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  چکیده
فر، جو در سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فس روند پر شدن دانه هاي افزاینده رشد گیاه بر تاثیر باکتري ارزیابی به منظور

کرت. در مزرعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انجام شد 1389 -90و  1388 -89آزمایشی دو ساله در سال هاي زراعی
و کود فسفر ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره 80و 40صفر، (هاي اصلی شامل دو عامل نیتروژن در سه سطح 

 در هاي افزاینده رشد گیاهبذور با باکتري تلقیحبه  یفرع يهاو کرت )P2O5 صورتهفسفر در هکتار ب رمگکیلو 60و  30صفر، (
ختصاص ا) و مخلوط دو باکتري OFاسترین لیپوفرم زتوباکترا، 5استرین  کروکوکوم زتوباکتربا ا تلقیح، تلقیحبدون ( سطح 4

ژن و فسفر و  ري تحت تاثیر مقادیر کودهاي نیتروسرعت و دوره موثر پر شدن دانه به طور معنی دا نتایج نشان داد .دشدنداده 
حداکثر وزن دانه در طول پر شدن دانه در پیش تیمار بذر با هر دو . پیش تیمار بذر با باکتري هاي محرك رشد قرار گرفت

افزایش این بنابراین به نظر می رسد به منظور . ژن و فسفر برآورد گردید باکتري در باالترین سطح از مقادیر کودهاي نیترو
صفات می توان پیشنهاد نمود که پیش تیمار بذر به طور توام با باکتري هاي آزتوباکتر و ازوسپریلیوم و در باالترین سطح از 

  .مقادیر کودهاي نیتروژن و فسفر به کار برده شود
  

   دوره پر شدن دانه ،آزتوباکتر، ازوسپریلوم :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
هر چند از نقطه . بیان نمود 3و دوام پرشدن دانه 2ضرب دو پارامتر سرعت پرشدن دانه صورت حاصل به توان را می 1دانه وزن تک

سرعت رشد دانه بازتاب سرعت ). 3(شود  خیلی متفاوت از هم بیان می ي صورت دو پدیده نظر فیزیولوژي این دو پارامتر به
فرایندهاي نمو ي  درحالی که دوام پرشدن دانه نشان دهنده هاي بیوشیمیایی درگیر در تجمع نشاسته و پروتئین است، واکنش

تر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار دارد، درحالی که مدت رشد دانه به شرایط محیطی وابستگی  سرعت رشد دانه بیش. دانه است
نین سرعت همچ. گیرند داري تحت تاثیر محیط قرار می طور معنی سرعت و مدت پرشدن دانه به). 1(تري نشان می دهد  بیش

ها عالوه بر تثبیت زیستی نیتروژن و محلول کردن این باکتري. ها بستگی دارد رشد دانه به میزان فراهم بودن کربوهیدارت
هاي تحریک کننده رشد به ویژه انواع اکسین، جیبرلین و سیتوکنین، رشد فسفر خاك، با تولید مقادیر قابل توجهی از هورمون

ر یبنابراین به نظر می رسد باکتري هاي محرك رشد گیاهی با تحت تاث). 6(دهند ت تاثیر قرار میو نمو گیاهان زراعی را تح
هدف از این آزمایش ارزیابی تاثیر تلقیح . قرار دادن روند پر شدن دانه منجر به افزایش عملکرد دانه در واحد سطح می گردد

 .جو بهاره متاثر از سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فسفر بود هاي افزاینده رشد گیاه بر روند پر شدن دانهبذر با باکتري
 

                                                             
١ - Individual grain weight 

٢ - Grain Filling Rate 
٣ - Grain Filling Duration 
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  مواد و روش ها
 صورتبهدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  یدر مزرعه تحقیقات 1389 -90و  1388 -89زراعی دو سال این آزمایش در

کود نیتروژن فاکتورهاي  شاملاصلی  هايکرت .با سه تکرار اجرا شد در قالب بلوك هاي کامل تصادفی پالت فاکتوریل اسپلیت
فسفر در  کیلوکرم 60و  30صفر، (کود فسفر  و )کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره 80و 40صفر، (سطح  3 در

 آزتوباکتر کروکوکوم تلقیح با، تلقیحبدون ( سطح 4 دربذر با باکتري،  تلقیحبه  یفرع يهاکرتو ) P2O5 صورتهکتار به
می سیلتی لومخاك منطقه از نوع بافت  .ختصاص داده شدا) و مخلوط دو باکتري OF استرین، آزوسپریلوم لیپوفرم 5استرین 

متر با  5خط کاشت به طول  6هر کرت فرعی داراي  .باشدمتر میسانتی 70و عمق خاك زراعی  2/8حدود  خاك  pH. باشد
بذر در متر مربع  400هاي آزمایشی ثابت و در حد ده براي همه کرتتراکم مورد استفا. سانتی متر بود 18فاصله بین ردیفی 
بوته از خطوط اصلی هر واحد آزمایشی و  50-60ي پرشدن دانه، تعداد گیري سرعت و طول دوره براي اندازه. در نظر گرفته شد

برداشت و به آزمایشگاه ) ها هاي آن هفقط سنبل(بوته  5بار  روز یک 5هاي رقابت کننده انتخاب و در فواصل زمانی هر  از بین بوته
درجه 70±5صد بذر به تصادف انتخاب و پس از خشک شدن در آون در دماي جدا و یک  ها از سنبله سپس دانه. منتقل شدند

 تجزیه و تحلیل پارامترهاي مربوط به پرشدن دانه از یکو منظور برآورد  به. سانتی گراد، توزین شد تا وزن تک بذر برآورد گردد
 :)1 رابطه(استفاده شد  به صورت زیر اي دو تکه مدل رگرسیون خطی

  
  )1رابطه(  

    
  
  

این مدل . عرض از مبدا است aپایان دوره پرشدن دانه و  t0سرعت پر شدن دانه ،  bزمان،   tوزن دانه،  Gwدر این رابطه 
 ،مرحله اول که در حقیقت مرحله خطی پرشدن دانه است ؛کند ت به زمان را به دو مرحله تفکیک میتغییرات وزن دانه نسب

صورت خطی افزایش پیدا  که در حقیقت زمان رسیدگی وزنی است به t0خود در زمان  مقداروزن دانه تا رسیدن به حداکثر 
ها  هبا برازش این مدل بر کلیه داد. دهد نشان میسرعت پر شدن دانه را ) t‹t0( شیب خط رگرسیون در این مرحله. کند می

دست آمده و سپس مقدار عددي  به )t0( و زمان رسیدگی وزنی) b( ابتدا دو پارامتر مهم پر شدن دانه یعنی سرعت پرشدن دانه
t0  و  هشد قرار داده 2در قسمت دوم رابطهGw شد  ستفاده براي تعیین دوره موثر پرشدن دانه از رابطه زیر ا. محاسبه شد
سرعت 6GFR و  حداکثر وزن دانه MGW 5،دوره موثر پر شدن دانه  EFP 4در این رابطه): 2003فرشادفر و محمدي، (

مقایسات میانگین نیز . استفاده گردید Excelو SASبراي تجزیه داده ها و رسم نمودارها از نرم افزارهاي . باشدمی پرشدن دانه
 / EFP=MGW                                                                   )       2رابطه(     .انجام گرفت LSDتوسط آزمون 

GFR 
  
  
  
 

                                                             
4 - Effective filling period 
5 - Maximum Grain Weight  
6 - Grain Filling Rate 
 

a + bt       t‹ t0  
Gw =  

a + bt      t > t0    
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  نتایج و بحث
  روند تغییرات وزن بذر

مطالعه روند تغییرات وزن تک دانه در روز هاي پس از گلدهی نشان گر افزایش سریع در وزن دانه در  مقطعی از رشد و ثابت 
بررسی این نمودار ها نشان می دهد که در کلیه مراحل رشد دانه . ییرات دانه در مراحل نهایی رشد دانه می باشدشدن روند تغ

بررسی روند وزن تک دانه جو متاثر از سطوح کودهاي  .تاثیرات متفاوتی بر وزن تک دانه می باشندفاکتورهاي آزمایشی داراي 
داري نشان داد که با افزایش سطوح کودهاي نیتروژن و فسفر وزن تک دانه نیتروژن و فسفر در مراحل مختلف یادداشت بر

گر تاثیر  نشانگیاه هاي محرك رشد  بررسی روند تغییرات وزن تک بذر متاثر از تلقیح بذر با باکتري ).1  شکل(ازایش می یابد 
ها در مقایسه با کاربرد انفرادي  توام این باکتريصورت که کاربرد  به این . باشد هاي مورد مطالعه می افزایشی کاربرد توام باکتري

این در حالی است که تیمار شاهد در تمامی مراحل . تر این صفت در تمام مراحل یادداشت برداري گردید منجر به افزایش بیش
  ).1شکل(فت را به خود اختصاص داد یادداشت برداري کمترین میزان این ص

  سرعت و دوره موثر پر شدن دانه
هاي محرك رشد بر سرعت و دوره موثر پر یج حاصل از تجزیه واریانس مرکب تاثیر نیتروژن،  فسفر و تلقیح  بذر با باکترينتا

ها بر سرعت و  شدن دانه نشان داد که اثر اصلی نیتروژن، فسفر و تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد گیاه و اثر متقابل آن
باکتري × فسفر× معنی دار شدن اثر متقابل نیتروژن . دار شده است ال یک درصد معنیدوره موثر پر شدن دانه در سطح احتم

محرك رشد براي سرعت و دوره موثر پر شدن دانه نشان داد که بیشترین سرعت پر شدن دانه به طور مشترك در ترکیب 
باالترین × باالترین سطح نیتروژن  تلقیح توام بذر با هر دو باکتري و× باالترین سطح فسفر × تیماري سطح شاهد نیتروژن 

این در حالی بود که پایین ترین میزان این صفت در سطوح شاهد . تلقیح توام بذر با هر دو باکتري حاصل گردید× سطح فسفر 
بیشترین دوره موثر پر شدن دانه نیز در باالترین سطح کاربرد کودهاي نیتروژن و فسفر به . یشی به دست آمدفاکتورهاي آزما

فاکتورهاي آزمایشی مشاهده کمترین میزان این صفت نیز در سطوح شاهد . همراه تلقیح توام بذر با هر دو باکتري حاصل شد
هایی که کود نیتروژن به صورت سرك دریافت علت زیادتر بودن سرعت پر شدن دانه در بوته) 5(تسونو و همکاران . گردید

برگ در طی مرحله پرشدن دانه نسبت دادند، زیرا مصرف نیتروژن در طول دوره کرده بودند را به علت غلظت باالي نیتروژن 
گردد، که این هاي باالیی و تأخیر در پیري برگ میرشد به ویژه دوره پر شدن دانه موجب باال نگه داشتن میزان کلروفیل برگ

 ). 4(گردد کننده و افزایش وزن دانه می هاي فتوسنتزموضوع موجب افزایش میزان مواد فتوسنتزي و سرعت فتوسنتز در اندام
  

  نتیجه گیري کلی
هاي محرك رشد در کلیه  در مطالعه روند پر شدن دانه مشخص شد که افزایش نیتروژن، فسفر و پرایمنگ بذر با باکتري

باکتري در باالترین  وزن دانه در طول پر شدن دانه در پیش تیمار بذر با هر دو باالترین .مراحل نمونه برداري اثر مثبتی داشت
به منظور افزایش این صفات که پیش تیمار می توان پیشنهاد نمود  لذا. ژن و فسفر برآورد گردید سطح از مقادیر کودهاي نیترو

بذر به طور توام با باکتري هاي آزتوباکتر و ازوسپریلیوم و در باالترین سطح از مقادیر کودهاي نیتروژن و فسفر به کار برده 
 .شود
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روند - 1شکل 
پر شدن دانه 

 a(N0PO  b (N0P1   c (N0P2   d (N1PO   e (N1P1  f ( N1P2هاي تیماري محرك رشد گیاه در ترکیب هايجو متاثر از باکتري
g ( N2PO h (N2P1  i ( N2P2 )مرکب دو سال.( * N0 ،N1  وN2  ،کیلوگرم نیتروژن در  80و  40به ترتیب سطح شاهد کود نیتروژن

 . در هکتار) P2O5به فرم ( کیلوگرم فسفر  60و  30به ترتیب سطح شاهد کود فسفر،  P2و  P0 ،P1.هکتار
 

 

 


