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  چکیده

آزمایشـی   ،هاي بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد دانه برنجبررسی تأثیر قارچ میکوریز و کودبه منظور      
. ردیـد گیالن اجرا گتصادفی با سه تکرار در شهرستان سیاهکل استان هاي کامل وریل در قالب طرح بلوكکتصورت فابه  1392در سال زراعی 

هـاي  اسـتفاده از کـود   ،)رم اوره در هکتـار گکیلـو  90، 30،60، عدم مصـرف (سطح  چهارنه در ژهاي مورد بررسی شامل مقادیر کود نیتروفاکتور
نتـایج  . بود )آزوسپریلیوممیکوریزا و ازتوباکتر و  آزوسپریلیوم، کاربردازتوباکتر و با تلقیح  ،یکوریزاتلقیح م ،عدم مصرف(سطح  چهاریک در ژبیولو

کیلوگرم در هکتار نیتـروژن   90مصرف  بیشترین عملکرد به .ادهاي بیولوژیک، عملکرد دانه را افزایش دکود نیتروژنه و کاربرد کودنشان داد که 
حالت مصرف بـاالترین سـطح   عملکرد دانه در  بیشترین مقدار ها نشان داد کهمقایسه میانگین تیمار. تعلق داشتو تلقیح بذر با قارچ و باکتري 

گرم در متـر مربـع و کمتـرین مقـدار عملکـرد دانـه در حالـت شـاهد          40/424کود نیتروژن و تلقیح بذر با میکوریز و ازتوباکتر و آزوسپریلیوم 
، در حالت عدم مصرف کود نیتروژنه )درصد 73/43(در عملکرد دانه انتقال مجدد بیشترین سهم فرآیند  .بع بدست آمدگرم در متر مر 93/233

در باالترین سطح از مصرف کود نیتروژنه و تلقـیح بـذر بـا میکـوریز و ازتوبـاکتر و      ) درصد 12/24(  و کمترین آندم مصرف کود بیولوژیک ع ×
کیلـوگرم نیتـروژن در    90زایش عملکرد در شرایط اقلیمی سیاهکل می توان پیشـنهاد نمـود کـه    افبنابراین به منظور  .آزوسپریلیوم بدست آمد

  .هکتار در تلقیح بذر با میکوریز و ازتوباکتر و آزوسپریلیوم به کار برده شود
  
  نژنیترو ،یکژهاي بیولوانتقال مجدد ماده خشک، برنج، کود :هاي کلیديهژوا
  

  مقدمه
بیش از نیمی از مردم  و بخشی از کالري مورد نیاز روزانه غذایی اتژیک نقش مهمی را در تأمین موادهان استربه عنوان یکی از گیابرنج      

ها در مدت زمان کمتري ها افزایش یافته و برگصرف بهینه نیتروژن، سرعت رشد برگبا م. مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان دارد
از گرده افشانی به دانه میل می کنند و مواد فتوسنتزي مازاد بر نیاز خود را ذخیره کرده و بعد نسبت به عدم مصرف نیتروژن رشد خود را تک

ایی نقش گیرد، ترکیبات ذخیره شده در اندام هوهاي مختلف رشد قرار میه تحت تأثیر عوامل محیطی در دورهزمانی که گیا. کنندمنتقل می
هاي ذخیره شده فتوسنتز جاري، انتقال آسیمیالت: تابع سه منبع عملکرد دانه در غالت عموما .)1(ند کنها ایفا می-مهمی را در پر کردن دانه

که . )2(را شامل می شود هاي ذخیره شده موقت در ساقه بعد از گلدهی آسیمیالت ی شوند وبه دانه که بیشتر در ساقه ذخیره مقبل از گلدهی 
هاي محیطی مثل خشکی در کند و وقتی گیاه با تنشهاي مختلف به خصوص ساقه ذخیره میها را در بخشبرنج مقادیر زیادي از کربوهیدرات

پایدار و از رنج نیازمند عملیات مدیریتی کارا، ب تولید بهینه .)3( مهمی را بر عهده دارند شود این مواد نقشهاي مختلف رشد مواجه میدوره
  .)6( وب انکار ناپذیر استروژن به عنوان یک عنصر کلیدي براي رسیدن به عملکرد مطلها نقش نیتو در این سیستم باشدنظر محیطی سالم می
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  هامواد و روش
آزمایشی  بر سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد دانه برنج هاي بیولوژیک و شیمیایی نیتروژته به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریز و کود     

در قالب طرح پایه  آزمایش به صورت فاکتوریل .انجام گرفتشهرستان سیاهکل استان گیالن  اي از در مزرعه 1392-1393در سال زراعی 
هاي در مرحله پنجه زنی در کرت 2/1قبل کاشت و  2/1کود نیتروژنه در دو مرحله به صورت .جرا شدتکرار ا 3هاي کامل تصادفی در بلوك

هاي میزان انتقال مجدد مواد از اندام براي برآورد  .رودخانه صورت گرفت کرتی از آب گیاه و به صورتآبیاري بر اساس نیاز . آزمایشی اعمال شد
اي و از متر از خطوط اصلی هر کرت با رعایت حاشیهسانتی 10هر بار یدگی فیزیولوژیک رویشی گیاه به دانه، از زمان پر شدن دانه تا مرحله رس

هاي برداشت شده به ساقه، برگ، سنبله و دانه تفکیک شدند بوته. یک، انتخاب و برداشت شدیک هفته قبل از پر شدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژ
ي مختلف با هاپس از خشک کردن اندام. گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 75دار دردماي ساعت و یا بیشتر در آون الکتریکی تهویه 72و به مدت 

هم فرآیند انتقال مجدد از بخش رویشی به دانه و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد میزان انتقال ماده خشک، س گرم توزین و 1/0ترازوي 
کاهش ناشی از تنفس در نظر گرفته نشده است و فرض شده است که در این روابط . )2(زیر برآورد گردید و به شرح  4تا  1دانه از طریق روابط 

ها با استفاده از نرم هاي بدست آمده و رسم نمودارتجزیه و تحلیل داده .سان استفاده در این بررسی یکتنفس براي شرایط محیطی مورد است
  .انجام شد EXCELو  SASهاي افزار

 1رابطه 

  ي خشکمیزان انتقال ماده= حداکثر میزان ماده خشک اندام  –در مرحله ) به جز دانه(میزان ماده خشک اندام هوایی             
  )گرم در متر مربع(  )           در برداشت اول(هوایی                                           رسیدگی فیزیولوژیک      

  2رابطه      
نه به جز دا ل مجدد ماده خشک در تشکیل دانهسهم فرآیند انتقا=حداکثر وزن اندام هوایی –وزن خشک اندام هوایی / عملکرد دانه×100
  )برداشت اول در( یولوژیکرسیدگی فیز           در مرحله 

  3رابطه      
  میزان انتقال از ساقه) = در برداشت اول(حداکثر وزن خشک ساقه  –در مرحله رسیدگی ) به جز دانه(وزن خشک ساقه 

  )در متر مربع گرم(                                    فیزیولوژیک                                                                  
  4 رابطه     

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

  :نتایج و بحث
قه و سـا و سـهم مشـارکت ذخـایر     ماده خشک میزان انتقالیک بر ژهاي بیولونه و کودژمقادیر کود نیترو، تجزیه واریانسبر اساس نتایج جدول 

 میزان انتقال ماده خشک از ساقه و اندام هوایی در حالت نشان داد که هاینگمقایسه میان .)1جدول ( معنی دار شد عملکرد دانه به  اندام هوایی
ري محـرك  میکـوریزا و بـاکت   در اثر تلقیح با قـار  همچنین ).3جدول ( نه بوده استژسایر مقادیر کود نیترو باالتر از نهژکود نیتروعدم مصرف 

اختالف  مشارکت ساقه در عملکرد دانه  و سهمسهم مشارکت بوته در عملکرد دانه  ی،رشد از نظر انتقال مجدد ماده خشک از ساقه و اندام هوای
مترین و باکتري ک یک بیشترین مقدار و در اثر تلقیح با قارژبه طوري که در عدم تلقیح با کود بیولو .داشت) درصدپنج در سطح (معنی داري 

  .)6( یابدر عملکرد دانه کاهش میسهم فرایند انتقال مجدد د، ن قابل دسترسژبا افزایش میزان نیترو ).3جدول( مقدار را داراست
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*,**,ns         پنج و یک درصدبه ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال 
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