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 چکیده

های پر شدن دانه گندم در و سایکوسل بر مولفه زیستی هایبذر با کود پیش تیماربه منظور بررسی تاثیر 

و بر پایه  فاکتوریل صورت به یدر گلخانه دانشگاه محقق اردبیل 1331آزمایشی در سال زراعی  شرایط شوری خاک،

شامل چهار سطح شوری )صفر به عنوان شاهد و ها تیمار. شد انجام ار تکر سه در تصادفی های کاملبلوک طرح 

و  زیستیبذر با کودهای  تلقیحو شامل  NaClمولار( با استفاده از نمک میلی 51و  15، 21های اعمال شوری

کاربرد توأم  سودوموناس، آزوسپریلیوم و پیش تیمار بذر باری، سایکوسل در شش سطح عدم کاربرد باکت

سرعت  ،مولار بود. نتایج نشان داد با افزایش شوری 15-6و15-1 سایکوسل در دو سطح ،سودوموناس و آزوسپریلیوم

های محرک رشد و سایکوسل بذرهای تلقیح یافته با باکتری لیپر شدن دانه و عملکرد گندم کاهش پیدا کرد و

  .را افزایش دادند.دانه لکرد عم

 

 های محرک رشد، کودهای بیولوژیک، باکتریسودوموناس، آزوسپریلیوم: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

  عوامل از یکی بعنوان گیاه سلامت و رشد بر موثر مختلف هایمتابولیت رهاسازی و تولید در هامیکروارگانیزم توانایی

 . یکی(8) شوندمی نامیده زیستی فعال مواد جمعی بطور هامتابولیت اینشود. می فتهگر نظر در خاک خیزیحاصل درمهم 

ی تنظیم از جملهباشد. میهای رشد یم کنندهظتن و باکتری از مختلفی انواع با بذر تلقیح شوری با مقابله هایاستراتژی از

 سایکوسل با تاخیر در موقع به کاربرداشاره نمود.  توان به کلرو مکوات کلراید با نام تجاری سایکوسلهای رشد میکننده

گزارش کردند  (2) .(1)شود می سطح واحد در سنبله بیشتر تعداد و زنیپنجه افزایش موجب ،انتهایی مریستم نمو مراحل

جذب  با و یافته افزایش خاک عمقی هایلایه در ریشه رشد گندم، در کلریدکلرومکوات کاربرد با تنش شوری شرایط در که

غلات با  پیش تیمار بذریافت. در بسیاری از تحقیقات نشان داده شده است که  افزایش دانه عملکرد در خاک، آببهتر 

 محرک هایباکتری با بذر تلقیحدهد که مطالعات نشان می. (1) شودمی آزوسپریلیوم موجب افزایش حجم و تعداد ریشه

هایی مطالعه اثر تلقیح با سویه (.3) عملکرد دانه را افزایش دهد و وزن گیاه و ریشهتواند ه میریش نمو بر تاثیر طریق از رشد

توانند عملکرد و اجزای عملکرد را در گندم افزایش ها میسودوموناس و آزوسپریلیوم نشان داد، این باکتریهای تریاز باک
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تی و سایکوسل در تعدیل یا کاهش اثرات به دلیل گسترش روز افزون شوری و نقش کودهای زیس از این رو (.5)دهند 

موجب شد تاثیر این عوامل بر عملکرد و  های انجام شده در این راستا از جمله عواملی بودند کهو کمی بررسی شوری

 های پر شدن دانه مورد بررسی قرار گیرد.مولفه

 

 هامواد و روش .2

به صورت فاکتوریل د قالب طرح پایه  محقق اردبیلی در گلخانه پژوهشی دانشگاه 1331ن تحقیق در سال  زراعی ای

شوری خاک در چهار سطح )صفر به شامل انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی  های کامل تصادفی در سه تکراربلوک

تیمار دوم شامل تلقیح بذر با . بود NaClبا استفاده از نمک مولار( میلی 51و  15، 21های عنوان شاهد و اعمال شوری

های کاربرد توأم باکتری سودوموناس، آزوسپریلیوم و پیش تیمار بذر بادر چهار سطح عدم کاربرد باکتری،  زیستی ودهایک

های باکتریبود. رقم گندم زاگرس مولار بود.  15-6و 15-1 سایکوسل در دو سطح ،محرک رشد سودوموناس و آزوسپریلیوم

در هرگلدان بر اساس مساحت گلدان  عدد بذر 15. سپس تعداد شد تهیهمورد استفاده از موسسه تحقیقات آب و خاک 

مربوط به پر شدن دانه نظیر سرعت، طول های گیژویبه منظور بررسی  بذر در متر مربع، کشت شد. 455برای اعمال تراکم 

احد آزمایشی دو بوته به بار از هر وروز یک  4روز بعد از گلدهی در فواصل زمانی هر  14 دوره و دوره موثر پر شدن دانه، از

ن خشک تک بذر از محاسبه وزن خشک کل به تعداد بذر ز. در مرحله بعدی وندشدها از خوشه جدا تصادف انتخاب و دانه

ای( با استفاده از های مربوط به پر شدن دانه از یک مدل رگرسیون خطی )دو تکه. به منظور برآورد، پارامتردیگرد برآورد

  .شداستفاده  SASنرم افزار  Proc NLINالعمل و دستور  DUDرویه 

 

 

 0tشیب خط تا مرحله رسیدگی وزنی که بیانگر سرعت پر شدن دانه است،  bزمان،  tوزن دانه،  GWدر این رابطه 

کند: عرض از مبدا است. این مدل تغییرات وزن دانه نسبت به زمان را به دو مرحله تفکیک می aپایان دوره پر شدن دانه و 

که در  0tرحله اول که در حقیقت مرحله خطی پر شدن دانه است، وزن دانه تا رسیدن به حداکثر مقادیر خود در زمان م

( 0t ‹ tکند. شیب خط رگرسیون در این مرحله )پیدا میحقیقت زمان رسیدگی وزنی است، به صورت خطی افزایش 

ها ابتدا دو پارامتر مهم پر شدن دانه یعنی سرعت پر یه دادهبا برازش این مدل بر کل .دهدسرعت پر شدن دانه را نشان می

 GWدر قسمت دوم رابطه قرار داده شد و  0tبدست آمده و سپس مقدار عددی  (0t( و زمان رسیدگی وزنی )bشدن دانه )

در این  .شداستفاده   EFP=MGW/GFR . برای تعیین دوره موثر پرشدن دانه از رابطهگرددمیکه وزن دانه است محاسبه 

 سرعت پر شدن دانه یا شیب خط برازش شده است. GFRحداکثر وزن دانه و  MGW دوره موثر پرشدن دانه،  EFPرابطه

 

 نتایج و بحث  .3
 

نشان داد که از نظر  و سایکوسل محرک رشد هایتلقیح بذر با باکتری و تجزیه واریانس حاصل از تنش شورینتایج 

بین ترکیبات تیماری  در ر شدن دانه، طول دوره پر شدن دانه و دوره موثر پر شدن دانهصفات حداکثر وزن دانه، سرعت پ

های رشد (. بررسی روند تغییرات سرعت پر شدن دانه در پیش تیمار بذر با محرک1داری وجود دارد )جدول اختلاف معنی

(، بدین ترتیب که ابتدا 1ابه است )شکل های تیماری مشدر سطح ثابت شوری، نشان داد که الگوی نمو بذر در کلیه ترکیب

وزن دانه در این شرایط به صورت خطی افزایش یافته و به حداکثر خود رسید )رسیدگی وزنی(. پس از این مرحله وزن دانه 

ها نشان داد که بیشترین سرعت پر مقایسه میانگین از تغییرات چندانی برخوردار نبوده و به صورت یک خط افقی در آمد.

و سودوموناس در شرایط عدم اعمال  آزوسپریلیوم گرم در روز( در ترکیب تیماری تلقیح توام بذر با 55213/5دانه ) شدن
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مولار به میلی 51عدم تلقیح بذر در سطح شوری در ترکیب تیماری گرم در روز(  55151/5شوری و کمترین این صفات )

علت اختلال در فرایند فتوسنتز در اثر سمیت یونی  شوری به اظهار داشت که تنش (1333)(. پسرکلی 1دست آمد )جدول 

و کاهش سطح فتوسنتزی در اثر تنش اسمزی ناشی از تنش شوری، موجب کاهش طول دوره و افزایش سرعت پر شدن 

کمتر های با وزن های با وزن بالاتر، از سرعت پر شدن بالاتری نسبت به دانهاظهار داشت که دانه (4) .(6) دانه گردید

تواند رسد بالا بودن سرعت پر شدن دانه در شرایط عدم اعمال شوری و کودهای زیستی میباشند و به نظر میبرخوردار می

ترین طول دوره پر شدن دانه در ترکیب توجیه کننده بخشی از افزایش وزن دانه و به تبع از آن عملکرد دانه باشد. بیش

به مولار میلی 51شوری  عدم تلقیح بذر درو کمترین طول دوره در ترکیب تیماری  15-6تلقیح بذر با سایکوسل تیماری 

در ترکیب تیماری تلقیح توام بذر با آزوسپریلیوم و سودوموناس در عدم شوری چنین بیشترین مقدار عملکرد هم .دست آمد

 آزمایش یک در (1بدست آمد. ) مولارمیلی 51یماری عدم تلقیح در شوری ترکیب ت گرم در روز( در 533/5) نو کمتری

 و داده قرار مطالعه مورد گندم عملکرد و رشد روی را باکتری آزوسپریلیوم و سودوموناس دو این انفرادی و توام اثرات گلدانی

 .است باکتری هر منفرد تاثیر از بیشتر باکتری دو توام اثرات که کردند مشاهده
 

 

  

  

 
 زیستی در سطوح مختلف شوری کودهای و سایکوسلروند تغییرات سرعت پر شدن دانه گندم در پیش تیمار بذر با  – 1شکل 
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 گندمو عملکرد  شدن دانه هایمولفهسایکوسل و کودهای زیستی بر  کاربرد و شوری خاک ترکیب تیماریاثر  -1جدول
 عملکرد تک بوته  دوره پر شدن دانه حداکثر وزن دانه سرعت پر شدن دانه ترکیب تیماری

0T  ×0S 0/00100gh 0/0000hg 03/060cd 0/0666j 

1T  ×0S 0/00160c 0/0010eg 00/336a 0/0300b 

2T  ×0S 0/00300a 0/0003a 01/906ed 0/306bc 

3T  ×0S 0/00160ed 0/0001bc 03/631cd 0/163gh 

4T  ×0S 0/00100ih 0/0000de 00/600a 0/391a 

5T × 0S  0/00190dc 0/0096b 01/166ef 0/390a 

0T  ×1S 0/00100jih 0/0300kl 01/900ed 0/0906jk 

1T  ×1S 0/00100jih 0/0361hi 00/000ad 0/306c 

2T  ×1S 0/00310b 0/0300ji 00/936gf 0/160g 

3T  ×1S 0/00160ef 0/0060dc 00/090gf 0/100gh 

4T  ×1S 0/00100ih 0/0399jki 01/660ed 0/310d 

5T  ×1S 0/00190de 0/0030fe 00/300g 0/391a 

0T  ×2S 0/00100jih 0/0333mn 39/630h 0/000m 

1T   ×2S 0/00110lk 0/0360jk 00/300g 0/169e 

2T  ×2S 0/00100gf 0/0301ml 00/000gf 0/100gh 

3T  ×2S 0/00116jk 0/0301no 00/300g 0/093k 

4T  ×2S 0/00100jih 0/0309kl 01/930ed 0/310d 

5T  ×2S 0/00100de 0/0306jhi 39/616h 0/101l 

0T  ×3S 0/00101l 0/0300kl 30/013k 0/006n 

1T  ×3S 0/00130ijk 0/0361hi 36/066j 0/190f 

2T  ×3S 0/00100gh 0/0300ji 30/911i 0/006lk 

3T  ×3S 0/00116jk 0/0060dc 36/061j 0/066lm 

4T  ×3S 0/00130jik 0/0399jki 00/696gf 0/101h 

5T  ×3S 0/00136jih 0/0030fe 36/060j 0/110l 

%5LSD 0/0001 0/0030 0/9900 1/0101 

میلی مولار  51و شوری 15، شوری 21عدم شوری، شوریبه ترتیب   3Sو  S،1S ،2S 0.داری با هم ندارندینن اختلاف معحروف مشابه در هر ستوهای با میانگین

بذر با  تلقیحتلقیح بذر با سودوموناس، و  15-6تلقیح بذر با سایکوسل ،15-1سایکوسلبه ترتیب عدم تلقیح، تلقیح بذر با  3T ،4T ،5T ،6Tو  0T ،1T ،2T  و

 ، تلقیح توام آزوسپریلیوم + سودوموناسآزوسپریلیوم

 

 

 کلی گیرینتیجه .4

 پژوهش نتایج به توجه با. ملکرد تک بوته کاهش پیدا کردبه طور کلی با افزایش شوری سرعت پرشدن دانه و ع

 وثرم گندم عملکرد افزایش شوری در های پرشدن دانه در شرایطبا بهبود مولفه های محرک رشدباکتری کاربرد حاضر،

 تثبیت بر علاوه که باشندمی گیاه رشد محرک هایباکتری ترینمهم از سودوموناس آزوسپریلیوم، جنس هایباکتری است.

 و نمو و رشد ،رشد کننده تحریک هایهورمون ملاحظه قابل مقادیر تولید با خاک فسفر کردن محلول و نیتروژن زیستی

 موجب آزوسپریلوم بذر گندم با سودوموناس یا تلقیح نیز بررسی. در این دهندمی قرار تأثیر تحت را زراعی گیاهان عملکرد

  افزایش یابد. داریمعنی طور به شاهد با مقایسه دانه در عملکرد تا شد
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ABSTRACT 
In order to study the effects of seed inoculation by biofertilizers and cycocel on grain filling components of 

wheat (Triticum aestivum L.) under salinity condition, a factorial experiment was conducted based on 

randomized complete block design with three replications in research greenhouse of University of 

Mohaghegh Ardabili in 2016. Treatments were included salinity in four levels [no salt (control), salinity 25, 

50 and 75  mM NaCl, seed inoculation by biofertilizers and cycocel in six levels [no biofertilizer, inoculation 

by Pseudomonas, Azosprilium, both inoculation Azosprilium + Pseudomonas, 10-5  and 10-6 M of cycocel.  

Results showed that grain filling rate and grain yield was decreased with increasing salinity. But, the seeds 

inoculated with biofertilizers and cycocel increased grain yield. 
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