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 چکیده
هاي محرك رشد بر طول دوره ي رشد موثر و سرعت پر شدن  پاشی نیتروژن و باکتري تأثیر محلول ، آزمایشیبه منظور        

اي در روستاي  در مزرعه 1391هاي کامل تصادفی در سال زراعی  ي بلوك جو به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه  دانه ي
هاي محرك رشد گیاهی در چهار سطح  فاکتورهاي مورد بررسی شامل باکتري. کیلومتري شهر اردبیل اجرا شد 12شهریور در 

و آزوسپیریلوم  5، ازتوباکتر کروکوکوم استرین 9هاي سودوموناس استرین شاهد یا بدون تلقیح باکتري، تلقیح بذر با باکتري (
پاشی  و محلول) پاشی شاهد یا عدم محلول(پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  و عامل دوم شامل محلول) ofلیپوفروم استرین 
که تیمارهاي مورد بررسی نشان داد که نتایج حاصل از این . دهی بودند افشانی یا خوشه روي، گرده زنی، ساقه در مراحل پنجه

تا تعداد . داري داشتند آزمایش از لحاظ سرعت، حداکثر وزن تک بذر، طول دوره و دوره مؤثر پر شدن دانه، اختالف بسیار معنی
 پس از این مرحله وزن دانه از تغییرات. روز معینی، وزن دانه به طور خطی افزایش یافت و سپس در حد ثابتی باقی ماند

مصرف نیتروژن وباکتري هاي محرك رشد روي سرعت پر به طور کلی . چندانی برخوردار نبود و به صورت یک خط افقی درآمد
  .دوره موثر پرشدن دانه و حد اکثر وزن دانه تاثیر مثبتی داشت ،شدن دانه 

  

  
  پاشی محلول، جو، باکتري هاي محرك رشد، روند رشد :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

بقایاي  کاربرد گسترده و مناسب کودهاي زیستی، به اورزي ارگانیک یک سیستم تولیدي است که در آنکش
در مقایسه با کودهاي شیمیایی، حشره کش ها، علف کش ها و تنظیم کننده بقوالت و کودهاي سبز  گیاهی،کودهاي دامی،

ایجاد چرخه هاي بیولوژیک و فعالیت بیولوژیک  یستی،هدف ازعملیات کشاورزي در افزایش تنوع ز). 4(کند  هاي رشد تاکید می
اکولوژیکی و اقتصادي پایدار  خاك به سیستم هاي زراعی به شکلی است که مانند اکوسیستم هاي طبیعی از نظر اجتماعی،

که براي هاي اقتصادي و مالی  دهه اخیر، نه تنها زیان 4رویه از کودهاي شیمیایی به خصوص در طی  استفاده بی ).5( باشد
،  مانند روي  عناصر کمیاب  هاي سطحی و زیرزمینی، کاهش آلودگی محیط زیست، مواد غذایی، آب ، بلکهکشاورزان داشته است

هاي محرك رشد  استفاده از باکتري. و منگنز و در نهایت تهدید سالمتی مصرف کنندگان را به همراه داشته است  ، مس آهن
. براي تغذیه و بهبود رشد گیاه و به عالوه حفظ بهداشت محیط زیست امیدوار شد کمک آنها بهیکی از راه کار هایی است که 

. زمانی که گیاه در محیط فاقد عناصر معدنی قرار می گیرد، ارتباطات همزیستی می تواند مفید باشد و موجب رشد گیاه شود
مختلفی همچون استفاده از منابع کودي، استفاده  براي جذب عناصر معدنی خاك و افزایش کارایی جذب در گیاهان از روشهاي

هاي محرك رشد از طریق تأثیر بر  باکتري. توان سود برد می PGPRهاي محرك رشد  از مواد آلی و تلقیح گیاهان با باکتري
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از این هدف  ).1(موجب افزایش جذب عناصر و رشد بیشتر گیاهان شود تواند  میریشه گیاهان تلقیح شده  کیلوژیفیزیومورفو
  .بوده است جو  هاي محرك رشد بر روند رشدي دانه ي پاشی نیتروژن و باکتري تأثیر محلول پژوهش

  

  
 
  

  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. شدشهر اردبیل در روستاي شهریور اجرا 
، و آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین 5، ازتوباکتر کروکوکوم استرین 9هاي سودوموناس استرین  با باکتري، تلقیح بذر با باکتري

of( پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  و عامل دوم شامل محلول) پاشی در مراحل  پاشی و محلول عدم محلولشاهد یا
به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر پارامترهاي مربوط به پر شدن دانه از  .بودند) دهی افشانی یا خوشه روي و گرده زنی، ساقه پنجه

ه و به صورت زیر استفاد SASافزار  نرم Proc NLINبرنامه  و DUDبه کمک رویه ) اي دو تکه(یک مدل رگرسیون خطی 
  :گردید





ttbta
ttbta

GW



  

این مدل . عرض از مبدأ است aپایان دوره پر شدن دانه و  tسرعت پر شدن دانه،  bزمان،  tوزن دانه،  GWکه در آن 
انه است، مرحله اول که در حقیقت مرحله خطی پر شدن د: کند تغییرات وزن دانه نسبت به زمان را به دو مرحله تفکیک می

که در حقیقت زمان رسیدگی وزنی است، به صورت خطی افزایش پیدا  tوزن دانه تا رسیدن به حداکثر مقادیر خود در زمان 
شیب خط رگرسیون در این مرحله . کند می tt  ها  دهبا برازش این مدل بر کلیه دا. دهد سرعت پر شدن دانه را نشان می

و زمان رسیدگی وزنی ) b(ابتدا دو پارامتر مهم پر شدن دانه یعنی سرعت پر شدن دانه  t  بدست آمده و سپس مقدار
ه ي مؤثر پر شدن دان براي تعین دوره. که وزن دانه است برآورد شد GWدر قسمت دوم رابطه فوق قرار داده شد و  tعددي 

  :به شرح زیر استفاده گردید) 2(از رابطه پیشنهادي الیس و پاتیافیلهو 
GFR/MGWEFP   

ها  براي تجزیه و تحلیل داده سرعت پر شدن دانه است GFRحداکثر وزن دانه و  MGW، دوره موثر پر دانه EFPدر این رابطه 
 .استفاده شد Excelافزار  و براي رسم نمودارها از نرم SASافزار  از نرم

  
 نتایج و بحث - 3

  

جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که تیمارهاي مورد آزمایش از لحاظ سرعت، حداکثر وزن تک بذر، طول 
تا تعداد روز معینی، وزن دانه به طور خطی افزایش ). 1جدول(داري داشتند  دوره و دوره مؤثر پر شدن دانه، اختالف بسیار معنی

پس از این مرحله وزن دانه از تغییرات چندانی برخوردار نبود و به صورت یک خط افقی . و سپس در حد ثابتی باقی ماندیافت 
داري وجود دارد،  هاي محرك رشد از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی نتایج به دست آمده نشان داد که بین باکتري. درآمد

ي پر شدن دانه  و طول دوره) روز 45(ي مؤثر  ، بیشترین طول دوره)گرم 0472/0(به این ترتیب که حداکثر وزن تک بذر 
گرم  00152/0(بیشترین سرعت پر شدن دانه . به تلقیح بذر با ازتوباکتر و کمترین آن به عدم تلقیح تعلق داشت) روز 83/47(

به بدون تلقیح ) گرم در روز 00112/0(کمترین سرعت پر شدن . به تلقیح بذر با آزوسپیریلوم لیپوفروم تعلق داشت) در روز
هاي محرك رشد حاکی از آن  ي میانگین اثر ترکیب تیماري کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتري مقایسه). 2جدول (تعلق داشت 

دهی همراه با باکتري ازتوباکتر و کمترین  به ترکیب تیماري مصرف کود در خوشه) گرم 054/0(است که حداکثر وزن تک بذر 
روز و  61/49به ترتیب (ي پر شدن دانه  ي مؤثر و طول دوره دورهبه ترکیب تیماري شاهد تعلق داشت، طول ) گرم 036/0(آن 
ها به عدم محلول  روي همراه با پرایمینگ بذر با ازتوباکتر و کمترین آن به ترکیب تیماري مصرف کود در ساقه) روز 45/52
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در ترکیب ) گرم/روز 0019/0(حداکثر سرعت پر شدن دانه . هاي محرك رشد تعلق داشت پاشی و عدم تلقیح بذر با باکتري
از شاهد به دست آمد ) گرم/روز 001/0(دهی به همراه با تلقیح بذر با آزوسپیریلوم و کمترین آن  تیماري مصرف کود در خوشه

پاشی با نیتروژن بر سرعت و  هاي محرك رشد در سطوح مختلف محلول تأثیر سطوح مختلف تلقیح بذر با باکتري). 2جدول (
علت زیادتر بودن سرعت پر شدن دانه ) 6(تسونو و همکاران . دهند نشان می 5تا  2ه جو را نمودارهاي طول دوره پر شدن دان

هایی که کود نیتروژن به صورت سرك دریافت کرده بودند را به غلظت باالي نیتروژن برگ در طی مرحله پر شدن دانه  در بوته
داشتن میزان کلروفیل   دوره پر شدن دانه، موجب باال نگه نسبت دادند، زیرا مصرف نیتروژن در طول دوره رشد به ویژه

گردد، که این موضوع موجب افزایش میزان مواد فتوسنتزي و سرعت فتوسنتز در  هاي باالیی و تأخیر در پیري برگ می برگ
  ).3(گردد  هاي فتوسنتزکننده و افزایش وزن دانه می اندام

   
  رشد محرك يها يو تلقیح بذر با باکتر هکود نیتروژن محلول پاشی در جوطالعه نتایج تجزیه واریانس صفات مورد م )1( جدول

  میانگین مربعات    

ي مؤثر پر شدن  دوره  سرعت پر شدن دانه   درجه آزادي  منابع تغییر
  حداکثر وزن دانه  ي پر شدن دانه طول دوره  دانه 

  00128/0**  09/1311**  62/1138**  14/1**  2  تکرار

  00033/0**  06/16**  72/9**  25/4**  3  نیتروژن

  00094/0**  22/35**  79/97**  22/3**  3  سطوح تلقیح

  000007/0**  704/29**  09/33**  50/1**  9  تلقیح× نیتروژن 

  000001/0  374/0  55/0  18/2  30  اشتباه آزمایشی

  45/2  35/1  76/1  49/3  -  ضریب تغییرات
  درصد دار در سطح احتمال پنج و یک به ترتیب معنی** و * 
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هاي محرك رشد بر مولفه هاي پر شدن  ي میانگین اثر ترکیب تیماري سطوح محلول پاشی کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتري مقایسه) 2(جدول 
  دانه

تیمارهاي مورد 
گرم (سرعت پر شدن دانه   باکتري  بررسی

  )در روز
ي مؤثر پر شدن  دوره
  )روز(دانه 

ي پر شدن  طول دوره
  )روز(دانه 

اکثر وزن دانه حد
  ي برازش شده معادله  )گرم(

  بدون محلول پاشی

g001/0  h14/34  i52/42  i036/0  x//y  بدون باکتري 0011000850  
c0015/0  cde36/43  gh42/44  fg041/0  x//y  ازتوباکتر 0015001730  

f012/0  fd59/39  i71/42  h038/0  x//y  آزوسپیریلیوم 0012000720  
d0014/0  e22/40  i62/42  g040/0  x//y  سودوموناس 0014001060  

محلول پاشی در 
  زنی پنجه

e0013/0  e32/42  hi5/43  g040/0  x//y  بدون باکتري 0013001140  
b0016/0  c36/44  fg66/44  d044/0  x//y  ازتوباکتر 00164001560  

d0014/0  de77/42  egf15/45  ed043/0  x//y  آزوسپیریلیوم 00147001110  
d0014/0  de58/42  ed72/45  ef042/0  x//y  سودوموناس 001400130  

محلول پاشی در 
  روي ساقه

g0011/0  cde31/44  d64/46  fg041/0  x//y  بدون باکتري 0011000690  
f0012/0  a61/49  a45/52  b050/0  x//y  ازتوباکتر 0012000650  

b0016/0  b75/47  b64/49  b049/0  x//y  وسپیریلیومآز 00161001550  
e0013/0  c28/44  b92/49  b049/0  x//y  سودوموناس 00134001050  

محلول پاشی در 
  دهی خوشه

g0011/0  cde23/43  fe46/45  c046/0  x//y  بدون باکتري 00105000250  
g0011/0  de85/42  c72/48  a054/0  x//y  ازتوباکتر 0011000360  

a0019/0  ed59/42  d01/47  a053/0  x//y  آزوسپیریلیوم 001900180  
e0013/0  ed84/42  ed01/46  b050/0  x//y  سودوموناس 0013000890  

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

     
  

  ي جو در حالت محلول پاشی روند تغییرات سرعت پر شدن دانه) 3(نمودار     ي جو در  روند تغییرات سرعت پر شدن دانه) 2(نمودار 
  هاي محرك رشد زنی و سطوح مختلف تلقیح بذر با باکتري در مرحله پنجه   هاي محرك رشد حالت عدم محلول پاشی و تلقیح بذر با باکتري
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  ي جو در حالت محلول پاشی روند تغییرات سرعت پر شدن دانه) 5(نمودار        ي جو در حالت محلول پاشی  ت سرعت پر شدن دانهروند تغییرا) 4(نمودار 
  هاي محرك رشد دهی و سطوح مختلف تلقیح بذر با باکتري در مرحله خوشه      هاي محرك رشد روي و سطوح مختلف تلقیح بذر با باکتري در مرحله ساقه

  
 گیري کلی نتیجه -4

  

دوره موثر  ،پژوهش نشان داد که مصرف نیتروژن وباکتري هاي محرك رشد روي سرعت پر شدن دانه نتایج حاصل از این 
  .طول دوره پرشدن دانه و حد اکثر وزن دانه تاثیر مثبت ومعنی داري داشته است ،پرشدن دانه 
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