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  ها ترین یافته مهم
  

توان تولید اکـسین   ازتوباکترهاي بومی  داد که جدایهنشان ) PGPR(هاي مختلف محرك رشد گیاه   بررسی مؤلفه  -1
  .هاي معدنی نامحلول را دارا بودند  نیتروژن و انحالل فسفاتیدروفور و توانایی تثبیت زیستیو س

 

گیري فاکتورهاي محرك، در رابطه با میزان انحالل فسفر بهترین زمـان بـراي ایـن     در رابطه با بهترین زمان اندازه     -2
  .شود  ساعت است و حداکثر انحالل در این زمان انجام می72ي گیر اندازه

 

وزن خـشک  : فرنگـی شـامل    نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمار باکتري را بر روي فاکتورهاي عملکردي گیاه گوجـه              -3
 کـه ایـن فاکتورهـا نـسبت بـه تیمـار شـاهد داراي اخـتالف            ،ریشه، وزن خشک اندام هـوایی، وزن میـوه نـشان داد           

  .داري بودند معنی

  هاي محرك رشد فرنگی، تست ، گوجهازتوباکتر : کلیديهاي واژه

  91-306-37   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

   ، مریم زبرجديمحسن علمائی ):گان(نویسنده

  فرنگی ت فاکتورهاي رشد در گیاه گوجهبراي تقوی Azotobacter sppتهیه مایه تلقیح  :عنوان

  91-306-37 :شماره

 24/6/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
عملکـرد در گیـاه   رشـد و  داري روي  ها نشان داد که تیمار باکتري اثـر مثبـت و معنـی     نتایج تجزیه واریانس داده   

   .فرنگی دارد گوجه

  

  

  اهمیت موضوع
تالش .  را افزایش داده استهامیوهها و از جمله سبزي  جمعیت جهان نیاز به مواد غذاییافزایش رو به رشد

 زیست را  مانند افزایش آلودگی نیتروژنی و تخریب محیطبراي افزایش تولید در واحد سطح پیامدهاي ناخوشایندي
 مفید زي  خاكریزموجوداتهاي بیولوژیکی براي افزایش تولید، استفاده بالقوه از  یکی از شیوه.  داشته استدر پی

 .باشد  نیتروژن ملکولی یا تولید مواد محرك رشد را داشته باشند، میکه توانایی تثبیت زیستی

  )شرح مساله(مقدمه 
 به . انجام شدفرنگی گوجه گیاه در رشد فاکتورهاي تقویت براي ازتوباکترتلقیح  این مطالعه با هدف تهیه مایه

استان گلستان، از مزارع منطقه دلند انجام پذیرفت و بعد از ازتوباکتر هاي بومی  این منظور جداسازي جدایه
بهترین ایزوله انتخاب و به گیاه  ،هاي شناسایی گونه و محرك رشد گیاه  تستامانج سازي باکتري و خالص
  .فرنگی تلقیح شد گوجه


