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محمد متینیزاده 3و مهدی پورهاشمی

 0مربی پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 2کارشناس پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 3دانشیار ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت0334/2/0 :؛ تاریخ پذیرش)0334/1/21 :

چکیده
بهدلیل دخل و تصرف فراوان و بهرهبرداریهای بیرویه بهتدریج از مساحت جنگلهای بلوط در مناطق رویشی مختلف کاسته شده
است .با توجه به اهمیت بلوط در اکوسیستم ایران بهویژه ناحیۀ رویشی زاگرس ،لزوم احیای رویشگگاههگای تخریگبشگده بگیش از
پیش احساس میشود .در این پژوهش ،تأثیر باکتریهای محلولکنندۀ فسفات معدنی جداشده از خاک نواحی رویشی زاگرس بگر
زندهمانی و رشد نونهالهای دو گونۀ برودار و ویول بررسی شده است .ابتدا نمونهبرداری از خاک منطقۀ ریزوسفری درختان برودار
و ویول در ایستگاه گاران انجام گرفت و باکتریهای محلولکنندۀ فسفات از آنها جدا شده و با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی
در سطح جنس شناسایی شدند .بذرهای جمعآوریشده پس از مایهزنی در ایستگاه گاران کاشته شدند .پژوهش براساس آزمگایش
فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از متغیر گونۀ بلوط (در دو سطح) و جنس باکتری (در پنج سطح) انجام گرفت.
نتایج نشان داد که اثر گونه و باکتری بر زندهمانی گونهها معنیدار نیست ،اما باکتریها موجب افزایش رشد طولی ،رشگد قطگری و
درصد وزن خشکریشۀ نونهالهای برودار و ویول شدند .براساس مقایسۀ میانگین پارامترهای رشگد طگولی ،رشگد قطگری و وزن
خشک ریشه ،گونۀ ویول پاسخ بهتری به مایهزنی باکتریها از خود نشان داد .بهعالوه تأثیرات باکتری سودوموناس و باسیلوس در
افزایش معنیدار متغیرهای تحقیق بیش از باکتریهای دیگر است و در عملیات احیگای جنگگلهگای زاگگرس ،اسگتفاده از آنهگا را
میتوان توصیه کرد.
واژههای کلیدی :احیا ،باکتری حلکنندۀ فسفات ،برودار ،زاگرس ،ویول.

مقدمه
ناحیگگۀ رویشگگی زاگگگرس ،وسگگیعتگگرین رویشگگگاه
گونه های مختلف بلگوط در ایگران اسگت .بلگوط هگا در
حدود  41درصد تیگپ گونگههگای جنگلگی زاگگرس را
شگامل مگیشگوند ( .)Naderi Shahab, 2016جگنس
 نویسندۀ مسئول

بلگگوط ( )Quercusاز نظگگر تعگگداد گونگگه ،پگگراکنش
جغرافیایی ،اهمیت اکولوژیک ،و جایگاه زیستمحیطی
و اقتصگگادی از مهگگمتگگرین جگگنسهگگای خگگانوادۀ راش
( )Fagaceaeمحسوب میشود .با توجگه بگه پراکنگدگی
گونههای جنس بلوط در سطح وسیعی از کشور و حضگور
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آنها در اقلیمها و شرایط آبوهگوایی مختلگف ،گونگههگای
ای گن جگگنس از اهمی گت خاص گی برخوردارنگگد .متأسگگفانه
بهدلیل رشد جمعیت در سدۀ اخیر ،نیگاز جنگگلنشگینان
به سوخت ،تأمین منبع غذایی برای دامها ،توسعۀ اراضگی
زراعی ،احداث جاده و راه ،خطگوط انتقگال بگر و تلفگن،
توسعۀ شهرها ،فعالیتهای صنعتی و آفات و بیمگاریهگا،
مسگگاحت جنگگگلهگگای بلگگوط در حگگال کگگاهش اسگگت
(.)Abedini et al., 2010; Daghestani et al., 2018
رشد کم جنس بلوط ،تغییر اقلیم و پدیدۀ گگرم شگدن
کرۀ زمین و شگیو ریزگردهگا نیگز بگه ایگن مشگکالت
افزوده و سبب آسیبدیدگی جدی درختان بلوط ایران
در ناحیگگگگۀ رویشگگگگی زاگرسگگگگی شگگگگده اسگگگگت
( .)Hosseinzadeh and Pourhashemi, 2015با توجه
به عوامل یادشگده ،بایگد بگرای احیگای رویشگگاههگای
طبیعی بلوط و حفاظت از آنها ،اهمیت زیادی قائل بود
و آن را در اولویت قرار داد .کاشتن نهال روشی مؤثر و
مطمئن بگرای احیگای رویشگگاههاسگت .تولیگد سگریع
نهالهای جنگلی باکیفیت در نهالستانها یگا بگذرکاری
مستقیم در عرصه با استفاده از بذرهای تلقیحشگده بگا
ریزوباکترهای محرک رشد ،اهمیت ویژهای در تسگریع
روند احیای رویشگگاههگای بلگوط و تضگمین موفقیگت
برنامه های احیا دارد .فسگفر دومگین عنصگر پرمصگرف
مورد نیاز برای رشد گیاهان پگس از نیتگروژن اسگت و
کمبود آن بهویژه در مراحل نخست رشد ممکن اسگت
سبب کاهش رشد کلی گیاه شود .فسفر به عنوان یگک
عنصگگر در سگگاختمان اسگگگیدهای نوکلئیگگک و نیگگگز
پروتئینها وجود دارد .فعالیت متگابولیکی فسگفر انتقگال
انگگرژی در گیاهگگان اسگگت کگگه از ایگگن طریگگق بگگهطگگور
غیرمستقیم بر رشد و عملکرد گیاهان تأثیر مگیگگذارد.
بگگاکتریهگگای محلگگولکننگگدۀ فسگگفات بگگه گروهگگی از
باکتریهای خاک گفته میشود که فسفات خاک را کگه
اغلب غیرقابل جگذب توسگط گیاهگان اسگت ،بگهشگکل
محلول و قابل جذب (آنیونهای ارتوفسفات) برای گیگاه
تبدیل میکنند .بیشتر پژوهشها در زمینگۀ اسگتفاده از
باکتریهای محلولکنندۀ فسفات ،با هدف افزایش رشگد
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محصوالت زراعی صورت گرفته  ،اما از ایگن بگاکتریهگا
برای افزایش رشد درختان جنگلگی نیگز اسگتفاده شگده
است .در تحقیگق ) ،Jangandi et al. (2017اثگر تگومم
مایهزنی باسیلوس پلیمیکسا و قارچهای میکوریزی بگا
و بدون منبگع فسگفات بررسگی شگد .یافتگههگای آنهگا
نشاندهندۀ تأثیر چشمگیر این تیمارها در مقایسگه بگا
شگگاهد بگگر رشگگد ،مگگادۀ خشگگک و جگگذب فسگگفر در
 Terminalia paniculatو  T. Tomentosaبوده است.
بررسی مایهزنی همزمان بگاکتریهگای محلگولکننگدۀ
فسگگفات و قگگارچهگگای میکگگوریزی بگگر چهگگار گونگگۀ
،Acacia mangium،Leucaena leucocephala
 Acacia confuseو  Liquidamber formosanaدر
مناطق استوایی و نیمهاستوایی ،نشاندهندۀ تأثیر نگو
خاک بر آثار مایهزنی بوده اسگت ( .)Young, 1990در
تحقیق ) ،Rezaee (2017اثر دو باکتری محلولکننگدۀ
فسگگگگگگفات  Microbacterium aurantiacumو
 Streptomyces cinereorectusبگگر رشگگد و عملکگگرد
نهال های بلوط بررسی شد که نتگایج ،بیگانگر تگأثیرات
مثبت این باکتریها بر اسگتقرار و در نتیجگه موفقیگت
بیشتر جنگلکاریها بگود Zaady et al. (2004) .نشگان
دادنگگد کگگه مایگگهزنگگی تگگومم قگگارچ اکتومیکگگوریز
( )Ballota sp.و بگاکتری  B. licheniformisدر بلگوط
همیشهسبز ( ،)Quercus ilexسبب تغییر جگذب ازت
توسط گیاه ،جمعیت میکروبگی خگاک و کلنیزاسگیون
میکگگوریزی مگگیشگود .در تحقیگگق دیگگگری ،مایگهزنگگی
 Azospirillu braziliensisبگگگگه نهگگگگالهگگگگای
 Q. ithaburensisموجب افگزایش سگطح ریشگه ،وزن
خشگگک ریشگگه ،شگگاخه و بگگر پگگس از سگگی روز شگگد
( .)Zaady& Perevolotsky, 1995تحقیقگگگگگات
) Pandey et al. (1986نشگگاندهنگگدۀ افگگزایش 38
درصگگدی زیتگگودۀ نهگگالهگگای  Q. serratesپگگس از
مایهزنی با ازتوباکتر بود .بررسی تأثیرات بگاکتریهگای
افزایشدهندۀ رشد بر  Q. ithaburensisنشگاندهنگدۀ
افزایش سطح ریشه ،وزن خشک ریشه ،سگاقه و بگر
بگگگه میگ گزان  41درصگگگد در شگگگرایط کنتگگگرل بگگگود
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( .)Zaady et al., 1993پژوهش )Jangandi et al. (2016

روش پژوهش

نشگگگان داد کگگگه مایگگگهزنگگگی همزمگگگان بگگگذرهای

نمونه برداری ،جداسازی و شناسایی باکتری هاای

 Terminalia paniculataو ( T. tomentosaدو گونگۀ
درختگگگگگی) بگگگگگا قگگگگگارچهگگگگگای میکگگگگگوریزی
( )Rhizophagus fasiculatusو باکتری محلولکننگدۀ
فسگگفات ( )Bacillus polymyxaممکگگن اسگگت سگگبب
افزایش چشمگیر رشد گیاه ،وزن خشک و جگذب فسگفر در
مقایسه با نهالهای کنترل یا مایهزنی هر یک بهتنهایی شگود.
نتگگایج تحقیگگق )Domínguez- Núñez et al. (2013
نشان داد که مایهزنی با سگودوموناسهگای فلورسگانت
میتواند سبب افزایش مقاومت به شوری در نهالهگای
 Pinus halepensisشگود .یافتگههگای آنهگا همچنگین
نشان میدهد کگه مایگهزنگی تگومم سگودوموناسهگای
فلورسانت و  Pisolithus tinctoriusمگیتوانگد سگبب
موفقیت جنگلکاری با گونۀ  Pinus halepensisشگود.
اسگگگتفاده از کودهگگگای زیسگگگتی بگگگهویگ گژه بگگگاکتری
 M. aurantiacumعمل مهمی در رشد بیشتر نهالهای
بلگگوط در سگگالهگگای اول اسگگتقرار و در نتیجگگه موفقی گت
بیشتر جنگلکاریهاست (.)Rezaee et al., 2018
در این تحقیگق ،اثگر بگاکتریهگای محلگول کننگدۀ
فسفات جداشده از ایستگاه گاران بر رشد و زنگدهمگانی
و نیز مقدار فسفر اندام های مختلف گیاهی در دو گونۀ
بلگگوط ایرانگگی (بگگرودار) و ویول در شگگرایط طبیعگگی
بررسی و مقایسه شد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

ایستگاه تحقیقاتی گاران به مسگاحت  028هکتگار
در استان کردسگتان ،شهرسگتان مریگوان (کیلگومتر 8
جگگادۀ مریگگوان -سگگقز) ،در طگگول´ 21◦04شگگمالی و
عگگر ´ 33◦32شگگرقی قگگرار دارد .می گانگین بارنگگدگی
ساالنۀ منطقه  810/3میلیمتر اسگت .متوسگط دمگای
ساالنه از  -1/3در دی ماه تا  23/1درجۀ سگانتیگگراد
در مرداد ماه نوسان دارد .اقلگیم منطقگه نیگز براسگاس
روش دومارتن (با ضریب خشکی  )38مرطوب است.

محلولکنندۀ فسفات

نمونهبرداری از خاک ریزوسگفری درختگان بگرودار
( )Q. brantii Lindl.و ویول ( )Q. libani Oliv.در
ایستگاه گاران در فصل بهار انجام گرفت و نمونه هگا در
دمای  2درجۀ سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل شگدند.
نمونههای خاک ریزوسگفری دو گونگۀ بگرودار و ویول
بهطور جداگانه با هم مخلوط شده و در آزمگایش هگای
بعدی بهعنوان نمونۀ خاک شاخص هر گونگه اسگتفاده
شدند .جداسازی باکتری های محلول کنندۀ فسگفات از
راه رقیق سازی نمونه هگای خگاک و در محگیط کشگت
حاوی تریفسفات کلسگیم ( )Sperber, 1958صگورت
گرفت .باکتریهای محلولکننگدۀ فسگفات بگا تشگکیل
هالگگۀ شگگفاف در اطگگراف کگگانی شگگناخته مگگیشگگوند.
باکتری های محلول کننگدۀ فسگفات در محگیط کشگت
نوترینت آگار ( )MERCKخالص سازی و با استفاده از
رنگآمیزی گرم و آزمگونهگای بیوشگیمیایی (کاتگاالز،
اکسگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگیداز،
 ،OF glucoseحرکگگت ،MR-VP ،سگگیترات ،احیگگای
نیتگگگگرات و تولیگگگگد اینگگگگدول شناسگگگگایی شگگگگدند
(.)MacFadine, 1980
تهیۀ زادمایه و مایهزنی بذرها

از بگگگگاکتریهگگگگای جداشگگگگده ،زادمایگگگگۀ دارای
 3×018 CFU/mlبگگاکتری بگگا اسگگتفاده از اسگگتاندارد
شمارۀ  0مکفارلند تهیگه شگد (.)MacFadiin, 1980
بذرهای سالم از رویشگاه گاران جمع آوری شدند و بگه
آزمایشگاه انتقال یافتند و تا زمان کاشگت در دمگای 2
درجگۀ سگگانتیگگگراد نگهگگداری شگگدند .بگگذرهای سگگالم
اسگگگگتریلشگگگگده بگگگگا زادمایگگگگۀ آمگگگگادهشگگگگده از
بگگگگگاکتریهگگگگگای ،Azotobacter ،Pseudomonas
 Bacillusو  Actinobacillusبهمدت یک شگب تیمگار
شدند .بذرهای شاهد با بافر فسفات نمکی استریل تیمار
شدند بذرهای تیمارشده در اردیبهشگت مگاه بگهصگورت
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آزمگگایش فاکتوریگگل در قالگگب طگگرح کگگامالً تصگگادفی در
کرتهایی با ابعاد  1×1متر و با تراکم کاشگت  2×2متگر
در ایسگگتگاه تحقیقگگات گگگاران مریگگوان کاشگگته شگگده و
عالمتگذاری شدند .برای هر تیمار باکتریگایی  28بگذر
در قالب سه تکرار شانزدهتایی کاشته شدند.
اندازهگیری زندهمانی ،رشد و درصد وزن خشک

در انتهگگای فصگگل رویگگش (آبگگان) نونهگگالهگگای
زندهمانده در کرتهای آزمایشی شمارش و بگهصگورت
کامل از خاک خارج شدند و قطر یقگۀ آنهگا بگهوسگیلۀ
کولیس دیجیتال تا دقت صدم میلیمتر و طگول سگاقۀ
نهالها از محل یقه بهوسیلۀ خطکش تا دقت میلیمتر
اندازه گیری شد .وزن تر اندام های ریشه ،ساقه و بگر
بگگهوسگگیلۀ تگگرازوی دیجیتگگال تگگا دقگگت هگگزارم گگگرم
اندازهگیری شد .پس از قرار دادن نمونهها بهمگدت 28
ساعت در آون با دمگای  41درجگۀ سگانتیگگراد ،وزن
خشک اندام ها نیز اندازه گیری و درصگد مگادۀ خشگک
نهالها محاسبه شد (.)Emami, 1996
روش تحلیل

پس از بررسیهگای اولیگه و اسگتخراج آمگارههگای
توصگیفی ،بازسگگازی یگا حگگذف دادههگگای پگگرت ،همگگۀ

متغیرها براسگاس آزمگایش فاکتوریگل در قالگب طگرح
کامالً تصادفی با دو عامل گونۀ بلگوط (در دو سگطح) و
گونۀ باکتری (در پگنج سگطح) از راه تجزیگۀ واریگانس
دوطرفه بررسی شدند و باقیماندههای مدل بگا آزمگون
اندرسون دارلینگ بهمنظور تبعیت از توزیگع نرمگال ،و
همگنی واریانسها نیگز بگا آزمگون لگون بررسگی شگد.
مقایسۀ میانگینها بهوسیلۀ آزمگون  Tukeyدر سگطح
اطمینان  33درصد انجام گرفت .همۀ مراحگل تجزیگۀ
آماری بگا اسگتفاده از نگرمافگزار  Minitab 17.3انجگام
گرفت و هیستوگرامها با نرمافزار اکسل رسم شدند.
نتایج
براسگگاس آزمگگونهگگای میکروبگگی (جگگدول ،)0
بگگگگاکتریهگگگگای محلگگگگولکننگگگگدۀ فسگگگگفات بگگگگه
جنس های Bacillus ،Azotobacter ،Pseudomonas
و  Actinobacillusتعلق داشگتند کگه سگودوموناس و
ازتوباکتر ،گرم منفی و باسگیلوس و اکتینوباسگیلوس از
نو باکتریهای میلهای گرم مثبت هستند.
در جدول  ،2نتایج تجزیۀ واریانس زنده مانی ،و رشد
طولی و قطری نهالهای دو گونۀ بگرودار و ویول آورده
شده است.

جدول  -0نتایج آزمونهای بیوشیمیایی برای شناسایی باکتریهای جداشده ()MacFadine, 1980
آزمون

سودوموناس

ازتوباکتر

باسیلوس

اکتینوباسیلوس

واکنش گرم
مورفولوژی
اکسیداز
کاتاالز
حرکت
O-F glucose

گرم منفی
میلهای
مثبت
مثبت
متحرک
اکسیداتیو
منفی
منفی
مثبت
منفی
منفی

گرم منفی
چندشکلی
مثبت
مثبت
متحرک
فرمانتاتیو
منفی
منفی
مثبت
مثبت
مثبت

گرم مثبت
میلهای -رشتهای
منفی
مثبت
متحرک
متغیر
مثبت
مثبت
منفی

گرم منفی
چندشکلی
مثبت
مثبت
غیر متحرک
فرمانتاتیو
منفی
مثبت
منفی
مثبت
منفی

متیل رد ()MR
ووژ پرسکوئر ()VP
سیترات
نیترات
ایندول
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جدول  -2نتایج آنالیز واریانس اثر گونه و باکتری بر زندهمانی ،رشد طولی و قطری دانه رستهای برودار و ویول
منبع تغییرات

درجه آزادی

زندهمانی

رشد طولی

رشد قطری

گونه

0

ns

**04/420

**12/242

باکتری

2

1/80ns

*3/180

**04/3

گونه × باکتری

2

1/43.ns

1/314 ns

*3/218

خطا

21

1/04

** و * بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری در سطح  33و  33درصد اطمینان و  nsنشاندهندۀ معنیدار نبودن هستند.

همانطور که مشاهده میشگود ،عوامگل گونگه ،نگو
باکتری و اثر متقابگل آنهگا بگر زنگدهمگانی نهگالهگا اثگر
معنیدار نداشتند؛ اما اثر گونه و باکتری بر رشگد طگولی
بهترتیب در سطوح خطای  0و  3درصد معنگیدار بگود.
اثر پارامترهای گونه و باکتری در سطح خطای  0درصد
و اثر متقابل آنها در سگطح خطگای  3درصگد بگر رشگد
قطری معنی دار بود .مقایسۀ میانگین دادههگای مربگوط
به رشد طولی نشان داد کگه رشگد طگولی نونهگالهگای
ویول بیش از نونهالهای برودار ،و اثر افزایشی بگاکتری
سودوموناس و باسیلوس بر رشد طگولی بگیش از دیگگر
تیمارهای میکروبی و تیمار شاهد بود (جگدولهگای  3و
 .)2بهعالوه ،مقایسۀ میانگین دادههای مربوط بگه رشگد
قطری نشان داد که نونهگال هگای ویول ،رشگد قطگری
بیشتری از نونهگال هگای بگرودار داشگتند .مایگهزنگی بگا
سودوموناس و باسیلوس سبب شد که رشد قطری بیش
از دیگر تیمارهای میکروبی و شگاهد باشگد (جگدول .)2
مقایسگۀ میگانگین تیمارهگگای ترکیبگی گونگه و بگگاکتری
نشان داد که گونههای ویول و برودار پاسخ متفاوتی به
باکتریهای محرک رشد نشان دادند ،بگهنحگوی کگه در
گونگگۀ ویول بگگاکتریهگگای سگگودوموناس و باسگگیلوس
موفقترین تیمارها بهلحاظ رویش قطری بودنگد (شگکل

 ،)0اما در گونۀ برودار تیمگار ازتوبگاکتر نیگز عملکگردی
همتراز دو تیمگار مگذکور نشگان داد .بیشگترین رویگش
قطری در نهالهگای ویول تیمارشگده بگا بگاکتریهگای
سودوموناس و باسگیلوس و کمتگرین رویگش قطگری در
نهالهای شاهد هر دو گونه مشاهده شد.
نتایج تجزیۀ واریانس اثر گونگۀ بلگوط و بگاکتری بگر
درصد مادۀ خشک اندامهای مختلف نونهال ها نشان داد
که اثر گونه ،باکتری و نیز اثر متقابل گونۀ بلگوط و نگو
باکتری بر درصد مادۀ خشک ریشه در سگطح  0درصگد
خطا معنیدار است (جدول  .)3اثر گونه بر درصگد مگادۀ
خشک ساقه و بر معنیدار نیست ،اما نگو بگاکتری و
اثر متقابل گونه و باکتری بر درصد مادۀ خشک سگاقه و
بر در سطح  0درصد خطا معنیدار است (جدول .)1
مقایسۀ میانگین تیمارهای گونگۀ بلگوط بگرای متغیگر
درصد مادۀ خشک اندامهای مختلف نونهالهگا نشگان داد
که درصد مادۀ خشک ریشۀ گونۀ ویول بیشتر از بگرودار
بود (جدول  .)1همچنین مقایسۀ میانگینهای تیمارهگای
مختلف باکتری نشان داد که باکتریهای سگودوموناس و
باسیلوس اثر افزایشی بر درصد وزن خشک ریشه و سگاقه
داشتند ،اما اثر باکتری سودوموناس بر وزن خشگک بگر
بیش از تیمارهای دیگر بود (جدول .)4

جدول  -3مقایسۀ میانگینهای گونههای بلوط برای متغیرهای رشد طولی و رشد قطری
گونۀ بلوط زندهمانی (اصله) رشد طولی (سانتیمتر) رشد قطری (میلیمتر)
برودار

03/4 ±0/2a

4/28 ±1/813b

2/431 ±1/031b

ویول

21/2 ±0/2a

8/88 ±1/332a

2/023 ±1/023a

* :حروف متفاوت نشاندهندۀ قرار گرفتن در گروههای متفاوت است.

نونهالها*
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جدول  -2مقایسۀ میانگینهای تیمار باکتری برای متغیرهای رشد طولی و رشد قطری نونهالهای
زندهمانی

تیمار باکتری

بلوط*

رشد طولی (سانتیمتر) رشد قطری (میلیمتر)
8/83±0/32
4/132±0/48b
8/314±2/3 a
4/323±1/18b
1/341±0/48c

3/2±0/0 Pseudomonas sp.
8/3±0/3a Azotobacter sp.
3/3±1/3a
Bacillus sp.
a
8/3±0/2 Actinobacillus sp.
8/8±0/2a
شاهد
a

2/331±1/18
2/430 ±1/20b
2/223 ±1/42a
2/823±1/18b
2/148±1/12c
a

a

* :حروف متفاوت نشاندهندۀ قرار گرفتن در گروههای متفاوت است.

5
a
b

Psudomonas

b

a

b
c

b

4

b

Bacillus

d

d

2

Actinobacillus

قطریقه(میلیمتر)

Azotobacter

3

1

Control

0
برودار

ویول

گونهبلوط

شکل  -0مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای ترکیبی گونه و باکتری بر رشد قطری نونهالهای بلوط

جدول  -3نتایج آنالیز واریانس (مقادیر  )Fاثر گونه و باکتری بر درصد مادۀ خشک نونهالهای بلوط
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

گونه
باکتری
گونه × باکتری
خطا

0
2
2
21

درصد مادۀ خشک
ریشه

بر

ساقه

1/33 ns
**3024/12
**2134/10** 2322/88
**312/34** 042/31

0/40 ns
**232/32
**023/43

** و * بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری در سطح  33و  33درصد اطمینان و  nsنشاندهندۀ معنیدار نبودن هستند.

جدول  -1مقایسۀ میانگینهای گونههای بلوط برای متغیرهای درصد مادۀ خشک ریشه ،ساقه و بر
گونۀ بلوط
برودار
ویول

درصد مادۀ خشک
ریشه

ساقه

12/33±03/03b
43/22±3/13a

18/31±3/38 a
18/34±01/31 a

بر
32/82±3/03a
32/23±3/30a

* :حروف متفاوت نشاندهندۀ قرار گرفتن در گروههای متفاوت است.

نونهالها*
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جدول  -4مقایسۀ میانگینهای تیمار باکتری برای متغیرهای درصد مادۀ خشک ریشه ،ساقه و بر
تیمار باکتری
Pseudomonas sp.
Azotobacter sp.
Bacillus sp.
Actinobacillus sp.

شاهد

نونهالهای

بلوط*

درصد مادۀ خشک
ریشه

ساقه

83/2314±3/20a
33/4304±3/03b
83/0811±2/14a
33/2483±3/32b
38/8181±01/04b

44/8804±3/04a
12/2433±2/120b
44/3331±3/14a
12/2133±0/488b
12/0111±2/231b

مقایسۀ میانگین تیمارهای ترکیبی گونگه و بگاکتری
نشان داد که بهرغم تفو بگاکتریهگای سگودوموناس و
باسگیلوس بگگهلحگگاظ افگگزایش مگگادۀ خشگگک انگگدامهگگای
نهالهای هر دو گونه ،تفگاوتهگایی در پاسگخ دو گونگۀ
بلوط به تیمارهای باکتری مشاهده میشگود ،بگهنحگوی
که برای متغیر مادۀ خشک ریشه در گونۀ ویول ،تیمار
شاهد همتراز با تیمارهگای ازتوبگاکتر و اکتینوباسگیلوس
پس از تیمارهای سگودوموناس و باسگیلوس در ردۀ دوم
قرار گرفت ،درحالی که در گونگۀ بگرودار ،تیمگار شگاهد
بهلحاظ مادۀ خشک ریشه در ردۀ آخر قرار گرفت .بگرای
متغیگر مگگادۀ خشگگک بگر نیگز ایگن تفگگاوت پاسگگخ در
عملکرد خوب باکتری ازتوبگاکتر در گونگۀ بگرودار نمگود
یافت که این تیمار را همتراز تیمارهگای سگودوموناس و

بر
33/8231±0/321a
23/2083±3/12c
33/0304±0/033b
32/131±1/11b
22/3214±3/83c

باسگیلوس قگرار داد ،درحگالی کگه در گونگۀ ویول ایگن
تیمار عملکردی شگبیه بگه تیمگار شگاهد داشگت .بگرای
درصگگد مگگادۀ خشگگک سگگاقه بگگهرغگگم تشگگابه ردهبنگگدی
تیمارهای باکتریگایی در هگر دو گونگه ،در گونگۀ ویول
کاهش عملکرد نهگال بگهلحگاظ مگادۀ خشگک سگاقه از
تیمارهای سودوموناس و باسیلوس بگه تیمارهگای دیگگر
با شیب تندتری اتفا افتاد کگه سگبب شگد تیمارهگای
ازتوبگگاکتر ،اکتینوباسگگیلوس و شگگاهد در آخگگرین ردۀ
تیمارهای ترکیبی گونه و باکتری قرار گیرند .بیشگترین
مادۀ خشک ریشه و ساقه در نهالهای ویول تیمارشده
با باکتریهای سودوموناس و باسیلوس و بیشترین مگادۀ
خشک ریشه در نهالهای برودار تیمارشگده بگا بگاکتری
سودوموناس مشاهده شد (شکل .)2

شکل -2مقایسه میانگین تیمارهای ترکیبی گونه و باکتری بر درصد ماده خشک
الف) ریشه ،ب) ساقه و ج) بر نونهالهای بلوط
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بحث
در ایگگن تحقیگگق ،اثگگر بگگاکتریهگگای محگگرک رشگگد
(دارای توانایی انحگالل فسگفات) جداشگده از ایسگتگاه
گاران بر رشد و زندهمانی دو گونگۀ بگرودار و ویول در
ایستگاه گاران بررسی شد .نتایج بیگانگر ایگن موضگو
است که باکتریهای محرک رشد با خاصگیت فسگفات
میتوانند سبب بهبود رشد نونهال ها شوند و در نتیجه
امکگگگگان اسگگگگتقرار آنهگگگگا را افگگگگزایش دهنگگگگد
( .)Goteti et al., 2013نتگگایج ای گن پگگژوهش نشگگان
میدهد که اثر باکتری هگای مایگه زنگیشگده بگه گونگۀ
تحقیق و نیز نو باکتری مایهزنگیشگده بسگتگی دارد.
گزارش شده است که اثر باکتریهای محرک رشد بگه
سویۀ باکتریایی و جمعیت آنها ،ترکیب گیاه -بگاکتری،
ژنوتیپ گیاه ،نو پارامترهگای بررسگیشگده و شگرایط
محیطگ گی بسگگگتگی دارد ( ;Şahin et al., 2004
 .)Çakmakçı et al., 2007براساس مقایسگۀ میگانگین
پارامترهای رشگد طگولی ،رشگد قطگری و وزن خشگک
ریشه به نظگر مگیرسگد پاسگخ دهگی گونگۀ وی ول بگه
مایه زنی ،بیش از گونۀ برودار باشگد کگه ایگن موضگو
ممکن است ناشی از تفاوت سگاختار ریشگهای ایگن دو
گونه یا سرعت رشد بیشتر ذاتی در گونۀ ویول باشگد.
پژوهش ) Garcia et al. (2004نشگاندهنگدۀ افگزایش
برخگی از خصوصگیات رشگدی ماننگد وزن خشگک در
 Quercus ilexو  Pinus pineaبود که با یافتههای مگا
دربارۀ افزایش درصد مادۀ خشک مطابقت دارد .نتگایج
یافته های آنها نشاندهندۀ وجود رابطگهای اختصاصگی
بین باکتریها و گونگۀ درختگی اسگت ،بگهنحگوی کگه
تأثیرات مثبت ایزولگههگای  Aur 6و  Cell 3در هگر دو
گونۀ درختگی یکسگان بگود؛ امگا ایزولگه هگای  B450و
 Aur 9بگهترتیگب در  Pinus pineaو Quercus ilex
آثار مثبت بیشتری نشان دادند .بگهعگالوه آثگار مثبگت
باکتریها در دانۀ رستهای گونۀ بلوط زودتر مشگاهده
شد که ناشی از رشد سریعتر آن در مقایسگه بگا گونگۀ
کاج در شرایط تحقیق است.
نتایج این بررسی در زمینگۀ نبگود تگأثیر معنگیدار
باکتریها بر زندهمگانی گونگههگای بگرودار و ویول بگا

امکان استفاده از باکتریهای محرک رشد در...

یافتگگههگگای دیگگگران مغگگایرت دارد .در بیشگگتر مگگوارد
گزارش شده است که مایهزنگی بگاکتریهگای محگرک
رشد ،سبب افزایش زندهمانی مگیشگود ،بگه ویگژه اگگر
تلقیح در نهالستان صورت گیرد و سپس نونهگال هگای
دارای حجم زیاد ریشه به منطقگۀ مگورد نظگر منتقگل
شوند ( .)Probanza et al., 2001احتمال دارد شگرایط
آبوهوایی نامناسب در ایستگاه گاران سبب تگأثیر بگر
زندهمانی نونهالها شده باشد.
مایهزنی بهترتیب موجب  32و  40درصگد افگزایش
در رشد طولی و قطری نونهالها شد .محققان مختلف،
افگگزایش ارتفگگا و قطگگر یقگگه را در پگگی مایگگهزنگگی
باکتری های محرک رشد در بسیاری از گونهها توسگط
گزارش کردهاند ( )Mafia et al., 2009که با یافتههای
ما در مورد افزایش ارتفا و قطر مطابقت دارد؛ اگرچگه
مواردی نیز گزارش شده است که در پی مایگهزنگی بگا
باکتریهای محرک رشد ،افزایشی در رشگد طگولی یگا
قطر یقه مشاهده نشد که به خصوصیات گونگۀ گیگاهی
و نیگگز سگگویۀ بگگاکتری اسگگتفادهشگگده بسگگتگی دارد
( .)Aslantas et al., 2007افزایش رشد طولی و قطری
گونۀ اکالیپتوس نیز در پگی مایگه زنگی سگودوموناس و
باسیلوس گزارش شگده اسگت (.)Mafia et al., 2009
بهنظر میرسد که افگزایش رشگد طگولی و قطگری ،بگه
سازوکارهای مستقیم افزایش رشد توسط ریزوباکترهگا
بستگی دارد که با تولید هورمونهای گیگاهی و جگذب
توسط ریشه ،سگبب افگزایش رشگد طگولی یگا قطگری
میشوند (.)Cook et al., 2001
با توجه به نتایج به دسگت آمگده بگهنظگر مگیرسگد
باکتری های سودوموناس و باسیلوس عملکگرد بهتگری
در مقایسگگه بگگا دو بگگاکتری دیگگگر یعنگگی ازتوبگگاکتر و
اکتینوباسگگگیلوس در افگگگزایش رشگگگد داشگگگتهانگگگد.
سودوموناسها از جمله باکتریهای شناخته شدۀ مفید
در خاک بهشمار میروند که گزارشهگای مختلفگی در
زمینۀ عملکرد مثبت آنها در افزایش رشگد گونگه هگای
مختلگف گیگاهی وجگود دارد ( .)Wei et al., 2014در
تحقیقات مختلف از گونه های مختلگف باسگیلوس نیگز
بگگرای افگگزایش رشگگد درختگگان جنگلگگی سگگرو و کگگاج
( )Asif et al., 2012; Karlicic et al., 2016اسگتفاده
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پارامترهای رشدی گونههگای بگرودار و ویول دارنگد و
مگگیتواننگگد در افگگزایش اسگگتقرار ایگگن دو گونگگه در
برنامههای احیگای جنگگلهگای بلگوط کگاربرد داشگته
 از طرف دیگر بهتر است با توجگه بگه نبگود اثگر.باشند
 نهگالهگا ابتگدا در،معنیدار باکتریهگا بگر زنگدهمگانی
شرایط نهالستان یگا گلخانگه در وضگعیت کنتگرلشگده
تولید و سپس برای کاشت به منطقۀ مورد نظر منتقل
.شوند

 تفگاوت مشگاهدهشگده در بگین گونگه هگا و.شده است
کارایی بیشگتر سگودموناس و باسگیلوس ممکگن اسگت
بهدلیل تفاوت در مقدار تولید اسیدهای آلی باشگد کگه
به بهبود شرایط تغذیگهای نونهگالهگا و افگزایش رشگد
 بهعگالوه ممکگن.)Chen et al., 2016( منجر میشود
است این باکتریها تواناییهایی دیگری غیر از انحگالل
.فسفات داشته باشند که به افزایش رشد کمک کند
در مجمو بهنظر میرسد دو ایزولۀ سگودوموناس و
باسیلوس جداشگده عملکگرد قابگل قبگولی در افگزایش
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Abstract
The area of oak forest in different vegetation zones has gradually decreased because of frequently
possession and exploitation. The reclamation of the disturbed habitats is very crucial because of oak
importance in Zagros areas. The success of reforestation programs depends on the quality of seedlings.
The aim of this study was to determine the effect of phosphate solubilizing bacteria on Quercus brantii
Lindl. and Quercus libanii Oliv. survival and growth parameters. For this purpose, phosphatesolubilizing bacteria were isolated by screening methods from rhizosphere and identified by
microbiological methods. Collected seeds were sterilized and inoculated by bacteria and sowed in
Garaan Research station, Marivan, Kurdistan. The experiment was conducted in a factorial based on
randomized complete block design with two main factors including species (two levels) and bacteria
(five levels). The results indicated that the effect of species and bacteria on seedling survival was not
significant. Inoculated bacteria caused increase in height growth; collar diameter and root dry matter.
According to mean comparison of height growth, collar diameter and root dry matter; it seems the
response of Q.libanii was better than Q.brantti to inoculation. In addition, Pseudomonas sp. and
Bacillus sp. caused more increase compared to other treatments and are suitable candidates in
rehabilitation of Zagros forests
Keywords: Rehabilitation, Phosphate solubilizing bacteria, Q. brantii, Zagros, Q. libanii
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