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 چکیده
  جو، آزمایشی  بر خصوصیات ریشه و پروتئین دانه PGPRهاي  پاشی با نیتروژن توام با باکتري تأثیر محلولبه منظور بررسی       

 12اي در روستاي شهریور در  در مزرعه 1391هاي کامل تصادفی در سال زراعی  بلوكي  در قالب طرح پایه به صورت فاکتوریل
شاهد یا بدون (هاي محرك رشد گیاهی در چهار سطح  فاکتورهاي مورد بررسی شامل باکتري. کیلومتري شهر اردبیل اجرا شد

و آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین  5م استرین ، ازتوباکتر کروکوکو9تلقیح باکتري، تلقیح بذر با باکتري هاي سودوموناس استرین 
of (پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  و عامل دوم شامل محلول)پاشی در مراحل  و محلول) پاشی شاهد یا عدم محلول

ذر با نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مصرف نیتروژن و تلقیح ب. بودند) دهی افشانی یا خوشه روي، گرده زنی، ساقه پنجه
داشته و نسبت وزن ریشه به اندام هوایی ریشه، حجم ریشه  وزن ،  پروتئین دانهبر داري  تأثیر مثبت و معنی PGPRهاي  باکتري
  .است 

  
  .پاشی محلولجو،  PGPR ،خصوصیات ریشه ،   پروتئین دانه :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

لذا بایستی . زیست را به همراه خواهند داشت ه و آلودگی محیطکاربرد نامناسب و فراوان کود نیتروژنه، افزایش هزین     
در این راستا کاربرد ). 2(زیست مؤثر واقع شود  هایی اعمال شود که ضمن افزایش عملکرد گیاه، در کاهش آلودگی محیط روش

ترین راهبرد براي  به صورت تلفیق با کودهاي شیمیایی، مهم) PGPR(هاي محرك رشد گیاه  کودهاي زیستی به ویژه باکتري
  ). 7(باشد  هاي کشاورزي و افزایش تولید در سیستم کشاورزي پایدار می مدیریت پایدار بوم نظام

ها در خاك پایین است، بنابراین تلقیح بذر گیاهان با این  ولی تعداد آن. ها وجود دارند ها به طور طبیعی در خاك این باکتري
ازتوباکتر و ). 2(ها در خاك گردد  به حد مطلوب رسانده و منجر به بروز اثر مفید آنها را  تواند جمعیت آن ها می باکتري

درصد گزارش شده است  39تا  12در مواردي افزایش محصول حدود . باشند هاي مفید خاکزي می آزوسپیریلوم از جمله باکتري
ساز و کار باعث افزایش  باشند، پس همین رشد می هاي محرك ها داراي قابلیت تولید هورمون با توجه به اینکه این باکتري ).5(

اظهار داشتند که افزایش نیتروژن در خاك منجر به افزایش حجم دانه و کاهش ) 6(سباتا و ماسون . عملکرد دانه شده است
و کود  شود به عبارتی با کاربرد توأم باکتري شود که این امر منجر به افزایش عملکرد دانه می حساسیت آن به شکستگی می

اي بهتر، جذب بیشتري انجام داده و  گیرد در نتیجه با سیستم ریشه نیتروژن به اندازه کافی نیتروژن در اختیار گندم قرار می
هاي محرك رشد، ضمن کاهش میزان مصرف و افزایش  ها نشان داد که کاربرد باکتري بررسی. تواند عملکرد را افزایش دهد می

از سوي دیگر با ). 3(شوند  افزایش رشد گیاهان به  واسطه افزایش جذب نیتروژن و فسفر می کارایی کودهاي شیمیایی سبب
توانند نقش  کودهاي آلی می. توجه به آنکه همزمانی تأمین نیتروژن با نیاز گیاه نقش مهمی در افزایش کارایی این عنصر دارد

 قش کودهاي دامی و یا کمپوست حاصل از آن در بهبود بسیار مهمی را در افزایش کارایی نیتروژن ایفا کنند و همچنین ن
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هدف از ). 1(توان به باز چرخش عناصر غذایی و بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاك نسبت داد  کارایی نیتروژن را می

 .جو  دانهپروتئین بر خصوصیات ریشه و  PGPRهاي  پاشی با نیتروژن توام با باکتري تأثیر محلول این پژوهش بررسی
 

 
  

  مواد و روش ها -2
کیلومتري  12هاي کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه در  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك

شاهد یا بدون تلقیح (هاي محرك رشدگیاهی در چهار سطح  عامل اول شامل باکتري. شهر اردبیل در روستاي شهریور اجرا شد
، و آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین 5، ازتوباکتر کروکوکوم استرین 9هاي سودوموناس استرین  بذر با باکتري با باکتري، تلقیح

of( پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  و عامل دوم شامل محلول)پاشی در مراحل  پاشی و محلول شاهد یا عدم محلول
مترمربع و به  16/0ها از خطوط اصلی به مساحت  راي بررسی ریشهب. بودند) دهی افشانی یا خوشه روي و گرده زنی، ساقه پنجه
و نسبت وزن ها  مترمربع از خاك برداشت شد و بعد از جداسازي خاك از ریشه خصوصیات حجم و وزن ریشه سانتی 50عمق 

تقطیر  و ، وبراي اندازه گیري میزان پروتین از روش سه مرحله اي هضمریشه به اندام هوایی مورد بررسی قرار گرفت 
  .استفاده شد Excelافزار  و براي رسم نمودارها از نرم SASافزار  ها از نرم براي تجزیه و تحلیل داده. تیتراسیون استفاده شد

 نتایج و بحث - 3
  

 هاي محرك رشد بر  نشان داد که اثر کود نیتروژن همراه با باکتري) 1جدول (هاي حاصل از جدول تجزیه واریانس  بررسی
نیتروژن و باکتري  محلول پاشیي میانگین  مقایسه. دار شد درصد معنییک در سطح احتمال وزن ریشه به اندام هوایی نسبت 

مرحله پنجه  در) 124/0(و کمترین آن شاهد در ) 185/0( نسبت وزن ریشه به اندام هوایی نشان داد که باالترین) 3جدول (
کود نیتروژن همراه  نشان داد که) 1جدول (نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس . به دست آمد زنی همراه با باکتري ازتو باکتر

ي میانگین اثر مقادیر مختلف  مقایسه .دار شد معنی بر وزن ریشه در سطح احتمال پنج درصدهاي محرك رشد با باکتري
در مرحله پنجه زنی همراه با باکتري آزوسپیریلوم و  )18/6(وزن ریشه  نشان داد که باالترین) 3جدول (نیتروژن و باکتري 

نشان داد که ) 1جدول (هاي حاصل از جدول تجزیه واریانس  بررسی همچنین.بدست آمد شاهد  مرحله در) 56/1(کمترین آن 
ي میانگین  سهمقای دار شد درصد معنیپنج در سطح احتمال دانه  پروتئین هاي محرك رشد بر  اثر کود نیتروژن همراه با باکتري

در مرحله خوشه دهی همراه با )82/10(دانه پروتئیندرصد  نشان داد که باالترین) 3جدول (نیتروژن و باکتري  محلول پاشی
رسد کودهاي نیتروژنی مقدار واردات نیتروژن از  به نظر می .در شاهد بدست آمد)98/7(باکتري ازتو باکتر و کمترین آن 

ها افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن دانه و درصد پروتئین  در مقایسه با کربوهیدراتهاي رویشی به دانه را  قسمت
زنده که زمانی که با بذر، ) هاي میکروارگانیسم(اي است داراي ریزموجودات  کود زیستی ماده). 4(کیم و همکاران، . گردند می

کنند و رشد گیاه را با تأمین یا  داخل گیاه را اشغال می روند، منطقه رشد ریشه در خاك یا سطح گیاه یا خاك به کار می
 ). 8(کنند  دسترسی برخی عناصر ضروري، تحریک می
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  بر ریشه رشد محرك يها يو تلقیح بذر با باکتر هکود نیتروژن مقادیر مختلفدر  جونتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه  )1(جدول 

    ميانگين مربعات    

ه درج  منابع تغيير
  وزن ريشه  حجم ريشه  يآزاد

نسبت وزن 
ريشه به اندام 

  هوايي

درصد پروتئين 
  دانه

  ns39/8  ns 41/0  **01336/0  **77/52 2  تکرار

  531/10**  00194/0**  47/13**  24/59**  3  نيتروژن
سطوح 
  530/0**  00143/0**  58/3**  85/788**  3  تلقيح

× نيتروژن 
  ns 16/25  *67/0  **00021/0  *087/0 9  تلقيح

اشتباه 
  0301/0  0000106/0  23/0  12/34  30  آزمايشي

ضريب 
  91/1  26/2  60/13  6/21  -   تغييرات

ns ، * در سطح احتمال پنج و یک درصد دار ، معنیدار معنیغیربه ترتیب ** و  
  

  ریشه در جو حجمهاي محرك رشد بر ي میانگین اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و باکتري مقایسه) 2(جدول 

  حجم ريشه  يمارهاي مورد بررسيت
(Cm3) 

سطوح مختلف محلول پاشي کود 
  %)۳(نيتروژن 

  c۵۰/۱۸  شاهد
  a۴۱/۳۵  زني پنجه
  b۵۸/۲۹  روي ساقه

  b۴۱/۲۷  دهي خوشه

  سطوح مختلف تلقيح با باکتري

  b۹۱/۱۵  بدون تلقيح
  a۸۳/۳۰  ازتوباکتر

  a۳۳/۳۴  آزوسپريليوم
  a۸۳/۲۹  سودوموناس

.
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  ي میانگین اثر ترکیب تیماري محلول پاشی کود نیتروژن  بر ریشه جو مقایسه )3(جدول 

  وزن ريشه  تيمارهاي مورد بررسي
(gr) 

نسبت وزن ريشه به 
  اندام هوايي

  درصد پروتئين دانه

  بدون محلول پاشی

  j۵۶/۱  a۱۸۵/۰  k۹۸/۷  بدون باکتري
  ij۱۲/۲  fde۱۴۳/۰  ij۳۵/۸  ازتوباکتر

  hig۵۵/۲  d۱۴۸/۰  jk۲۱/۸  آزوسپيريليوم
  hij۲۳/۲  c۱۶۱/۰  ij۲۴/۸  سودوموناس

محلول پاشی در 
  زني پنجه

  dfe۳۷/۳  fghi۱۳۸/۰  gh۷۳/۸  بدون باکتري
  bc۵۲/۴  l۱۲۴/۰  gfe۹۷/۸  ازتوباکتر

  a۱۸/۶  k۱۳۱/۰  ij۳۴/۸  آزوسپيريليوم
  b۶۳/۴  jk۱۳۲/۰  hi۵۶/۸  سودوموناس

محلول پاشی در 
  روي ساقه

  feg۲۰/۳  fghe۱۴۱/۰  gf۸۹/۸  بدون باکتري
  bcd۱۶/۴  jki۱۳۴/۰  d۳۱/۹  ازتوباکتر

  bcde۸۶/۳  jkhi۱۳۶/۰  fe۰۲/۹  آزوسپيريليوم
  cdef۷۸/۳  igjh۱۳۷/۰  de۲۱/۹  سودوموناس

محلول پاشی در 
  دهي خوشه

  fgh۹۸/۲  b۱۷۶/۰  c۹۴/۹  بدون باکتري
  cdef۷۶/۳  fghi۱۳۹/۰  a۸۲/۱۰  ازتوباکتر

  def۷۱/۳  fge۱۴۲/۰  b۲۸/۱۰  آزوسپيريليوم
  bcd۰۵/۴  de۱۴۵/۰  b۴۴/۱۰  سودوموناس

  
 .داري با هم ندارندهاي  با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین  

  
 گیري کلی نتیجه -4

  

هاي محرك رشد بر بر  پاشی همراه با باکتري نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف کود نیتروژن به صورت محلول
همچنین نتایج نشان داد . داري داشت تأثیر مثبت و معنینسبت وزن ریشه به اندام هوایی و درصد پروتئین دانه   وها وزن ریشه

 . داشت داري ومعنی هاتأثیرمثبت ریشه که مصرف نیتروژن و باکتري به تنهایی بر روي حجم
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