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  چکیده
هاي مختلف از جمله تولید ها از طریق مکانیسماین باکتري. باشدمی آزوسپیریلومجنس  ،هاي ریزوسفري محرك رشد گیاهباکتري انواعاز مهمترین 

هاي محرك رشد و افزایش سطح جذب ریشه و همچنین افزایش مقاومت گیاه به بیمارگرهاي خاکزي موجب افـزایش رشـد و عملکـرد گیـاه     هورمون
پنج  بر همیاريو عدم مصرف  )در هزار 2 با غلظت( ربوکسین تیرام در دو سطح مصرفکش کثیر قارچأت ،ايزمون گلخانهآ با انجام یک .گردندمیزبان می

در دو فرموالسیون مایه تلقیح پودري و مایـه   )A.brasilense ،A.lipoferum ،A.halopraeferense ،A.irakense ،A.sp( آزوسپیریلومگونه 
کش اثر اثر متقابل فرموالسیون باکتري در قارچ. مورد بررسی قرار گرفتقم چمران رهاي رشد گیاه گندم شاخصبرخی به طور جداگانه بر تلقیح مایع، 

 1اي، طول برگ پرچم، تعداد دانه در خوشه، وزن دانه در خوشه، وزن خشک اندام هوایی در سـطح احتمـال   داري را بر تعداد پنجه، فاصله میانگرهمعنی
وزن خشک انـدام هـوایی   اي و کش، فاصله میانگرهدر تیمارهاي استفاده از قارچ. رصد داشته استد 5درصد، و بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال 

را نسبت به تیمار شاهد تلقیح ) 729/31%و  24/47%به ترتیب ( با فرموالسیون پودري بیشترین درصد افزایش   A. lipoferumثیر به کارگیريتحت تأ
بـه  ( با فرموالسیون مایع بیشترین درصد افـزایش   A. halopraeferenseخوشه در تیمار به کارگیري  طول برگ پرچم و وزن دانه در. نشده داشتند

پـودري بیشـترین درصـد     A. halopraeferenseو تعداد دانه در خوشه و وزن تر اندام هوایی در تیمار به کارگیري )  619/77%و  36/265%ترتیب 
و بـاکتري   A.lipoferumدر مجمـوع بـه کـارگیري بـاکتري     . ه تیمار شاهد تلقیح نشده نشـان دادنـد  را نسبت ب) 48/7%و  7/21%به ترتیب (افزایش 

A.halopraeferense کش کربوکسین تیرام، در بروز تمامی صفات مورد مطالعه این با هر دو فرموالسیون پودري و مایع، سازگاري باالیی را با قارچ
 .از خود نشان دادند) د پنجه، وزن دانه در خوشه و وزن خشک اندام هواییبه خصوص صفات عملکردي مهم مانند تعدا(بحث 

  
  گندم ،کش کربوکسین تیرامقارچ فرموالسیون مایه تلقیح، ،آزوسپیریلوم: هاي کلیدي واژه

  
   4 3 12 مقدمه
 کودهاي بیولوژیک بـه عنـوان جـایگزین بـراي     دنیاي کنونیدر 

یش حاصلخیزي خـاك در  کودهاي شیمیایی، به منظور افزا بخشی از
هاي باکتري). 20( اند تولید محصوالت در کشاورزي پایدار مطرح شده

هـاي   گروه مهمی از باکتري PGPR (5(ریزوسفري محرك رشد گیاه 
کنند یا به عبـارت دیگـر بـا     آزادزي هستند که ریزوسفر را کلنیزه می

 ).9(دارند  حضور در فضاي اطراف ریشه اثرات مفیدي بر رشد گیاهان
در غالـب کودهـاي    هـا  در حال حاضر در سراسـر دنیـا ایـن بـاکتري    
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5- Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

). 10(گیرنـد   براي افزایش محصول مورد استفاده قـرار مـی   بیولوژیک
در  ایـن جوامـع   دلیل نقش مهمی است کهه بجوامع میکروبی اهمیت 

تولید گیاه  سطح خاك که تعیین کننده بیولوژیکی فعال در فرآیندهاي
به صورت  6زوسپیریلومآبه نام   باکتري). 19(نمایند باشند، ایفا می می

هـوا را   نیتـروژن خانواده غالت مثل گنـدم،   همیاري با ریشه گیاهان
ها در توسعه سریع سیسـتم  نقش این باکتريهمچنین . کند تثبیت می

ها در مراحل اولیه رشـد، افـزایش    اي، تقویت بنیه بیشتر گیاهچهریشه
ح سبز مزرعه، افزایش قدرت تحمل گیاه زنی، افزایش سط درصد جوانه

و عوامل زنده ...) خشکی و شوري و (هاي محیطی غیر زنده  به تنش
و نهایتا افزایش عملکرد محصول به ) هاي خاکزادبسیاري از بیماري(

این باکتري در همیـاري بـا گیاهـانی ماننـد     ). 10( اثبات رسیده است
درصد نشان  30تا  10گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 

، به نیتروژنکه البته این افزایش عملکرد را عالوه بر تولید است داده 
                                                        
6- Azospirillum 
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  1395 اسفند - بهمن، 6 ، شماره30آب و خاك، جلد نشریه      1942

نسـبت  نیـز  هـا  هاي محرك رشد گیاه از جمله اکسـین تولید هورمون
هاي فرعـی و  ها سبب افزایش تعداد و طول ریشهاین باکتري. اندداده

آن  تارهاي کشنده و در نهایت افزایش سطح جذب ریشه کـه نتیجـه  
  ). 18(شوند می است افزایش جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه

 امروزه عقیده بر این است که روابط متقابل بین ریشه گیاه و ریز
هاي کشاورزي موجودات خاك توسط مداخالت انسان از طریق فعالیت

بنابراین کیفیت خاك نـه  ). 11( ثیر قرار گرفته استأو صنعتی تحت ت
فیزیکی و شیمیایی آن وابسته است بلکـه ارتبـاط   تنها به خصوصیات 

کشـاورزي  ). 6( بسیار نزدیکی با خصوصیات بیولوژیکی آن نیـز دارد 
مدرن به طور گسترده بر کاربرد وسیع مواد شیمیایی کشاورزي ماننـد  

بـا وجـود اهمیـت    . هـا تکیـه دارد  کـش انواع کودهاي غیرآلی و آفت
هاي غیـر هـدف بسـیار مـورد     ثیر آنها بر روي ارگانیزمأها تکش آفت

نگرانی است، زیرا استفاده از آنها تهدیدي بـراي وارد شـدن آنهـا بـه     
ممکـن   نیـز  هـا  کـش  قارچدر این میان، ). 8(سیستم اکولوژیکی است 

ــ  ــت ت ــامطلوبثیر أاس ــواع    ن ــاالخص ان ــاك و ب ــور خ ــر میکروفل ب
هایی بگذارد که بـه صـورت    هاي موجود در مایه تلقیح میکروارگانیسم

مسـیرهاي بیولـوژي    ها کش قارچ .گیرند ذرمال مورد استفاده قرار میب
گسسـتگی  کـه باعـث از هـم    دهنـد مختلفی را مورد هدف قـرار مـی  

شـوند و باعـث بلوکـه شـدن بیوسـنتز      عملکردهاي سلولی اولیه مـی 
ماننـد  (هـا  ، بیوسـنتز پـروتئین  )1مانند ارگوسـترول (لیپیدهاي قارچی 

به عنوان مثـال سـیتوکروم   (هاي ضروري یا آنزیم) 2بیوسنتز توبولین
هـاي  تحقیقات انجام شده در خصوص باکتري ).4(شوند می) ردوکتاز

 در ایـن . ها بسـیار محـدود بـوده اسـت    کشمحرك رشد گیاه و قارچ
هـاي رایـج در   کـش ثیر قارچخصوص تحقیقی انجام شده است که تأ

سی قرار مورد برر PGPRسویه  20کشت گندم در پاکستان را بر روي 
رشـد   3کـش دارزول نتایج این تحقیق نشان داد کـه قـارچ  . داده است

رشـد   4کـش مـانکوزب  و قـارچ  Ca-18 آگروبـاکتریوم سـویه   باکتري
ایـن در   .محـدود سـاخت   را سـودوموناس و  آزوسپیریلومهاي باکتري

هـا  کـش هاي مورد آزمـایش بـه همـه قـارچ    حالی بود که سایر سویه
یی هـا در محیط کشت هاج شمارش باکترينتای. مقاومت نشان دادند

همچنین این . ید نتایج قبل بودؤکش غنی شده بودند نیز مکه با قارچ
بررسی PGP را بر روي بعضی از صفات مهم  هاکشثیر قارچأمحقق ت

و  5، آلرت پالسي مانکوزبهاکشنتایج بدین شرح بود که قارچ. کرد
محرك رشدي بـر روي   اثر 6بنلیت کشو دارزول اثرات منفی و قارچ

فیزیولـوژیکی از   مورد مطالعه داشتند که این تغییر راندمان يهاسویه
                                                        
1- Ergosterol  
2- Tubulin  
3- Darsol 
4- Mancozeb 
5- Alert Plus  
6- Benlate  

) 1985( برتولت و کـالرك ). 14(اي به سویه دیگر متفاوت بود سویه
هـاي  کـش زایی در باقال را پـس از اسـتفاده از آفـت   جلوگیري از گره

  ).3(گزارش کردند  8و متري بوزیم 7تریفلورالین
تـرین و   پـر مصـرف   9کـش کربوکسـین تیـرام    قـارچ  ر،در حال حاض

کشی است که در ایران براي ضدعفونی بذر گندم اسـتفاده   ترین قارچ رایج
 10با نـام تجـاري ویتـاواکس تیـرام     کش کربوکسین تیرام قارچ .شود می

کش مختلط با طیف اثر گسترده متشکل از یک ترکیب سیسـتمیک   قارچ
از گـروه   تیـرام (یک ترکیـب تماسـی    و) ها از گروه اکساتین کربوکسین(

از طریـق اخـتالل در   کربوکسـین  نحوه اثـر  . باشد می )ها تیوکاربامات دي
هـا اثـر    با ایجاد اختالل عمومی در کار آنـزیم تیرام تنفس سلولی است و 

 یاهکسـ  کند که استفاده از آن براي مبارزه بـا بیمـاري   خود را اعمال می
  ).7( ستا يضرور يامرگندم آشکار و پنهان 

هـاي محـرك رشـد     باکتري ي کهبنابراین با توجه به اثرات مفید
و همچنین  کشور دارندگندم در  در تولیدها  گیاه و باالخص آزوسپریلوم

بیولوژیک یـا مایـه    هايکش و کود از اثرات متقابل قارچ درك بیشتر
این تحقیـق طراحـی و   موجود در بازار،  باکتریایی و قارچی هاي تلقیح
  .داجرا ش

  
  ها مواد و روش

صفر تـا  برداري از عمق ها، نمونهتهیه خاك گلدان ابتدا به منظور
سسه تحقیقات خاك ؤم یکی از قطعات مزرعه از خاكمتري  سانتی 30

و نمونه  نجامکه چندین سال به صورت آیش باقی مانده بوده او آب 
از . شـد متري عبور داده میلی 5از الک  ،خشک شدن پس از هواخاك 

ــه روش  ،خــاك مــورد آزمــونخصوصــیات فیزیکــی  بافــت خــاك ب
بـا اسـتفاده از   خـاك   ECو  pH ، از خصوصیات شیمیاییهیدرومتري

اسـتات  پتاسیم قابل جذب گیاه بـا اسـتفاده از روش    ع،روش گل اشبا
، فسفر قابل جذب گیاه با استفاده از روش 7معادل  pHسدیم نرمال با 

دي بـا  از روش اکسیداسـیون  اولسن، کـربن آلـی خـاك بـا اسـتفاده      
و مقدار آهن، مس، منگنز و روي قابل جذب گیـاه از  کرومات پتاسیم 

 و قرائـت بـا دسـتگاه جـذب اتمـی      DTPAگیـري بـا    طریق عصـاره 
  ).1جدول ) (1(گیري شد   اندازه
موجود در  لومیریآزوسپ يگونه از باکتر ها، پنجبراي تهیه مایه تلقیح 
که در  ،خاك و آب قاتیسسه تحقؤم يژولویب قاتیبخش تحق ونیکلکس

بر  یمطلوب راتیثأت ایو  محرك رشدي مناسب گذشته از صفات قاتیتحق
ـ ا .شـدند انتخاب  بودند رداربرخو اهیرشد گ : هـا عبـارت بودنـد از   گونـه  نی

A.brasilense ،A.lipoferum ،A.halopraeferense ،A.irakense ،
A.sp  

                                                        
7- Trifluralin 
8- Metribuzim 
9- Carboxin Thiram  
10- Vitavax  Thiram 



  1943     با گندم رقم چمران آزوسپیریلوم کش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هايتأثیر قارچ 

  
  )مترسانتی 0-30عمق (خاك استفاده شده در آزمون میایی برخی خصوصیات فیزیکی و شی - 1جدول 

Table 1- Some of physical and chemical properties of used soil sample in test (0-30 cm depth)  

C.E.C  
(Cmolc.kg-1) pH EC 

(dS m-1) 
SP CCE OC P K Fe Zn Mn Cu بافت 

Tex. (mg.kg-1) 
( ُ%)  

 لوم 1.02 7.88 0.46 2.16 233 7.9 0.72 8.2 32.5 1.01 7.7 13.3
Loam 

  
 طیهـاي متـوالی در محـ   هاي مورد نظر پس از بازکشـت باکتري

بـه اسـلنت منتقـل     يبعـد  شاتیآزما ي، خالص شده و براRC کشت
یک لوپ آزمایشگاهی از  هاي خالص شده،براي تکثیر باکتري .شدند

بـه ارلـن    شرایط اسـتریل،  کشت داده شده بر روي پلیت، تحتسویه 
لیتر محـیط کشـت نوترینـت بـراث     میلی 25لیتري حاوي میلی 100

دور در  120هاي فوق بر روي شیکر با سرعت سپس ارلن. اضافه شد
قرار داده  ساعت 72با مدت زمان  گراددرجه سانتی 28دقیقه و دماي 

 هاي رقـت براي تعیین جمعیت آزوسپیریلوم از روش تهیه سري. شدند
هاي مورد سپس از باکتري. گردید استفاده )RC )12محیط کشت در 

 ،مایعبا فرموالسیون مایه تلقیح ، به منظور تهیه )CFU/ml 108(نظر 
به ارلن  استریللیتر در شرایط میلی 25 ،سوسپانسیون آماده شدههر از 
از محلول چسباننده  لیترمیلی 5/2و  شدمنتقل استریل لیتري میلی 50

لیتـر  میلی 100گرم از هر کدام در  Na-Alginate)1 و   CMCشامل
آن اضافه به  )آب مقطر اضافه و پس از حل شدن کامل استریل گردید

از  لیتـر میلی 18 ،پودريبا فرموالسیون تهیه مایه تلقیح براي . گردید
) به عنوان ماده حامـل (گرم پرلیت استریل  6سوسپانسیون باکتري با 

که  ساخته شدراین از هر باکتري دو نوع مایه تلقیح بناب. مخلوط گردید
ابتـدا مقـدار   به این ترتیب کـه  . ها، استفاده شدجهت تیمار بذور با آن

مناسبی بذر گندم رقم چمران یک دست شده بـا اسـتفاده از محلـول    
 شده دقیقه استریل سطحی 5-6به مدت ) درصد 3( هیپوکلریت سدیم

کـش  بـا اسـتفاده از قـارچ   هـا  خشک شـدن نیمـی از آن  پس از هوا و
بـا  ( تهیه شده از شرکت خدمات حمایتی کشـاورزي  کربوکسین تیرام

هـاي  کیسـه  در گـرم  10بـه مقـدار   و سپس تیمار  )در هزار 2 غلظت
  . منتقل شدندپالستیکی مربوطه 

 1000لیتر براي هـر  میلی 100به نسبت  ،براي فرموالسیون مایع
باکتري و + کشبوط به تیمار قارچهاي پالستیکی مربه کیسهذر گرم ب

 ،در فرموالسیون پـودري . کش اضافه گردیدتیمار باکتري بدون قارچ
به منظور ایجاد یک پوشـش   ،قبل از تیمار بذرها با مایه تلقیح پودري

هـاي پالسـتیکی هـر دو    مناسب از باکتري، بذرهاي موجود در کیسه
ده از صـمغ عربـی   ، با اسـتفا )کشکش و فاقد قارچحاوي قارچ( تیمار

. کیلوگرم بذر تیمـار گردیدنـد   لیتر به ازاي هرمیلی 15به نسبت % 40
گـرم بـراي هـر     30مایه تلقیح تهیه شده به نسبت  ،بعد از این مرحله

اضـافه و   هر دو تیمارهاي پالستیکی مربوط به کیلوگرم بذر به کیسه

نسبت بـه کاشـت بـذور گنـدم اقـدام      دقیقه،  30پس از گذشت زمان
  .ردیدگ

شامل با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی 
سطح تلقیح در دو نـوع فرموالسـیون    5در ( يباکتردو فاکتور تلقیح 

کربوکسین تیـرام  کش  قارچ و) مایع و پودري و یک سطح عدم تلقیح
 4و با ) در دو سطح استفاده به میزان دو در هزار گرم و عدم استفاده(

کاشت بذور تیمار شده  واحد آزمایشی 96و جمعا راي هر تیمار تکرار ب
 7هاي پالستیکی گلدان بذر از هر تیمار، در 10تعداد به  .انجام گرفت

پـس از  . محتوي خاك تهیه شده براي آزمون، کشت شدند کیلوگرمی
گیاهـان در  . گیاهچه نگهداري و بقیه حـذف شـدند   7دو هفته تعداد 

ها  گلدان .ماه رشد کردند چهاربه مدت  0C28ا ت 0C25با دماي گلخانه 
 اي یک بار با محلول غذایی هوگلنـد  با آب معمولی و از ماه دوم هفته

اوره آبیاري شدند، و تنها یک بار از کود  ظرفیت مزرعه% 80بر اساس 
استفاده ها  در مرحله ظهور سنبلهگرم به ازاء هر گلدان  14/0به میزان 

  .به عمل آمد
خوشـه،   یري اجزاء عملکردي گیاه شامل تعداد پنجه، طولگ اندازه

اي و تعداد خوشه در متر  ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، فاصله میانگره
ماه پـس از کاشـت    5گندم یعنی  فیزیولوژیک رسیدگی زمان در مربع

و با رسیدن ماه از شروع آزمایش  چهاربا گذشت همچنین . انجام شد
،  و وزن تر اندام هواییاز سطح خاك قطع ا ه ، بوتهگیاهان گندمکامل 

 وزن دانـه در خوشـه و   خوشه، در دانه تعداداندام هوایی،  وزن خشک
  .شد گیري هزار دانه اندازه وزن

رسـم   يتجزیـه و تحلیـل شـده و بـرا     SASها با نرم افـزار  هداد
ــرم ــزار نمودارهــا از ن ــاســتفاده گرد Excel اف ــ. دی مقایســه  نیهمچن

  .انجام شد Tukeyآزمون  ها توسطمیانگین
  

  نتایج و بحث
گیري خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك مـورد     نتایج اندازه

با توجه به جدول تجزیـه   .آورده شده است 1آزمون در جدول شماره 
از  ، مشاهده شد که استفاده)2جدول (گیري شده واریانس صفات اندازه

هـاي  تريهـاي مختلـف بـاک   هاي مایع و پـودري گونـه  فرموالسیون
صـفت وزن دانـه در خوشـه     8صفت بررسی شده،  11از  آزوسپریلوم
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(p< 0.05) اي، و تعداد پنجه، طول ساقه، طول خوشه، فاصله میانگره
مربع، وزن دانه در خوشـه، وزن   طول برگ پرچم، تعداد خوشه در متر

 .دار کردرا معنی (p<0.01)تر اندام هوایی و وزن خشک اندام هوایی 
کش نیز تنها دو صفت تعداد دانه در خوشه و وزن دانه ل قارچاثر مستق

و بـر وزن خشـک و تـر    ثیر قرار داد أتحت ت (p< 0.01)در خوشه را 
  .نداشتدر برداري را ثیر معنیأت سایر صفاتاندام هوایی گیاه و 

نیـز تعـداد پنجـه،    کـش  اثر متقابل فرموالسیون باکتري در قارچ
پرچم، تعداد دانه در خوشه، وزن دانه در اي، طول برگ فاصله میانگره

و وزن تر انـدام هـوایی    (p< 0.01)خوشه و وزن خشک اندام هوایی 
(p< 0.05) دار نمود و بر طول ساقه، طول خوشه، تعداد خوشه را معنی

بـا توجـه بـه     .داري نداشـت ثیر معنیدانه تأ مربع، و وزن هزار در متر
ش از بین منابع تغیرات، اثـر  هدف در نظر گرفته شده براي این پژوه

اي برخـوردار  کش از اهمیت ویژهمتقابل فرموالسیون باکتري در قارچ
شود تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده بیشـتر  میاست و سعی 

  . پیرامون این بخش صورت گیرد
از لحاظ صفت تعداد پنجه، بر اساس جدول مقایسه میانگین اثـر  

صـفات مـورد بررسـی در آزمـایش     اصـلی فرموالسـیون بـاکتري در    
بیشترین مقدار در تیمارهاي شاهد بدون تلقـیح  ) 3جدول (اي  گلخانه

با فرموالسیون پودري، و کمتـرین مقـدار در تیمـار      A.lipoferumو
A.brasilense با . با هر دو فرموالسیون پودري و مایع مشاهده گردید
در ن بـاکتري  فرموالسـیو اثر متقابل مقایسه میانگین مشاهده جدول 

، )5جـدول  (اي گلخانـه در آزمایش  صفات مورد بررسیکش در قارچ
با فرموالسیون پودري در حضـور    A.lipoferumتعداد پنجه در تیمار

کش و تیمار شـاهد  کش، تیمار شاهد بدون تلقیح در حضور قارچقارچ
) 25/11سه با میزان عددي  هر(کش بدون تلقیح در عدم حضور قارچ

 با فرموالسـیون پـودري   A.brasilenseین مقدار و در تیمار از بیشتر
عدد، از کمترین میزان برخوردار گردیـد   4کش به تعداد درحضور قارچ

ــر   ــازگاري بهت ــده س ــان دهن ــه نش ــه    A.lipoferumک ــبت ب نس
A.brasilense همچنین مشخص . کش کربوکسین تیرام استبا قارچ

ــارگیري     ــه کــ ــاي بــ ــه در تیمارهــ ــد کــ ، A.lipoferumشــ
A.halopraeferense ،A.irakense   در فرم پـودري وA.irakense 

کـش، در مقایسـه بـا تیمارهـاي     در فرم مایع در حضور قارچ A.spو 
کش تعداد پنجه افزایش داشـته اسـت   مشابه ولی در عدم حضور قارچ

تر این تیمارها در بروز این صفت در که این امر نشانگر عملکرد مثبت
  . کش کربوکسین تیرام استقارچصورت استفاده از 

، 3بر اساس اطالعات جدول  اي،در رابطه با صفت فاصله میانگره
ــاي  ــدار در تیماره ــر دو  A. halopraeferenseبیشــترین مق ــا ه ب

بـه   A.sp و A.irakenseفرموالسیون پودري و مایع و در تیمارهاي 
هده پـودري مشـا   A.brasilenseفرم مایع، و کمترین مقدار در تیمار 

بیشترین مقدار در بروز این صفت در ، 5 جدولاطالعات بر اساس . شد
بـا  کـش  قـارچ و سطح استفاده از  به فرم پودري A.lipoferum تیمار

در  پودري A.brasilenseو کمترین آن در تیمار  06/15مقدار عددي 
مشـاهده گردیـد کـه     08/9با مقدار عددي کش استفاده از قارچسطح 

 A.brasilenseنسبت به  A.lipoferumگونه برتري  این امر نشانگر
. و در رابطـه بـا ایـن صـفت اسـت     سازگاري با کربوکسین تیـرام   در

، A.lipoferumکـارگیري  همچنین مشخص شد که در تیمارهاي بـه 
A.halopraeferense ،A.irakense  وA.brasilense  در فــــــرم

حضــور  در فـرم مـایع در   A.brasilenseو  A.lipoferumپـودري و  
کش کش، در مقایسه با تیمارهاي مشابه ولی در عدم حضور قارچقارچ

  ). 5جدول (اي افزایش داشته است فاصله میانگره
بـه فـرم مـایع، از     A.spطول برگ پرچم تحت استفاده از تیمـار  

بیشترین و در تیمار شاهد بدون تلقیح از کمترین مقدار خود برخوردار 
بیشترین مقدار ) 5(جدول تایج حاصله از نبر اساس ). 3جدول (گردید 

و سطح عدم استفاده از به فرم مایع  A.spدر بروز این صفت در تیمار 
و کمترین آن مربوط به تیمار  15/21کربوکسین تیرام با مقدار عددي 

در . باشدمی 56/13شاهد بدون تلقیح در همین سطح با مقدار عددي 
بـه فـرم    A.spتیمار  ه شده بودتیمارهایی که کربوکسین تیرام استفاد

 مـایع  A.halopraeferense و تیمـار  کمتـرین پودري، از نظر مقدار 
با کربوکسـین تیـرام   بیشترین مقدار و در نتیجه بیشترین سازگاري را 

همچنـین مشـخص شـد کـه در      .براي این صفت از خـود نشـان داد  
ــارگیري   ــه ک ــاي ب و  A.lipoferum، A.halopraeferenseتیماره

A.brasilense   در فــــــــرم پودریشـــــــــان وA.lipoferum ،
A.halopraeferense ،A.irakense  وA.brasilense   در فرم مـایع

کـش، در مقایسـه بـا تیمارهـاي     و شاهد بدون تلقیح در حضور قـارچ 
کش طول برگ پرچم افـزایش داشـته   مشابه ولی در عدم حضور قارچ

  ). 5جدول (است 
بـا   A.halopraeferenseر صفت تعداد دانه در خوشـه، در تیمـا  

 A.spپودري،  A.irakenseفرموالسیون مایع بیشترین و در تیمارهاي 
، 5بر اساس اطالعات جدول . پودري و شاهد کمترین مقدار را دارا شد

شد کـه بیشـترین تعـداد دانـه در خوشـه در سـطح بـدون         مشخص
با فرموالسیون مـایع و بـه    A.halopraeferenseکش در تیمار  قارچ

و  5/15و کمترین آن در تیمارهاي شاهد با مقدار عددي  25/33قدار م
و هر دو با استفاده از  16به فرم پودري با مقدار عددي  A.spدر تیمار 

همچنین مشخص شد کـه در تیمارهـاي بـه     .کش به دست آمدقارچ
در فرم پـودري و   A.brasilenseو  A.halopraeferenseکارگیري 

A.lipoferum  ــ کــش، در مقایســه بــا ایع در حضــور قــارچدر فـرم م
کش تعـداد دانـه در خوشـه    تیمارهاي مشابه ولی در عدم حضور قارچ

  ). 5جدول (افزایش داشته است 
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  1949     با گندم رقم چمران آزوسپیریلوم کش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هايتأثیر قارچ 

  
، وزن دانــه در خوشــه در تیمــار 3بــر اســاس اطالعــات جــدول 

A.halopraeferense  به فرم مایع از اولین رتبه و در بقیه تیمارها از
همچنـین بـر اسـاس    . ین رتبه به طور یکسـان برخـوردار گردیـد   دوم

بـا فـرم مـایع و در     A.halopraeferense، تیمـار  5اطالعات جدول 
کش، وزن دانه در خوشـه را بـه بیشـترین    سطح عدم استفاده از قارچ

کش این مقدار را به و تیمار شاهد در استفاده از قارچ 14/1مقدار یعنی 
همچنین مشخص شد که . رسانید 563/0ی کمترین میزان عددي یعن

 و، A.lipoferum ،A.halopraeferenseکـارگیري  در تیمارهاي بـه 
A.brasilense  در فرم پودریشان وA.lipoferum    در فـرم مـایع در

کش، در مقایسه با تیمارهاي مشابه ولی در عـدم حضـور   حضور قارچ
  ).5جدول (کش، وزن دانه در خوشه افزایش داشته است قارچ

بـه   A.halopraeferenseباالترین وزن تر اندام هوایی در تیمار 
ترین مقدار نیز در تیمـار اسـتفاده از فـرم پـودري     فرم پودري و پایین

A.sp  باالترین 5بر اساس اطالعات جدول ). 3جدول (به دست آمد ،
ــار     ــه تیم ــوایی، در س ــدام ه ــر ان ــا  A.halopraeferenseوزن ت ب

ــودري و  ــیون پ ــارچ فرموالس ــتفاده از ق ــا اس ــش ب ــرم 27/22(ک ، )گ
A.irakense 217/22(کش با فرموالسیون مایع و با استفاده از قارچ 

کـش  به فرم مایع و سطح عـدم اسـتفاده از قـارچ    A.spو تیمار ) گرم
کمترین وزن تر اندام هوایی نیز در سطح . مشاهده شد) گرم 247/22(

بـه  ) گرم 387/14(به فرم پودري  A.spکش در تیمار استفاده از قارچ
دهد که در صورت استفاده از کربوکسین تیرام، دست آمد که نشان می

باشد، در تیمار مناسبی در رابطه با وزن تر اندام هوایی نمیA.sp تیمار 
ــاي    ــه تیمارهـ ــورتی کـ  A.irakenseو  A.halopraeferenseصـ

بروز این صـفت  کش کربوکسین تیرام در سازگارترین تیمارها با قارچ
همچنــین مشــخص شــد کــه در تیمارهــاي بــه کــارگیري . هســتند

A.halopraeferense ،A.irakense    ــان و ــرم پودریشــ ــه فــ بــ
A.halopraeferense ،A.irakense  وA.lipoferum   به فرم مـایع

کـش، در  ها و همچنین در تیمار شاهد بدون تلقیح در حضور قارچآن
کش، وزن تر اندام عدم حضور قارچ مقایسه با تیمارهاي مشابه ولی در

  ).5جدول (هوایی افزایش داشته است 
، بیشترین وزن خشک اندام هوایی در تیمـار  3طبق نتایج جدول 

A.lipoferum       با فرموالسـیون پـودري و کمتـرین مقـدار در تیمـار
A.brasilense با استفاده از اطالعات جدول . به فرم مایع مشاهده شد

که کمترین وزن خشک انـدام هـوایی در تیمـار    ، مشاهده می شود 5
A.sp و بیشـترین  ) گرم 645/9(کش به فرم پودري و در حضور قارچ

با فرموالسیون مایع و در عدم  A. halopraeferenseمقدار در تیمار 
لـیکن در  . گرم به دست آمد 25/16کش، با میزان عددي حضور قارچ

گرم کاهش در وزن خشک  3کش این مقدار با صورت استفاده از قارچ
گرم تقلیل یافت که نشان دهنده حساسـیت   147/13اندام هوایی، به 

از . باشـد کش کربوکسین تیرام مـی این فرموالسیون باکتري به قارچ
طرفی، دومین رتبه وزن خشـک انـدام هـوایی، در تیمـار اسـتفاده از      

A.lipoferum کش یعنـی  با فرموالسیون پودري ولی در حضور قارچ
گرم بیشتر از موقعی  1گرم به دست آمد، که این عدد حدود  847/15

 59/14(کش استفاده کردیم است که این تیمار را در عدم حضور قارچ
دهد که فرموالسیون پودري باکتري حاوي گونـه  این نشان می). گرم

A.lipoferum کش کربوکسـین تیـرام   سازگاري بسیار خوبی با قارچ
کـش از لحـاظ   ن فرموالسـیون در حضـور قـارچ   داشته و استفاده از ای

همچنـین  . باشـد صفت وزن خشک انـدام هـوایی قابـل توصـیه مـی     
، A.halopraeferenseمشخص شد که در تیمارهاي بـه کـارگیري   

A.irakense  وA.lipoferum    به فرم پودریشان و نیز بـه کـارگیري
 یعبه فرم ما A.brasilenseو  A.irakense ،A.lipoferumتیمارهاي 

کش، در مقایسه با تیمارهاي مشابه ولی در عدم ها در حضور قارچآن
جدول (کش، وزن خشک اندام هوایی افزایش داشته است حضور قارچ

5.(  
دلیل افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه گندم در برخی از 

ثیري أیکی ت. توان ناشی از دو علت دانستمیتیمارهاي باکتریایی را 
زایی خاکزي داشته و باعث شده ش بر کنترل عوامل بیماريککه قارچ

کـش  کـه بـا قـارچ   آزوسـپیریلوم  هایی از بـاکتري  ثیر گونهأاست تا ت
ثري در افزایش ؤثیر خود را به نحو مأسازگاري بیشتري دارند بتوانند ت

عامل دیگر خصوصیت خـود  . رشد و عملکرد گیاه گندم اعمال نمایند
 –کـش تماسـی  بـه عنـوان یـک قـارچ     تیـرام کـش کربوکسـین  قارچ

شود به احتمال میسیستمیک است که به دلیل اینکه وارد پیکره گیاه 
ثیر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گندم رشد و عملکـرد را  أزیاد با ت
با توجه به نتایج و با درنظـر گـرفتن    .ثیر خود قرار داده استأتحت ت

کش ثیر منفی قارچأت ثیر منفی یا عدمأهدف این تحقیق که بررسی ت
باشـد مشـاهده   هاي به کار رفته در مایه تلقیح مـی بر کارایی باکتري

کـش توانسـته اسـت باعـث     شود که در برخی مـوارد حتـی قـارچ    می
بیشترین کارایی باکتري به کار رفته در مایه تلقیح گردد، بـه عنـوان   

کـش  در فـرم پـودري در حضـور قـارچ     A.lipoferumمثال باکتري 
-اي را به طور معنیت تعداد پنجه، طول ساقه و فاصله میانگرهتوانس

  . داري به بیشترین مقدار افزایش دهند
همچنین با یک مقایسه عددي بین تیمارهاي مشابه در حضور و 

کش اگرچه کـه  شود که حضور قارچکش مشاهده میعدم حضور قارچ
ور تمامی صفات را در مقایسه با همـان تیمـار مشـابه در عـدم حضـ     

داري را در نیز در ثیر منفی معنیأکش، افزایش نداده است لیکن ت قارچ
برنداشته است و حتی در بسیاري از موارد نیز باکتري را طوري تحت 

ثیر قرار داده که صفت مورد مطالعـه را از میـزان عـددي بـاالتري     أت
همچنان که چنین موردي را در صفات وزن دانه . برخوردار نموده است
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نمـاییم کـه در اکثـر تیمارهـا     ه و وزن هزار دانه مشاهده مـی در خوش
کش افزایش عددي صفت را نسبت به تیمار مشابه و بدون حضور قارچ

، در 5نین با توجه به جـدول شـماره   همچ. کش در برداشته استقارچ
کش بر روي اثر باکتري بر کمیت ثیر قارچأاي در تیک بررسی مقایسه

دو فرموالسیون مـایع و پـودري مشـاهده     صفات مورد مطالعه در هر
کـش در یـک بـاکتري کمیـت صـفات را در      شود که حضور قارچمی

فرموالسیون پودري و برخی دیگر را با فرموالسیون مایع افزایش داده 
 A.brasilenseکش توانسته است در است به عنوان مثال حضور قارچ

نه در خوشـه،  در فرم پودري، صفات طول ساقه، طول خوشه، تعداد دا
کش وزن دانه در خوشه را نسبت به تیمار مشابه و در عدم حضور قارچ

افزایش و در فرم مایع کمیت همان صفات را کاهش دهد، همچنـین  
اي و طول برگ پرچم را در هر دو فرموالسـیون  بتواند فاصله میانگره

افزایش، و یا تعداد خوشه در متر مربع و وزن خشک اندام هوایی را در 
دانـه را در   فرم مایع افزایش و در فرم پودري کاهش داده و وزن هزار

هر دو فرموالسیون بدون تغییر نسبت به تیمار مشابه و بدون استفاده 
  . کش باقی بگذارداز قارچ

ثیرات را تا حدودي می توان به متفاوت بودن خصوصـیات  این تأ
حساسـیت   و آزوسـپریلوم هاي هاي مختلف باکتريفیزیولوژیکی گونه

موبین . کش کربوکسین تیرام نیز نسبت دادها در برابر قارچمتفاوت آن
به چنین نتـایجی در تحقیقـات خـود    ) 15(و موبین و همکاران ) 14(

نیز بـه چنـین تفـاوتی در پاسـخ     ) 13(مانو و همکاران . انداشاره کرده
اشـاره   1در برابـر آکاریسـاید دیکوفـول    آزوسپریلوم هاي مختلفگونه

نیز گزارش دادند کـه  ) 2008(سگت و همکاران  -پیوتروسکا. انددهکر
ثیر منفـی بـر   توانـد تـأ  مـی  3و کاپتـان  2کاربرد اکسـی تتراسـایکلین  

). 17(ها داشته باشـد  هاي غیر هدف خاك و فعالیت آنمیکروارگانیزم
 4در سطوح  4اند که تیوبنکاربنیز عنوان نموده) 3(برتولت و کالرك 

هـاي  کننـده ، تثبیـت آزوسپیریلومر کیلوگرم، از فعالیت گرم بمیلی 2و 
. در خاك رسوبی جلوگیري کرده اسـت  ازتوباکترهوازي نیتروژن و  بی

توانند می آزوسپریلوم هاي مختلف باکتريبنابر نتایج این تحقیق گونه
کش کربوکسین تیرام بدهنـد و  هاي متفاوتی به استفاده از قارچپاسخ

چنین تحقیقاتی براي روشن نمودن اسـتفاده از   این مطلب لزوم انجام
هاي محرك رشد در شرایط مختلف را نشان مد باکتريآهاي کارگونه
  . دهدمی

هاي اسـتفاده شـده در ایـن    ثیر باکتريأدر بررسی کلی در مورد ت
تحقیق بر روي صفات عملکردي مهم مانند تعداد پنجه، وزن دانه در 

تـوان  بنـدي کـل مـی   عنوان جمعخوشه، وزن خشک اندام هوایی به 
بـا فرموالسـیون     A.lipoferumگیري کرد که بـاکتري  چنین نتیجه

کش کربوکسین تیرام در بروز این پودري بیشترین سازگاري را با قارچ
صفات از خود نمایان ساخته است، که این را میتوان به نوعی به وجود 

حامـل در مایـه   خلل و فرج موجود در در ماده پرلیت به عنوان مـاده  
تلقیح باکتریایی و در نتیجه افزایش قابلیت نگهداري باکتري بر سطح 

لـذا  . کش نسـبت داد بذر و نیز حفاظت فیزیکی باکتري در برابر قارچ
با فرموالسیون پودري در هنگام اسـتفاده از    A.lipoferumاستفاده از

 همچنـین بـاکتري  . باشـد کش کربوکسین تیرام قابل توصیه میقارچ
A.halopraeferense، کش، و با فرموالسیون پودري در حضور قارچ

هـاي  در برخی صفات با هر دو فرموالسیون( A.lipoferumباکتري 
پودري و مایع و در برخی با فرموالسیون پودري و یا با فرموالسـیون  

این کارایی را داشتند که در تمام صفات مـورد مطالعـه، میـزان    ) مایع
کـش،  ت بـه اسـتفاده آن در عـدم حضـور قـارچ     عددي صفات را نسب

نیز در اکثر صفات مورد A.irakense باکتري  همچنین .افزایش دهند
که این خود دلیلی براي ارجحیـت  مطالعه همین نتیجه را در برداشت 

. باشـد کش کربوکسین تیرام مـی ها با قارچاستفاده همزمان این سویه
اي با اي و مزرعههاي گلخانهنئید این نتایج تکرار آزموأاگرچه براي ت

  .باشدمیضروري  تیرامکش کربوکسینقارچمقادیر مختلف 
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Introduction: Biofertilizers have been identified as alternative to chemical fertilizers to increase soil fertility 

and crop production in sustainable farming systems. One of the most useful kind of biofertilizers include plant 
growth promoting rhizobacteria (PGPR). Azospirillum is an associative rhizobacteria which can be very useful 
for plants such as wheat. It can help plant by fixing nitrogen through biological way, causing root development, 
plant strength improvement in primary phases, causing germination percent increment, improving plant tolerance 
in stress situations (drought, salinity, soil compaction and pathogens), secreting plant promoting hormones like 
cytokinin, Oxin and finally yield increment will be observable. Modern agriculture largely relies on the extensive 
application of agrochemicals, including inorganic fertilizers and pesticides. Although pesticides are important, 
their effects on nontarget organisms are of great concern because this poses a risk to the entire ecological system. 
The fungicides may also adversely affect the soil microflora, especially the types of microorganisms that can 
applied to seeds as bacterial inoculants. Considering useful effects of plant growth promoting rhizobacteria 
especially Azospirillum on Wheat, this study was done in order to survey interaction effects between fungicide 
and available biofertilizers in Iran market. 

Materials and Methods: Effect of carboxin tiram in 2 levels (applied, non-applied) as fungicide, on efficacy 
of wheat plant (Chamran Cultivar) and final crop yields under association conditions with 5 Azospirillum species 
(A.brasilense, A.lipoferum, A.halopraeferense, A.irakense, A.sp) using powdery and liquid formulation were 
studied in a greenhouse test for four months in Soil and Water Research Institute.At first some properties of used 
soil, including soil texture, pH, EC,organic carbon and available soil K, P, Fe, Zn, Mn and Cu were measured by 
laboratory methods.Nutrient Broth medium were used for bacterial inoculum production with 108 bacterial 
cound per ml in final suspention. Using factorial experiment in a Completely Randomized Design (CRD), 2 
bacterial inoculants factors (5 inoculation level and a non-inoculation level), CarboxinThiram fungicide levels 
(applied, non-applied) and two inoculants formulations (liquid and powdery) with four replicates per treatment 
and a total of 96 experimental units (pots), the most effective contribution of different species of Azospirillum 
bacteria with Chamran wheat varieties were evaluated in the presence of the fungicide. Studied Parameters 
included number of tillers, node interface, flag length, number of grains per spike, grain weight per spike, shoots 
wet weight, 1000 grain weight and shoot dry weight of wheat plant. Data were analyzed with SASS and Excel 
softwares. The comparison was done by Tukey test. 

Results and Discussion: Regarding ANOVA table (table 2), liquid and powdery formulations of 
Azospirillum with different species had significant effect on 8 of 11 studied traits including number of tillers, 
plant hight, spike length, node interface, flag length, number of spikes per square meter , grain weight in spike, 
shoot wet weight, shoot dry weight. Fungicide had effect on 2 traits such as number of grain per spike and grain 
weight spike independently. Bacteria and fingicide interaction  had significant effect on number of tillers, node 
interface, flag length, number of grain per spike, shoot dry weight  (p< 0.01) and shoot wet weight (p< 0.05).  

Numeric comparsion between similar treatments in presence and absence of fungicide, it can be concluded 
that although fungicide presence had no significant positive effectson studied traits, it did not have any negative 
effects eigther.Even it could increase traits quantity by affecting on bacteria. Also, regarding to Table 5, 
comparing fungicide effect on bacteria with studied trait in two formulations, it can be concluded that fungicide 
presence with bacteria was effective on quantity of some trait in powdery formulation and some in liquid 
formulation.These findinds may be the result of fungicide effects in controlling soil born pathogens in 
compatable treatments with used bacterial inoculums.  

Conclusion: As final result, using A.lipoferum with both formulations and A.halopraeferense with powdery 
formulation, because of high compatibility with carboxin thiram fungicide can be advised in case of fungicide 
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application. This advice can have good effects on functional traits such as number of tillers, grain weight in spike 
and shoot dry weight.To consider the effects of environmental conditions on the final results we propose to do 
this experiment in field scale in some Iranian provinces with different climatic conditions.The use of different 
concentrations of carboxin tiram and also different kinds of PGPR and other fungicides must be consider in 
future experiments. 
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