
 

1 

 

  
  جو در ي خشک هاي محرك رشد بر انتقال ماده پاشی نیتروژن و باکتري تأثیر محلول

  
  3علی اکبر ایمانی ، 2، رئوف سید شریفی1*حسین نصیري دشتکی

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه کشاورزي، اردبیلکارشناسی ارشد ،  - 1
  hnd2000li@yahoo.com 

09197245850  
  دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی - 2

 Raouf_ssharifi@yahoo.com  
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل - 3

 aa.imani@yahoo.com 
  
  

 چکیده
زمایشی به در جو ، آ ي خشک هاي محرك رشد بر انتقال ماده پاشی نیتروژن و باکتري تأثیر محلول به منظوردر این پژوهش  

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

و آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین  5، ازتوباکتر کروکوکوم استرین 9هاي سودوموناس استرین  تلقیح باکتري، تلقیح بذر با باکتري
of (پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  و عامل دوم شامل محلول)پاشی در مراحل  و محلول) پاشی شاهد یا عدم محلول

به تنهایی  روي ن بررسی نشان داد که مصرف نیتروژن نتایج حاصل از ای. بودند) دهی افشانی یا خوشه روي، گرده زنی، ساقه پنجه
تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد بر میزان داري داشته است و نیز  تأثیر مثبت و معنیپارامتر هاي انتقال ماده خشک 
  .داري داشته است تأثیر مثبت و معنیانتقال مجدد از کل اندام هوایی 

  
  .، نیتروژنانتقال ماده خشک، جو، هاي محرك رشد باکتري، محلول پاشی :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

هاي اصلی کشاورزي پایدار است که طی دو دهه اخیر در نقاط مختلف جهان بسیار به آن  کشاورزي ارگانیک یکی از شاخه     
توان  گی را میاي از این پیچید قسمت عمده. هاي جهان خلقت است ترین اکوسیستم خاك یکی از پیچیده ).2(توجه شده است 

ي خاکزي و فرایندهاي سوخت  بیوتکنولوژي خاك به علم مطالعه و به  کارگیري موجودات زنده. ي آن نسبت داد به بخش زنده
شود موجودات زنده و به ویژه ریز جانداران خاکزي  در این علم تالش می. گردد ها براي افزایش عملکرد گیاه اطالق می و ساز آن

ي گیاه از عناصر غذایی، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و به طور کلی افزایش  ایش قابلیت استفادهکه به نحوي در افز
ترین  رایج. در اختیار کشاورزان قرار گیرد 2یا انواع مایه تلقیح 1عملکرد گیاه نقش دارند، انتخاب و به صورت کودهاي بیولوژیک

ي نیتروژن مولکولی  هاي تثبیت کننده هایی نظیر باکتري ربوط به گروههاي م کودهاي بیولوژیک با استفاده از ارگانیسم
هاي ریزوسفري محرك رشد  هاي نامحلول، باکتري ي فسفات بینی حل کننده هاي میکوریزي، موجودات ذره ها، قارچ ازوتروف دي

ي ورمی کمپوست تقسیم  کننده هاي خاکی تولید ي مواد آلی زاید به کمپوست و کرم هاي تبدیل کننده گیاه، میکروارگانیسم

                                         
1- Biofertilizers 
2- Inoculants 
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 در جو ي خشک هاي محرك رشد بر انتقال ماده پاشی نیتروژن و باکتري تأثیر محلول پژوهش بررسیهدف از این  ).1(شوند  می
  .است

  
  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  با باکتري، تلقیح بذر با باکتري
of( پاشی با کود نیتروژن در چهار سطح  ولو عامل دوم شامل محل)پاشی در مراحل  پاشی و محلول شاهد یا عدم محلول

هاي رویشی گیاه به دانه، از زمان  میزان انتقال مجدد مواد از اندام. بودند) دهی افشانی یا خوشه روي و گرده زنی، ساقه پنجه
هاي مشابه و یکنواخت  رتیب که در این مرحله تعدادي بوتهبدین ت. گیري شد چکمه زنی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک اندازه

بوته  4روز یکبار و در هر مرحله  5گذاري شده و در فواصل زمانی هر  در خطوط اصلی هر کرت با رعایت اثر حاشیه اي عالمت
قرار دادن (خشک کردن پس از . هاي برداشت شده به ساقه، برگ، سنبله و دانه تفکیک شدند بوته. برداري شد از هر کرت نمونه
هاي مختلف توزین، میزان انتقال ماده خشک، سهم فرایند  اندام) ساعت 72گراد به مدت  درجه سانتی 75در آون با دماي 

). 5(برآورد گردید ) 5(تا ) 1(انتقال مجدد از بخش رویشی به دانه و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه از طریق روابط 
  .استفاده شد Excelافزار  و براي رسم نمودارها از نرم SASافزار  ها از نرم تحلیل داده براي تجزیه و

  
  )1(رابطه 

  میزان ماده خشک اندام هوایی
  )به جز دانه(

  ـ حداکثر میزان ماده خشک اندام هوایی
  )در برداشت اول(

  میزان انتقال ماده خشک= 
  )گرم در بوته(

  )2(رابطه 
  عملکرد دانه×  100

درصد فرآیند انتقال مجدد ماده =   یزان انتقال مجدد ماده خشک از کل بوته به دانهم/   
  خشک در عملکرد دانه

  )3(رابطه 
  درصد سهم ذخایر ساقه  =  اي انتقال مجدد مواد ذخیره  /  عملکرد دانه  ×  100
  در عملکرد دانه    از ساقه به دانه        

  )4(رابطه 
  میزان انتقال ماده خشک از ساقه  =  وزن خشک ساقه حداکثر  -  )به جز دانه(وزن خشک ساقه 

  )گرم در بوته(    )در برداشت اول(    در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک
  )5(رابطه 

  درصد سهم ذخایر ساقه  =  اي انتقال مجدد مواد ذخیره  /  عملکرد دانه  ×  100
  در عملکرد دانه    از ساقه به دانه        

   
  نتایج و بحث - 3

هاي محرك رشد بر انتقال مجدد از کل  پاشی نیتروژن، باکتري زیه جدول واریانس نشان داد که تأثیر محلولنتایج حاصل از تج
ي میانگین اثر سطوح کود نیتروژنه نشان داد که با  مقایسه). 1جدول (دار شد  اندام هوایی و برخی صفات مربوط به آن معنی

) گرم 065/0(ز کل اندام هوایی کاهش یافت طوري که کمترین آن دهی، انتقال مجدد ا مصرف کود نیتروژن در زمان خوشه
ها  ي میانگین مقایسه). 1جدول (داري تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت  سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه به طور معنی. بوده است

قه، میزان انتقال مجدد از برگ و نشان داد سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه، انتقال مجدد از ساقه و درصد مشارکت ذخایر سا
ها و درصد مشارکت ذخایر محور  درصد مشارکت ذخایر برگ در عملکرد دانه، میزان انتقال مجدد از محور خوشه و ریشک

ی به کمترین میزان کاهش یافت و بیشترین آن به ده ي خوشه پاشی در مرحله ها در عملکرد دانه با محلول خوشه و ریشک
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روند مشابهی نیز در سطوح مختلف تلقیح مشاهده شد به طوري که بیشترین . حالت عدم مصرف کود نیتروژن به دست آمد
ن ظهور تجمع مواد فتوسنتزي معموالً از زما) 1983(و همکاران  دانیبه نظر بول). 1جدول (میزان مربوط به ازتوباکتر بوده است 

کند و برخی از  سازي یا زمان وقوع حداکثر وزن ساقه بسته به ژنوتیپ و شرایط محیطی فرق می سنبله آغاز شده  توقف ذخیره
هاي باالیی  سازي و انتقال مواد قبل از گلدهی و میانگره هاي پایینی ساقه محل اصلی ذخیره محققان اظهار کردند که میانگره

هاي نزدیک به سطح خاك در ساقه  به طوري که درجو پاییزه میانگره. باشد پس از گلدهی می سازي محل مهمی براي ذخیره
هی قبل آن  هر چند مطالعات دیگري بر روي جو بهاره نشان داد که پدانکل و میانگره). 4(سهم بیشترین در پر شدن دانه دارد 

نقش را در انتقال مجدد ماده خشک به دانه بر عهده دارد سازي مواد بوده و بیشترین  و غالف برگ بزرگترین منبع براي ذخیره
ي گلدهی در اندام رویشی ذخیره شده و پس از تشکیل  در سطوح پایین مصرف نیتروژن، مواد فتوسنتزي که قبل از مرحله). 3(

لی که در سطوح ي موجود دانه باشد در حا درصد کل نشاسته 40شود، ممکن است تا بیش از  اندام زایشی به دانه منتقل می
  ).7(رسد  درصد می 10باالي نیتروژن، انتقال مجدد به کمتر از 
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  بر انتقال مجدد رشد محرك يها يو تلقیح بذر با باکتر هکود نیتروژن مقادیر مختلفدر  جونتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ) 1( جدول
  میانگین مربعات    

درجه   منابع تغییر
  آزادي

سهم فرایند انتقال  درصد
  مجدد در عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد از 
  کل اندام هوایی

مشارکت ذخایر ساقه 
 در عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد از 
  ساقه

مشارکت ذخایر برگ در 
  عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد از 
  برگ

مشارکت ذخایر محور خوشه و 
  ها در عملکرد دانه ریشک

از محور  میزان انتقال مجدد
  ها خوشه و ریشک

  ns6116/1  **000074/0  00088/0**  8514/19**  0108/0**  14/240**  02059/0**  86/450**  2  تکرار
  ns 0520/5  **000372/0  004568/0**  908/61**  0550/0**  84/747**  10341/0**  91/1403**  3  نیتروژن

  ns 98/6  *00106/0  ns 71/3  *00059/0  ns 3071/0  *000042/0  ns 02591/0  *00000038/0  3  سطوح تلقیح
  ns 16/0  ns 000068/0  ns 087/0  ns 000033/0  ns 0073/0  ns 0000027/0  ns 00006/0  ns 000000025/0  9  تلقیح× نیتروژن 

  00000100/0  0135/0  0000123/0  165/0  000148/0  004/2  00027/0  76/3  30  اشتباه آزمایشی
  31/9  33/7  45/9  31/7  35/9  309/7  31/9  30/7  -  ضریب تغییرات

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

  هاي محرك رشد بر انتقال مجدد و صفات مرتبط با آن در جو ي میانگین اثر محلول پاشی کود نیتروژنه و باکتري مقایسه) 2(جدول 

تقال درصد سهم فرایند ان  تیمارهاي مورد بررسی
  مجدد در عملکرد دانه

میزان انتقال 
مجدد از کل 
اندام هوایی 

  )گرم از بوته(

درصد مشارکت 
ذخایر ساقه در 

 عملکرد دانه

میزان انتقال 
مجدد از ساقه 

  )گرم از بوته(

درصد مشارکت 
ذخایر برگ در 

  عملکرد دانه

میزان انتقال 
مجدد از برگ 

  )گرم از بوته(

درصد مشارکت ذخایر 
ها  و ریشک محور خوشه

  در عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد از محور 
گرم از (ها  خوشه و ریشک

  )بوته

محلول پاشی کود 
نیتروژن % 3(نیتروژن 

  )خالص

  a56/36  a27/0  a68/26  a196/0  a67/7  a056/0  a187/2  a0162/0  شاهد
  b15/33  b23/0  b20/24  b172/0  b95/6  b049/0  b98/1  b0142/0  زنی پنجه
  c07/24  c14/0  c56/17  c1052/0  c050/5  c030/0  c43/1  c0087/0  وير ساقه

  d37/12  d065/0  d03/9  d0470/0  d59/2  d013/0  d73/0  d0039/0  دهی خوشه

سطوح مختلف تلقیح 
  با باکتري

  a41/27  a190/0  a007/20  a1382/0  a75/5  a0392/0  a64/1  a01140/0  بدون تلقیح
  b56/25  b167/0  b66/18  b1215/0  b36/5  b0347/0  b52/1  b0100/0  ازتوباکتر

  ab47/26  ab177/0  ab31/19  ab1290/0  ab55/5  ab0367/0  ab58/1  ab0106/0  آزوسپریلیوم
  ab71/26  a182/0  ab49/19  ab1327/0  ab60/5  a0377/0  ab59/1  a0109/0  سودوموناس

  .ندارندداري با هم  هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی میانگین
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داري  تأثیر مثبت و معنیبه تنهایی  روي پارامتر هاي انتقال ماده خشک مصرف نیتروژن  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد

داري  تأثیر مثبت و معنیتلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد بر میزان انتقال مجدد از کل اندام هوایی داشته است و نیز 
   .استداشته 
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