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 محرک رشد گیاهکلسیم فسفات، ، تریانتروباکتر واژگان کلیدی:

 

 34-427-74شناسه  تحقیقاتی شماره طرح منبع یافته:

 

 

علی اصغر اردشیریبادی و رضا قربانی نصرآ نویسنده)گان(:  

 

 

 

 ر رشد و جذب عناصر غذایی ذرتهای حل کننده فسفات و اثر آنها بغربالگری باکتری :عنوان

 34-427-74  شماره:

 34/6/36   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

( بر رشد و قابلیت تولید گیااه باا اساتفاده اا ساااوکارهای متناوعی PGPRهای محرک رشد گیاه )اثر رایزوباکتری 

کاردن ب عوامل بیماریزای گیااه باه اثتاات رسایده اسات  حالو سرکو کردن فسفات، تحریک رشد ریشهمانند حل

های باکتریایی یکی اا ابزارهای بالقوه برای بهتود کارایی مصار  فسافر و رشاد محصاو ت فسفات به وسیله جدایه

اند که منجر به سهولت قابلیت دسترسی غاذایی و اراعی است  سااوکارهای مختلفی در ریزموجودات شناسایی شده

کننده فسفات اا ریزوسافر ذرت های حلا به وسیله گیاه می شود  این پژوهش به منظور جداساای باکتریجذب آنه

های باکتریاایی کنندگی فسفات تحت شرایط آامایشگاهی طراحی گردید  اثر جدایهگیری فعالیت حلو سویا و اندااه

 رار گرفت منتخب بر رشد و تجمع قسفر در ذرت در آامایشی گلدانی مورد بررسی ق

 ها:ترین یافتهمهم
 

کردن فسفات دارند و اسیدی شدن محیط کشت مایع با  فاوتی در حلها توانمندی متنتایج نشان داد که جدایه ◄

همتستگی  pHکه بین آاادساای فسفر اا فسفات آلومینیوم و همراه بود در حالی TCPافزایش آااددساای فسفر اا 

  وجود نداشت

تیمارهای که طوریهای رشد گیاه مشاهده شد، بههای تلقیحی در شاخصدر کشت گلدانی اثر مثتت جدایه ◄

های رشد و عناصر غذایی نستت به شاهد دار در شاخصهای باکتریایی منجر به افزایش معنیتلقیح شده با جدایه

 گردید 

 دار غلظت فسفر ریشه نستت به تیمار شاهد گردید منجر به افزایش معنی TCPتلقیح باکتریایی با یا بدون  ◄

برابرنستت به  91/2و  93/2ذرت، غلظت فسفر ریشه را به ترتیب  به گیاه 923و  43های باکتریایی تلقیح جدایه

 .فسفر ریشه  تیمار شاهد افزایش داد
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 :اهمیت موضوع

فرآیند تولید سنتی کودهای شیمیایی فسفاته، فرآیندی با مصر  با ی انرژی، ناسااگار با محیط ایسات و پرهزیناه 

های کم محلول پس اا کاربرد کود فسفره منجر به رسوب و غترقابل دسترس است  اا سوی دیگر، تشکیل کمپلکس

ها، فسافر قابال دساترس خااک، (  بر اساس نتایح حاصل اا داده2003 شدن فسفر برای گیاه شود )رنگل و مارشنر،

تغییار  (  ریزموجاودات توانمنادی2099 شود )کوندرون و نیاومن،های ایستی کنترل می، به وسیله فغالیتاحتما ً

اکساید کاربن و ترشاح هاا، دیهاای آلای، پروتاونسااای آنیاونباشاند  رهامحیط نزدیک اطرا  خاود را دارا مای

فسفاتااهای برون سلولی برخی اا سااوکارهای مهمی هستند که به وسیله ریزموجودات حل کنناده فسافات ماورد 

، باه PGPRهای وجه ایادی به استفاده اامایه تلقیحگیرند  به منظور دستیابی به کشاورای پایدار، تاستفاده قرار می

عنوان یک ابزار بالقوه بیوتکنولاوژی، بارای افازایش عملکارد محصاول و کااهش مصار  نهادهاای مصانوعی مثال 

 ها و کودهای شیمیایی شده است کشآفت



؛ کد پستی: 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 93761-81968

 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(:اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

کردن فسافات دارناد و اسایدی شادن محایط کشات ماایع باا افازایش ها توانمندی متفاوتی در حلنتایج نشان داد که جدایه

همتساتگی وجاود نداشات   pHکه بین آاادساای فسافر اا فسافات آلومینیاوم و همراه بود در حالی TCPآااددساای فسفر اا 

ید نمودند  تیمارهای آامایشای نشاان داد کاه بیشترین میزان وان خشک اندام هوایی را تول TCPتیمارهای باکتریایی همراه با 

های باکتریایی منجر به بهتود سطح برگ نستت به تیمار شاهد گردید  مقدار بیشینه سطح برگ مرباو  باه تیماار تلقیح جدایه

 بیشترین مقدار وان خشاک .درصد افزایش داد 9/90بوده است که مقدار سطح برگ را نستت به تیمار شاهد 923تلقیح جدایه 

های باکتریایی منجار باه افازایش گشامگیر وان ریشه در تیمارهای دارای اکسین به دست آمد  تیمارهای تلقیح شده با جدایه

درصد وان خشک ریشه را  8/79و  9/23به ترتیب  923و  43های که باکتریخشک ریشه نستت به تیمار شاهد شد، به طوری

 دار غلظت فسفر ریشاه نساتت باه تیماار شااهد گردیاد منجر به افزایش معنی TCPتلقیح باکتریایی با یا بدون  .افزایش دادند

برابرنستت باه فسافر ریشاه  91/2و  93/2به گیاه ذرت، غلظت فسفر ریشه را به ترتیب  923و  43تلقیح جدایه های باکتریایی 

به طاور  TCPو  923اا جدایه باکتریایی بیشترین مقدار فسفر اندام هوایی مربو  به هنگامی است که  .تیمار شاهد افزایش داد

درصدی غلظت فسافراندام  3/71-1/17استفاده اا جدایه های باکتریایی به تنهایی منجر به افزایش  همزمان استفاده شده است 

غلظت پتاسیم ریشاه در تیمارهاای تلقایح شاده باا جدایاه هاای باکتریاایی باه طاور  .هوایی نستت به تیمار شاهد شده است

درصادی  224-244در تیمارهای مختلف منجر به افزایش  43ی بیشتر اا تیمار شاهد بود  استفاده اا جدایه باکتریاییگشمگیر

درصدی در غلظت پتاسیم ریشه در تیمارهای تلقیح شده باا جدایاه  71-271که افزایشی در غلظت پتاسیم ریشه شد، در حالی

 .به دست آمد 923

 

 

 

 


