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 ه مدیریت خاك و تولید پایدارنشری
  1392، دوم، شماره سومجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

   بر رشد گندم دیم به همراه کود دامی مایه تلقیح ازتوباکتربررسی اثرات
  

  2 و حمید محمودي1هوشنگ خسروي*
   بخش تحقیقات بیولوژي خاك، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، کرج،یاستادیار پژوهش1
  ؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم، مراغه بخش تحقیقات مدیریت منابع، میمربی پژوهش2

 29/11/91:  ؛ تاریخ پذیرش26/4/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
 نوع مایه تلقیح ازتوباکتر بر رشد و عملکرد گندم دیم در ایستگاه صحرایی سهدر این پژوهش اثر 

کامل هاي  صورت بلوك طرح به. قرار گرفتدیم مراغه مورد بررسی کشاورزي مؤسسه تحقیقات  
و یک الف و ب، به نام در حامل جامد ازتوباکتر  مایه تلقیحدو نوع شامل شاهد،  تیمارها وتصادفی 

 ماده آلی و بیترکمایع، کود دامی پوسیده، کود نیتروژنی و تیمارهاي به شکل تجاري مایه تلقیح نوع 
بدون  نوع ب مایه تلقیح جامدنتایج نشان داد .  تکرار پیاده شد4در و  تیمار 9با مایه تلقیح در مجموع 

کود دامی تلقیح در حضور  . درصد در مقدار پروتئین دانه گندم شد1/22سبب افزایش حضور ماده آلی 
دامی سبب کود  در حضور تلقیح. نشان دادگندم رشد هاي مختلف  شاخص بر داري معنیاثرات 

 درصد جذب 73ریشه،  عالوه ه ب درصد عملکرد اندام هوایی8/37،  درصد عملکرد دانه2/36افزایش 
  .نسبت به شاهد شد  درصد جذب روي دانه45 درصد جذب فسفر و 79نیتروژن، 

  
  ، دیمگندمکود دامی، ازتوباکتر، ،  مایه تلقیح:هاي کلیدي واژه

  
  
  

                                                
  hkhosravi@swri.ir: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 میلیون 97/2ت که  میلیون هکتار برآورده شده اس25/5سطح زیر کشت گندم در ایران حدود 

.  کیلوگرم در هکتار است490در ایران حدود متوسط عملکرد گندم دیم . باشد هکتار آن کشت دیم می
 کیلوگرم 513 هکتار با عملکرد 200000حدود شرقی  آذربایجاناستان سطح زیر کشت گندم دیم در 

کرد گندم دیم در ایران که عمل با توجه به این. )2009 جهاد کشاورزي، وزارت( باشد در هکتار می
 ،دهند زارها تشکیل می توجهی از مناطق تحت کشت گندم ایران را دیم  سطح قابلو بودهن ییبسیار پا
 به توجه با. کارهاي الزم براي افزایش میزان محصول در واحد سطح ضرورت دارد بررسی راهبنابراین 

 ری با تاخیت محصول ممکن است بارندگ و بعد از کاشبوده کم یبارندگ زانیم مید مناطق در که نیا
 که يطور هب مناطق با محدودیت همراه است نیا مصرف کودهاي شیمیایی در نی انجام شود بنابراادیز

یکی . )2004 و نفیسی، ملکوتی (ندیببعلت تماس با کود صدمه  ممکن است بذر یا ریشه جوان گیاه به
یه له استفاده از ماأ به آن امیدوار بود مسگیاه رشد توان براي بهبود تغذیه و کارهایی که می از راه
هاي خاك داراي  برخی از میکروارگانیسم.  کودهاي بیولوژیک استاصطالح بههاي میکروبی یا  تلقیح

 آن سبب افزایش اي تغذیهشرایط  بهبود از طریقتوانند با تأثیر بر گیاه  خصوصیاتی هستند که می
  ).1979،  و اسکرمنتامسون( د محیطی شوندمقاومت آن نسبت به عوامل نامساع

جیبرلین و سیتوکینین  ، جیبرلین، مواد شبه)اکسین(ها مانند ایندول استیک اسید  سنتز انواع هورمون
همکاران، و لوپز  - گونزالز؛1975 ،باريآزکون و (هاي مختلف ازتوباکتر محرز شده است  توسط سویه

حضور وم نیز توسط ازتوباکتر کروکوکوم در خاك در مونیترشح آ. )1989 ،فراکنبرگرنیتو و  ؛1986
 اسیدهاي آمینه توسط سنتز .)1986 ،ناروال و کوپتا(هاي رس نیز گزارش شده است  منگنز و کانی

ساکاریدها از جمله  عالوه سنتز انواع اگزوپلی به.  گزارش شده است)1983( همکاران و لوپز -گونزالز
، و همکاران اگارتسو(هاي وینالندي و کروکوکوم گزارش شده است  سنتز آلجینیک اسید توسط گونه

  ).2000 ،صبرا ؛1998
 در 1958-60 يها که در سال طوري وباکتر در کشاورزي در کشور روسیه آغاز شد بهازتاستفاده از 

 8 در اي بر روي محصوالت مختلف صورت گرفت و  آزمون مزرعه23اتحاد جماهیر شوروي سابق 
وباکتر بر دانه ازت بر روي اثر هایی پژوهشدر هندوستان نیز . بت دادوباکتر جواب مثازتبا یح تلقمزرعه 

انجام شده است که نتایج مثبتی فرنگی و کلم  یا نشاءهاي گندم، برنج، ذرت، پیاز، بادمجان، گوجه
  ).1988 ،سوباراو(دست آمد  ویژه در برنج، کلم، بادمجان و گندم به به
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وباکتر ازتهاي ریزوسفر از جمله  ژن گندم پاییزه در اثر تلقیح با باکتريعملکرد و جذب نیترو
 متعددي در رابطه هاي چنین گزارش  هم.)2000 ،رناتودفریتاس( قابل توجه ذکر شده است کروکوکوم

اثر ) 1988(که راي و گاور  طوري به. ه شده استیوباکتر همراه با آزوسپیریلوم اراازتبا اثر تلقیح 
، 2/8 و آزوسپیریلوم را بر رشد و عملکرد گندم بررسی کردند و ازتوباکتر به تنهایی ازتوباکتر

 درصد افزایش عملکرد را نسبت به شاهد بدون تلقیح موجب 9/13 و مخلوط این دو 1/9آزوسپیریلوم 
اثر تلقیح ازتوباکتر و آزوسپیریلوم را بر مقدار ماده خشک ) 1982(و همکاران چنین تیالك   هم.شد

اثرات مثبت تلقیح توام ازتوباکتر و ریزوبیوم بر . توجه ذکر کرد قابلخش هوایی ذرت و سورگوم ب
چنین اثر  هم). 1981 ،بورنز و همکاران(دار گزارش شده است  بندي سویا، ماش و شبدر معنی گره

سط آن تلقیح توام ازتوباکتر و ریزوبیوم بر موفقیت تلقیح و عملکرد باقال و جذب عناصر معدنی تو
 یمعدنهاي   در حل کردن فسفاتازتوباکتر کروکوکوماثر ). 1999رودالس، (مثبت گزارش شده است 

  ).1999 ،کومار و ناروال( گزارش شده است سمیمکان نیا قیطر ازو افزایش رشد گندم 
 8-11وسیله ازتوباکتر  ه در اثر تلقیح بعملکردگندمگزارش دادند که ) 2006( و همکاران جرك

هاي بومی ازتوباکتر کروکوکوم را بر رشد  اثر تلقیح باکتري) 1997(خسروي . افزایش یافت درصد
  .اي مثبت گزارش نمود خانه اي آن در یک آزمون گل گندم و افزایش سیستم ریشه

 ازتوباکتر ی بوميها هیسو از یبرخ با گندم حیتلق دادندکه گزارش) 2007 (همکاران و ییرجا
  .شد يا خانه گل شرایط در رشد مختلف يها شاخص شی موجب افزاکروکوکوم
 پانتوتئا و کروکوکوم ازتوباکتروسیله  ه گندم بهاي  ریشهحیتلق اثرات) 2007( و همکاران ناروال

 خشک گیاه و  را بررسی و نشان دادند که تلقیح با هر دو باکتري موجب افزایش وزنآگلومرانس
  .جذب فسفر شده است

 آبی در مناطق گندم بر رشد ازتوباکتر کروکوکومهاي بومی   باکترياثر تلقیح) 2008(خسروي 
  .نمود ذکر دانه عملکرد در افزایش درصد 0-20مختلف ایران را متفاوت و از 

 کود دامی و باهدف از این پژوهش مقایسه اثر چند نوع مایه تلقیح ازتوباکتر به تنهایی و همراه 
 از مواد شیمیایی با بخشی جایگزینی منظور بهروي گندم دیم مقایسه آن با کود شیمیایی نیتروژنی بر 

  .هاي زیستی بود فرآورده
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  ها مواد و روش
هاي ازتوباکتر، تجزیه شیمیایی خاك و گیاه در مؤسسه   تهیه مایه تلقیحمشترك، این پژوهش در

 دیم يکشاورز صحرایی مؤسسه تحقیقات ایستگاهاي در  تحقیقات خاك وآب و اجراي آزمون مزرعه
ح در  در حامل مایع و دو نوع مایه تلقیتجاري یک نوع مایه تلقیح پژوهشدر این . شد انجام مراغه

 باکتري ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد گندم دیم مورد بررسی قرار شامل) حامل پرلیت(حامل جامد 
هاي   بلوكبقال درطرح . کشی انجام شد  آماده کردن زمین، عملیات شخم، دیسک و مالهيبرا. گرفت

 مایه تلقیح ازتوباکتر در -2 ، شاهد-1تیمارها شامل .  شداجرا تکرار 4 در و تیمار 9کامل تصادفی با 
 مایه تلقیح ازتوباکتر -3 ،يباکتر 1×107 گرمی با جمعیت 30حامل جامد نوع الف به میزان یک بسته 

 ازتوباکتر مایه تلقیح -4 ،يکتربا 1×107 گرمی با جمعیت 30میزان یک بسته   بهبدر حامل جامد نوع 
میزان  به) کود گاوي پوسیده (دامی کود -5 ،3×105یبیتقر تیلیتر با جمع  میلی50میزان  مایع تجاري به

+  مایه تلقیح جامد ب -7 ، تن در هکتار کود دامی15+  مایه تلقیح جامد الف - 6 ، تن در هکتار15
   کود اوره معادل -9  و تن در هکتار کود دامی15 +  مایه تلقیح مایع-8 ، تن در هکتار کود دامی15
وسیله دستگاه خطی کار  مربع به بذر در متر350 با تراکم 2م آذر بذر گندم رق. در هکتار N کیلوگرم 50

در نظر )  متر5×5/2(مربع  متر5/12ها برابر  سطح کرت. ت شدمتري کش  سانتی5آزمایشی در عمق 
 کیلوگرم 65میزان  اوره در دو قسط به. بودصورت آیش  به سال قبل زمین مورد آزمایش در. گرفته شد

در بهار مورد استفاده قرار ) N کیلوگرم 20 معادل( کیلوگرم 5/43ز و ییدر پا) N کیلوگرم 30 معادل(
 همه تیمارهاي آزمایشی از یتروژن خاك مزرعه مورد آزمایش بهبا توجه به پایین بودن میزان ن. گرفت

جمعیت .  در هکتار در شروع آزمایش اضافه شدN کیلوگرم 10نی میزان ژتیمار نیتروجمله شاهد و 
اساس روش شمارش کلنی و محیط کشت اختصاصی ها بر باکتري ازتوباکتر در این مایه تلقیح

فسفات : شرح زیر است محیط کشت وینوگرادسکی به). 2000 هولت،(شمارش گردید  1وینوگرادسکی
 و سولفات ІІІ05/0، سولفات آهن 5/2، کلرید سدیم 5/2سولفات منیزیوم ، 5پتاسیم  هیدروژن دي

شود این محلول به نام  تنظیم می 3/7 محلول روي pH ب مقطر حل وآ لیتر 1 گرم در 05/0منگنز 
 گرم از هر یک از امالح 05/0مقدار : مصرف محلول عناصر کم.  معروف است2محلول وینوگراد

 لیتر آب مقطر حل 1، نیترات کبالت، سولفات مس و سولفات روي در مولیبدات پتاسیم، برات سدیم
لیتر از  میلی 1لیتر از محلول وینوگراد،   میلی50 لیتر محیط کشت وینوگرادسکی 1براي تهیه . گردد می

                                                
1- Winogradsky 
2- Winograd 
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 گرم آگار با آب مقطر به 15  گرم مانیتول و10 کربنات کلسیم،  گرم5/0مصرف،  محلول عناصر کم
ین صورت بود که ابتدا بذرها را با ه اروش مصرف کودهاي جامد ب. شود ه می لیتر رساند1حجم 

 .دشمرطوب و سپس مایه تلقیح به بذرها اضافه و کامالً مخلوط )  درصد20شکر (محلول چسباننده 
 آن با ازلیتر   میلی50مخلوط صورت  به ع،ی ماحیتلق هیما. ند ساعت هوادهی، بذرها کشت شد1پس از 
. انجام شدها   ها در ردیف و پس از خشک شدن تقریبی سطح بذرها کشت آند مصرف شبذرها 

ور مستقیم در سایه انجام ها به ن علت احتمال حساسیت باکتري عملیات اختالط مایه تلقیح و بذر به
ها، وجین  هاي هرز، دفع آفات، کنترل بیماري  عملیات در مرحله داشت شامل مبارزه با علفهمه. شد

 0-30خاك مورد آزمایش از عمق . طور یکنواخت براي همه تیمارها انجام شد  و بهمناسب انزم در ...و
جمعیت ). 1997 ،ییایاح یعل(متر از نظر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت  سانتی

وش شمارش  با ريا مزرعه آزمون يازاجرا قبل شیآزما خاك مزرعه مورد درهاي بومی ازتوباکتر  باکتري
  ).2000 هولت،(کلنی بر روي محیط کشت اختصاص وینوگرادسکی مورد بررسی قرار گرفت 

 متر ابتدا و انتهاي هر کرت بقیه تیمار برداشت 5/0جز دو ردیف اول و آخر و  در پایان دوره رشد به
در ). 1996 ،یامام(گیري درصد نیتروژن، فسفر و روي انجام شد   شامل اندازهاهیگتجزیه شیمیایی . شد

، )بدون احتساب دانه(ریشه +  هاي آزمایشی شامل عملکرد دانه، وزن خشک اندام هوایی نهایت داده
ضرب درصد  جذب عناصر در گیاه از حاصل( روي در اندام هوایی و در دانه جذب نیتروژن، فسفر و

. شد يریگ اندازهدانه و همچنین درصد پروتئین ) آمددست  نظر بهصر مربوطه در وزن خشک اندام موردعن
و دستگاه کجلتک اتو آنالیزر، فسفر با روش ) Kejeldal( در این آزمایش نیتروژن با روش کجلدال

م با روش ی پتاس،)Spectrophotometer ( و دستگاه اسپکتروفتومتر)1996 ،یامام ()Olsen( اولسن
، روي با روش جذب )Flamephotometer (اي و دستگاه نشر شعله )1996 ،یامام(استات آمونیوم 

درصد  N×83/5و براي محاسبه پروتئین از فرمول ) 1996 ،یامام( )Atomic absorption (اتمی
 افزار نرم از استفاده با آمده دست هب يها داده تینها در. استفاده شد) 1931 جونز،(روش جونز 
MSTATCشد ایسهمقها با روش دانکن   دادهمیانگین و ي آمارلی و تحلهی مورد تجز.  

 
  نتایج

 شده انتخاب خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات از برخی نتایج: تجزیه خاك مزرعه مورد آزمایش
جمعیت ازتوباکتر بومی موجود در خاك . ه شده استی ارا1  در جدولاي مزرعه آزمون اجراي براي

 . سلول در هر گرم خاك شمارش شد1000 از تر کممزرعه 
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  .آزمایش مورد و شیمیایی خاك یه فیزیک نتایج تجزیبرخی -1جدول 
 جمعیت

  ازتوباکتربومی
  T.N.V  Ec  O.C K  P  N رس سیلت شن

 هر در سلول
 خاك گرم

  بافت
 )درصد( )درصد(

زیمنس  دسی(
 )بر متر

pH  
 )درصد(

گرم  میلی(
 )بر کیلوگرم

گرم  میلی(
  )بر کیلوگرم

 )درصد(

1000<  
 لوم

  رسی
30  39  31  7/17  37/0  8/7  6/0  600  3/11  07/0  

  
 بارندگی در سال اجراي میزان :مراغه مید يکشاورز قاتیتحق ایستگاه در دما و بارندگی وضعیت
آمار بارندگی و متوسط دما در .  و در حدود میانگین بارندگی بلندمدت بودمتر میلی 265آزمایش 

  . آمده است2 جدول
 

  .شیآزما مورد منطقه يدما و یبارندگ آمار -2 جدول
  جمع  وریشهر  مرداد  ریت  خرداد  بهشتیارد  نیفرورد  اسفند  بهمن  يد  آذر  انآب  مهر  ماه

 میزان
بارندگی 

  )متر یلیم(
4/5  4/38  33  5/60  7/34  34  6/94  8/77  8/3  0  0  0  7/264  

متوسط دما 
  )گراد یسانت(

8/13  2/5  8/0  5/1 -  8/3-  4/2  7/5  9/9  8/16  8/21  22  9/18  
 نیانگیم

متوسط 
3/10  

  
 يمارهای تيریگ  صفات مورد اندازهانسی وارهی تجزجینتا :يریگ اندازه مورد اتصف انسیوار هیتجز
 .ه شده استی ارا3 در جدول یشیآزما

  
  .آزمایشی تیمارهاي شده گیري اندازه صفات واریانس تجزیه جینتا -3 جدول

  مربعات میانگین
 وزن

  هزاردانه
Zn  
  بذر

P  
 بذر

N  
 بذر

 نپروتئی
 دانه

 عملکرددانه خشک ماده

 درجه
 آزادي

)D.F( 
 تغییر منابع

574/6 ns 35/10 ns 001/0 ns 024/0 ns 017/0 ns 77/3141971 ns 43/70341 ns 3 تکرار 
88/2 ns *85/13 *002/0 **133/0 **095/0 **96/4981869 **73/587051 8 تیمار 
 خطا 24 97/194854 46/149690 013/0 018/0 001/0 97/4 021/3
86/0 255/3 046/0 195/0 166/0 1786 2/644   LSD 5درصد   

  .دار معنیغیر ns و  درصد1 احتمال سطح در دار معنی**  درصد، 5 احتمال سطح در دار معنی* 
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 تیمار تلقیحی در سه هر در دانه عملکردنتایج نشان داد که : ر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانهاث
تیمار مایه تلقیح مایع به همراه .  بودتري شبی میانگینحضور کود دامی نسبت به تلقیح به تنهایی داراي 

 داد و افزایش عملکرد در اثر این نشانداري از نظر آماري  کود دامی با شاهد بدون کود اختالف معنی
 از ثرترؤم و میانگین ترین بیش داراي تیمار این.  کیلوگرم در هکتار بود960 درصد یعنی 2/36تیمار 

ترین اثر و حتی   کمیدام کود مصرف بدونحال تیمار مایه تلقیح مایع  ینبا ا. بود نیتروژنی شیمیایی کود
 درصد عملکرد دانه را افزایش 7/13 ، کود دامی تنهامصرفتیمار . تر از شاهد بر عملکرد مؤثر بود کم

 عملکرد با بر هاي جامد  از مایه تلقیحکی چی هریثأ تاگرچه. داري نداشت داد که با شاهد اختالف معنی
 جامد بهتر از يها حال تیمار مخلوط کود دامی و مایه تلقیح  با این،داري نشان نداد  اختالف معنیشاهد

  .دهد  اثر تیمارهاي مختلف را بر عملکرد دانه نشان میکی شکل. مایه تلقیح به تنهایی بود
  

  
  

  ). درصدα=5و درصد  CV=36/15( اثر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانه -1 شکل
  

 در دانه در نیتروژن جذب زانیمنتایج نشان داد که :  دانهدررهاي مختلف بر جذب نیتروژن اثر تیما
تري   میانگین بیشداراي تلقیح به تنهایی ماری تیمار تلقیحی و در حضور کود دامی، نسبت به ت3هر 
د اختالف که تیمار مایه تلقیح مایع به همراه کود دامی از نظر آماري با شاهد بدون کو طوري به. بود
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 47تیمار کود نیتروژنی .  درصد افزایش نسبت به شاهد شد73 سبب تیمار این داد نشانداري را  معنی
در این مورد نیز مایه تلقیح . شدند موجب درصد افزایش جذب نیتروژن را 5/42و تیمار کود دامی 

هاي جامد نیز به تنهایی یا در  مایه تلقیح. ترین اثر را بر جذب نیتروژن نشان داد مایع نیز به تنهایی کم
 اثر تیمارهاي مختلف بر دوشکل . داري را نشان ندادند حضور ماده آلی بر جذب نیتروژن اثر معنی

  .دهد  نشان میراجذب نیتروژن 
  

 
  

  ). درصدα=1و درصد  CV=6/16( دانهدر اثر تیمارهاي مختلف بر جذب نیتروژن  -2 شکل
  

 تیمار تلقیحی در حضور کود 3 هرنتایج نشان داد که :  دانهدر اثر تیمارهاي مختلف بر جذب فسفر
ترین اثر  بیش. تري در مورد جذب فسفر دانه بودند دامی نسبت به تلقیح به تنهایی داراي میانگین بیش

بر جذب  اثر تیمارهاي مختلف را سهشکل . کود دامی نشان داد+ را در این مورد تیمار مایه تلقیح مایع 
 .دهد شان می نفسفر دانه
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  ). درصدα=1و درصد  CV=58/17 (دانهدر اثر تیمارهاي مختلف بر جذب فسفر  -3 شکل
  

 مایه سه هر با کود دامی همراهینتایج نشان داد که : دانه دراثر تیمارهاي مختلف بر جذب روي 
+  عی ماحیق تلهیماکه  طوري  شده است بهدانهي در رو شدن اثر تلقیح بر جذب دار معنی سبب تلقیح

 10کود دامی +  نوع ب جامد حی تلقهیما و 18کود دامی +  نوع الف جامد، مایه تلقیح 43 یکود دام
 به تنهایی تأثیري در ها  و مایه تلقیحییتیمار کود دامی به تنها. درصد جذب روي دانه را افزایش دادند

  ).4 شکل (دجذب روي نشان ندادن
 

 
  

  ). درصدα=1و درصد  CV=77/22(دانه در ر جذب روي تیمارهاي مختلف ب اثر -4 شکل
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 هی ماماری تدانه نیپروتئ زانیم شیافزا با رابطه در: اثر تیمارهاي مختلف بر میزان پروتئین دانه گندم
مایه تلقیح جامد ب به تنهایی و بدون . دار با شاهد شد ی باعث اختالف معنیکود دام+  عی ماحیتلق

. داري را نشان داد  بر میزان پروتئین دانه با شاهد بدون کود اختالف معنیراثحضور کود دامی در مورد 
البته بین کود دامی به تنهایی و .  درصد میزان پروتئین دانه را افزایش داد8/25 به تنهایی یدام کود ماریت

 داده اننش ها میانگین مقایسه 5 شکل در.  نشدمشاهدهدار  مخلوط آن با مایه تلقیح مایع اختالف معنی
  .است شده

  

  
  

  ). درصدα=1و درصد  CV=44/5( اثر تیمارهاي مختلف بر درصد پروتئین دانه -5شکل 
  

 تلقیح مایه با دامی کود همراهی : وزن خشک اندام هوایی و ریشهمجموعاثر تیمارهاي مختلف بر 
ریشه شده  شدن اثر تلقیح بر مجموع وزن خشک اندام هوایی و دار جامد الف و مایع سبب معنی

 شاهد به نسبت درصد افزایش 38ها مربوط به کود نیتروژنی بود که سبب  ترین میانگین بیش. است
  .دهد ریشه نشان می+   اثر تیمارهاي مختلف را بر عملکرد اندام هوایی6شکل . شد
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 .ریشه+  ییاثر تیمارهاي مختلف بر وزن خشک اندام هوا -6 شکل

  
 داد نشاننتایح :  اندام هوایی و ریشهمجموع، فسفر و روي  نیتروژنجذباثر تیمارهاي مختلف بر 

، فسفر و جذب نیتروژن زانیم با رابطه درداري با شاهد   اختالف معنییشیآزما ي از تیمارهاکی چیکه ه
  ). استنشده اده دان نشها داده (ند اندام هوایی و ریشه نشان ندادمجموعروي 

  
  گیري بحث و نتیجه

توجهی  هاي رشد اثر قابل  شاخصتر شیبهاي ازتوباکتر به تنهایی بر  اد که مایه تلقیحنتایج نشان د
 ور موارد بهتر از شاهد و مایه تلقیح به تنهایی بود ت بیشها و کود دامی در  نداشت اما ترکیب مایه تلقیح

رات مثبتی را نشان مایه تلقیح مایع بدون حضور ماده آلی نه تنها اث. نوع مایع بهتر از انواع جامد بود
 یکی از دالیلی که ازتوباکتر .هاي رشد شد ب کاهش بعضی از شاخص بلکه حتی در مواردي موج،نداد

هاي   این باکتري از گروه باکتري،در حضور کود دامی اثر بهتري بر رشد محصوالت دارد این است که
 نیا ، دارد و در حضور ماده آلی براي رشد و فعالیت نیاز به منابع ساده کربنیکهباشد  هتروتروف می

هاي مختلف   رشد و تکثیر یافته و با تولید متابولیتطیشرا باکتري در این نیبنابراشود و   محقق میمهم
گزارش ) 1982(در این مورد مشرام و همکاران . و تثبیت نیتروژن بر رشد محصول مؤثر خواهد بود

 ذرت رشد برتري از هر کدام به تنهایی   عملکرد بیش کود دامیبا همراه ازتوباکتر کروکوکومدادند که 
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هاي گندم در اثر  ن خوشهنیز گزارش دادند که تعداد و وز) 1997(خسروي و همکاران . داشته است
تر از مایه تلقیح به تنهایی بوده است  ویژه کود دامی به مراتب بیش  باکتري و ماده آلی بهزمان هممصرف 

  .د و فعالیت ازتوباکتر ضروري استحضور ماده آلی براي رشدر این گزارش آمده است که 
نتایج جذب نیتروژن، فسفر و روي دانه نشان داد که مایه تلقیح مایع به همراه کود دامی اثرات 

عنوان منبع نان  سازي دانه گندم به تواند در غنی بهتري در افزایش جذب این عناصر داشته است که می
باشد در اثر تلقیح با  هاي مهم کیفیت آن می پروتئین دانه گندم که از شاخصچنین درصد  هم. مفید باشد

 ثرؤمتواند در باال بردن کیفیت نان  ازتوباکتر با حامل مایع در حضور کود دامی افزایش یافت که می
هاي جامد در ارتباط با مقدار جذب روي و درصد پروتئین دانه   تلقیحهاین موضوع در مورد مای. باشد

جاي کود اوره  تواند به  مایه تلقیح مایع فقط زمانی میدادنتایج این پژوهش نشان .  صادق استنیز
عنوان  نیز به)  تن در هکتار15(توصیه شود که کود دامی نیز به مقدار توصیه شده در این پژوهش 

بخشی ثر ابا توجه به ماهیت کودهاي بیولوژیک که.  شوداضافه مناسب رشد ازتوباکتر به مزرعه طیشرا
ها   استناد به این دادهتنهابنابراین  ،گیرد ثیر رقم گیاه، شرایط اقلیمی و خاکی قرار میأت ها تحت ن آ

نتیجه این  و بنابراین باشد عی وساسی مقدرها   براي توصیه این مایه تلقیحیکافی ستنداتتواند م نمی
 و طی در شراها شیآزما نیا تکرار نیبرابنا. براي سایر مناطق تعمیم دادتوان  پژوهش را به راحتی نمی

  .شود یم هیتوص تر عیوس سطح در يا مزرعه يها شیآزما انجاممناطق مختلف و 
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Abstract1 

In this research the effect of three Azotobacter inoculums in solid and liquid 
carrier were evaluated on growth and yield of rainfed wheat in Maragheh (Iran). 
The project was randomized complete block design with four replications which 
included control, solid A and B inoculants, liquid inoculum, farmyard manure, 
nitrogen fertilizer, a mixture of inoculums and manure. The results showed that the 
inoculants had not significant effects on growth indices, but inoculants + manure 
especially in liquid inoculums had the highest effect on growth and yield of wheat. 
Inoculation increased by 36.2% the seed yield, 37.8% the yield of shoot + root, 
73% the N-uptake, 79% the P-uptake, 45% the Zn uptake, 27.6% the protein of 
seed over control. Manure without inoculum increased by 13.7% in seed yield, 
42.5% in N-uptake, 57.5% in P-uptake and 25.8% in seed protein over control. The 
solid inoculants (A and B) + manure had significant effects on Zinc uptake .The 
seed protein content increased by 22.1 % due to the solid B inoculum. 
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