت ولی نسبت بوه سوطح صوفر

باکتری سودوموناس و سوطوح کوود فسوفر بور ماو ان

کود فسفر برتر بودند (جدول .)6

ترانس دی هادروکاروون در سطح احتلوال  ۱درصود

میزاس اسانن :نتایج حاصول از تج یوه واریوانس اثور

معنیدار میباشد (جدول .)3

سویههای باکتری سودوموناس و سطوح کود فسفر بور

میزاس آلفا فالندرس ،لیمونن و دیلاتر :نتایج نشان داد

ما ان اسوانس نشوان داد کوه تفواوت معنویداری بوان

که تفاوت معنیداری به لحاظ آمواری بوان سوویههای

سویههای باکتری سودوموناس و سطوح کود فسوفر از

مختلووف بوواکتری حوولکننووده فسووفر (سووویههای

کود فسفر  57کالوگرم در هرتار و سوویه

دانه نشان داد که باشترین عللرورد دانوه در سوویه
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سوودوموناس) از نظوور ماو ان آلفافالنوودرن ،لالووونن و

باکتریهای محر

دیلاتر وجود دارد (جدول  .)3مقایسه ماوانگان ماو ان

سودوموناسهای فلورسنت را بر ارتفاع بوته و وزن

آلفافالندرن ،لالونن و دیولاتر نشوان داد کوه هور سوه

رشد گااه اثرات مثبت تلقاح

شک بخش هوایی گندم نشان دادند.

سووویه نسووبت بووه شوواهد برتوور بودنوود و سووویه

نتایج نشان داد که در هر سه سطح کوود فسوفات،

 R-168نسبت به سایر سویهها برترین بود (جدول .)7

سویههای باکتری عللررد دانه باشتری نسبت به عودم

نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری به لحواظ آمواری

تلقاح با باکتری (شاهد) تولاد کردند .اثر مثبوت تلقواح

بووان سووطوح مختلووف کووود فسووفات از نظوور ما و ان

گااهان دارویی با باکتریهای حلکننودهی فسوفات بور

آلفافالندرن ،کواروون ،لالوونن و دیولاتر وجوود دارد

اف ایش باوماس و عللررد دانه بوه وسواله بسوااری از

(جوودول  .)3مقایسووه ماووانگان ماوو ان آلفافالنوودرن،

محققان گو ارش شوده اسوت (

کاروون ،لالوونن و دیولاتر نشوان داد کوه هور چهوار

 .)2006; Pandey et al., 2000ایوون اف و ایش رشوود

ترکاب با اف ایش مصرف کوود فسوفر از صوفر بوه 57

میتواند ناشی از قابلات ایون مارروارگاناسومها بورای

اف ایش پادا کردند ،اما با اف ایش مصرف کود از  57به

تولاد ترکابات تحریککننده رشد (

 ۱71تغاار معنیداری در ما ان آلفافالنودرن ،کواروون

 ،)and Hoflich, 2004حلکردن عناصر غذایی بهویوژه

مشاهده نشد و حتی از ما ان لالونن و دیلاتور کاسوته

فسفر ( )Arshad and Wagas, 2011و اف ایش توسعه

شد (جدول .)6

ریشوه ( )Kloepper and Beauchamp, 1992باشوود.

Shahraroona et al.,

Egamberdiyeva

 )۲117( Glickضلن ارایه مدل کاهش غلظت اتوالن
در گااه تحت تنش اعالم نلودنود کوه یروی از دتیول

بحث
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتاجه

تفاوت تواثار باکتریهوا در کواهش سوطح اتوالن و در

گرفت که علت بات بودن ارتفاع بوته در سطح 57

نتاجه عللررد گااه به رقابوت بوان آنو

یمهوای ACC-

نسبت به سطح  ۱71کالوگرم فسفری میتواند بهدلال

 deaminaseو  ACC-oxidaseبووورای جوووذ

تولاد شا ه فرعی باشتر باشد که گااه در سطح ۱71

بستگی دارد .مرانا مهای دیگری به ج تولاود آنو یم

کالوگرم کود فسفری به جای اینره ارتفاع بوته را

 ACC-deaminaseدر اف ایش رشد گااه موثر میباشود

اف ایش دهد شا ه فرعی را اف ایش داده است .نتایج

که از جلله توانایی سویههای سوودوموناس در تولاود

تعداد شا ه فرعی باشتر در سطح  ۱71نسبت به سطح

سادروفور و تامان آهن مورد نااز گااه و حاللسوازی

 57موید این مطلب میباشد .این نتاجه با نتایج

مناب نامحلول فسفر و قابل استفاده شدن فسوفر بورای

 Shirmardiو هلراران ( )۲113هلاهنگ میباشد.

جذ

گااه را میتووان نوام بورد Mayak .و هلرواران

آنها در آزمایشی جداگانه ،اف ایش ارتفاع بوته توسط

( )2004aدریافتند که گااهان تلقاحشده با باکتریهوای

Burd

رشد ،تحت تنش شری فسفر باشتری نسبت

باکتریهای حلکننده فسفات را گ ارش کردند.

محر

ACC

و هلراران ( )2000گ ارش کردند که باکتریهای

به گااهوان تلقواحنشوده جوذ

حلکننده فسفر ،ارتفاع بوته و باوماس را از طریق

بسااری از سویههای بواکتری سوودوموناس بوا تولاود

اف ایش تولاد هورمونهای گااهی و تسهال جذ

آن یمهای فسفاتاز ،آزادشودن فسوفر از ترکابوات آلوی

Fallah

فسوفردار را موجوب مویشووند ).(Entz et al., 2001

در مرور پژوهشهای انجامشده بر

طباعی است که این مارروارگاناسمها بر حسب نوع و

مواد غذایی اف ایش داد Asadi Rahmani .و
( )۲111نا

موینلاینود .هلچنوان
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مقدار حلکنندهای که تولاد میکنند ،شدت اثور کوامال

کلروفال ،فسوفر و پوروتاان را افو ایش دهنود ،ماو ان

متفاوتی داشته باشند (.)Hoberg et al., 2005

تووورانس دی هاووودروکاروون در سووولول را افووو ایش

تلامی پارر رویشی گاواه شووید محتووی اسوانس

میدهند .اما در سویه  R-113و شاهد مشاهده میشود

است .مهمترین ترکابات اسانس در پارر رویشی گاواه

که با اف ایش سطح کود فسوفر بور ماو ان تورانس دی

د-کاروون و د-فالندرن میباشند و مهمترین ترکابوات

هادروکاروون اف وده میشود .نرتوه شوایان ذکور ایون

اسانس حاصل از بذرهای کوامالً رسواده د-کواروون و

است که ما ان ترانس دی هادروکاروون در مقایسه بوا

لالونن هستند ( .)Duke, 2001ما ان این ترکابوات بوه

دو سویه  R-168و  R-173بساار پایان است.

شرایط رشدی و تغذیهای گااه بسوتگی دارد ،بنوابراین

مهمتورین ترکابوات اسوانس حاصول از انودامهای

تغاار در شرایط محاطی یا تغذیهای ،ما ان اسانس گااه

هووووایی شووووید عبارتانووود از کووواروون (،)۲1-37

را تغاار میدهد .کود فسوفر از جللوه عناصور غوذایی

آلفافالندرن ( ،)۱1-۲1لالونن ( )۱1-7۲و دیلاتر (توا

است که ما ان اسانس گاواه را دچوار نوسوان میکنود

 ،)۲که وضعات محاطی در ماو ان آنهوا اثور بسو ایی

( .)Hyopalahti et al., 2003هلچنان مقایسه ماوانگان

دارد ( .)Kapoor et al., 2002سویههای باکتری نا بوا

سویههای باکتری سودوموناس حلکننده فسوفر نشوان

تغاار شرایط اکی و بهبود شرایط تغذیهای منجور بوه

داد که هر سه سویه نسبت به شواهد اسوانس باشوتری

اف ایش ما ان این ترکابات نسبت به تالار غار تلقاحی

تولاد کردند .عباسزاده و هلراران ( )۱386ضلن بوه

(شاهد) شودهاند .ی دانوی باووکی و هلروارن ()۱385

دسووت آوردن نتووایج مشووابه ،گوو ارش کردنوود کووه

گ ارش کردند که مصرف انواع مختلف کودهای آلی و

باکتریهوای حولکننوده فسوفات سوودوموناس ماو ان

شالاایی در ا بر روی درصد روغن ،سوالالارین و

اسانس گااه هلاشه بهار را نسبت به تالار مصرف کود

سالابان بوذر ماریتاغوال تومثار معنویداری داشوت ،بوه

شالاایی سوپر فسفات تریپل 71 ،درصد افو ایش داده

طوری که تالار کود کلپوست باتترین درصد روغن را

ولی از نظر تولاد ماده شک تفاوت معنیداری نشوان

نسبت به سایر تالارها داشوت و بعود از آن تالارهوای

ندادند .نتایج یادگاری و هلراران ( )۱385ضلن تایاد

ک وودی ناتروژنوبوواکتر و مخلوووط ناتروژنوبوواکتر و

این نتایج ،نشان داد که بان تولاد ماده شک گاواهی،

کلپوست ،باشترین درصد روغن را داشوتند .هلچنوان

ما ان اسانس گااهی ،مقدار مس و روی قابل استخراج

تالار کود شالاایی کلترین درصد سالابان را القا کورد.

پس از برداشت رابطه مسوتقام مثبوت

نتایج مشابهی توسوط فالحوی و هلرواران ( )۱385در

عناصر

مورد اسانس بابونه و تبری ی ( )۱383در مورد موساالژ

ری مغذی ،ما ان اسانس و تولاد ماده شوک افو ایش

اسفرزه گ ارش شده است .آرویی و هلرواران ()۱353

یافووت .بووه عقاووده  Vassilevو هلروواران ( )۲116در

گ ارش کردنود کوه بوا افو ایش سوطح کوود شوالاایی

شرایط مصرف زیاده از حد کودهای شالاایی ،فعالات

فسفاته ،درصد روغن دانه کدو پوست کاغذی کواهش

باکتریهای حلکننده فسفر کاهش مییابد که نوه تنهوا

یافت .آنها باان کردند که موواد غوذایی جوذ

شوده

از جلعاوووت مارروبوووی وووا میکاهووود بلروووه در

توسط گااه به جای این که به مصرف ذ اره سوازی و

فعالاتهای باوشالاایی گااه اثر میگذارد Domash .و

تقویت دانهها برسد ،بوه مصورف نقواط رویشوی دارای

هلراران ( )۲116ضلن بهدسوت آوردن نتوایج مشوابه

قدرت جذ

باتی مواد غذایی رساد .هلچنوان نتوایج

گو ارش کردنوود کووه باکتریهووایی کووه بتواننوود ما و ان

 Helalو هلراران ( )۲1۱۱که کودهوای باولوژیوک را

موجود در ا

وجود داشت ،چنان که با اف ایش قابلات جذ
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اثر باکتریهای حلکننده فسفات بر کاهش مصرف کود فسفری بر گیاه..

به هلراه کود ناتروژن بهکار برده بودند گ ارش کردنود

فالحی ،ج ،.کوچکی ،ع .و رضوانی مقدم ،پ.

که اف ایش مصرف کود ناتوروژن از ماو ان کواروون و

( .)۱333بررسی تمثار کودهای باولوژیک بر

لالونن میکاهد ،آنها باشترین ما ان آپاول ،کاروون و

شا ههای کلی و کافی گااه دارویی بابونه .مجله

لالونن را از سطح  ۱/3مصرف کوود ناتوروژن توصواه

پژوهشهای زراعی ایران .شلاره  .5جلد.۱

شده ،گ ارش کردند.

صفحات .۱۲۲-۱۲8
یزدانی بیوکی ،م ،.کوچکی ،ع .و نصیری محالتی،

نتیجهایری نهایی

م.

( .)۱333تاثار باکتری ناتروژنوباکتر ،کلپوست و

با توجه به نتایج حاصل از ایون تحقاوق مشوخه

ورمی کلپوست در مقایسه با کودهای شالاایی بر

گردید تاثار سویههای باکتری به کوار گرفتوه شوده در

عللررد ،اج ای عللررد و صوصاات کافی گااه

این آزمایش بر شوید قابل مالحظه میباشد .در حالت

ماریتاغال .پژوهش های زراعی ایران .شلاره ..8

کلی با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان اعوالم کورد
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