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 های محرک رشد  بیا چیتی، تست، لوریزوبیوم، ازتوباکتر هاي کلیدي:واژه

 

 27-413-27  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

  افشین بهروز، محسن علمائی نویسنده)گان(:

بر رشد و نموو ییواه  Rhizobium leguminosarum و chroococcum Azotobacterاثر تلقیح دو باکتری  :عنوان

 ای ( در شرایط دیم مزرعهPhaseolus vulgarisلوبیا چیتی )

 27-413-27 شماره:

 43/1/1425   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=351
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 اهمیت موضوع

افزایش رو به رشد جمعیت جهان نیاز به مواد غذایی را افزایش داده است. تالش برای افزایش تولید در واحد سطح 

های زیست را درپی داشته است. یکی از شیوه یش آلودیی نیتروژنی و تخریب محیطپیامدهای ناخوشایندی مانند افزا

که توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن باشد میزی مفید خاک ریزموجوداتبیولوژیکی برای افزایش تولید، استفاده بالقوه از 

های بومی ازتوباکتر از جداسازی جدایهه به همین دلیل در این مطالع ملکولی یا تولید مواد محرک رشد را داشته باشند.

های رایزوبیوم از بانک میکروبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی یریان مزارع استان یلستان انجام پذیرفت و جدایه

و به های شناسایی یونه و محرک رشد ییاه، بهترین جدایه انتخاب ها و انجام تستسازی باکتریاز خالص و پسدریافت 

  یاه لوبیا چیتی تلقیح شد.ی

 مقدمه )شرح مساله(

صورت دیم انجام هب کشور از جمله استان یلستان، کشاورزی معموالً ودن میزان بارندیی در شمالبا توجه به باال ب

یردد و با توجه به پتانسیل بالقوه این ییاه، کشت می شود. ییاه لوبیا چیتی نیز از جمله ییاهانی است که در این نواحیمی

با این  ر شرایط دیم افزایش داد.توان عملکرد این ییاه را دشود که با ارائه راهکارهای کاربردی مناسب میبینی میپیش

  در منطقه مینودشت با استفاده از کودهای زیستی انجام شد.روی این ییاه هدف آزمایشی 

 هاترین یافتهمهم

توان تولید اکسین و  ازتوباکتر های بومیجدایه( نشان داد که PGPRهای مختلف محرک رشد ییاه )بررسی مؤلفه -1

 معدنی نامحلول را دارا بودند.و پتاسیم  ژیک نیتروژن و انحالل فسفاتسیدروفور و توانایی تثبیت بیولو

عملکرد دانه،  های عملکردی ییاه لوبیا چیتی شاملتیمار باکتری را بر فاکتورمثبت نتایج تجزیه واریانس تأثیر  -7

رای اختالف ها نسبت به تیمار شاهد دااین فاکتور که وزن تر اندام هوایی نشان داد و وزن خشک اندام هوایی

  داری بودند.معنی

تلقیح همزمان باکتری ازتوباکتر و رایزوبیوم به همراه کود دامی سبب افزایش بیشتری در وزن تر، وزن خشک و  -4

  عملکرد دانه ییاه لوبیا چیتی شد.
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  ول و سایر مستندات(ها، جدااطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

    

 


