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 چنیدُ

تِ صوَرت مورت ّوای     آزهایطیارقام ذرت  َشیل، هَرفَلَشیل ٍ ػولنرد داًِتر صفات فٌَل مَدّای ریسٍ تامتریاییتِ هٌظَر ارزیاتی 

ارقوام ذرت  . اجورا گردیود   1330-09ایالم در سوا    داًطگاُ پیام ًَر هسرػِ خرد ضدُ در قالة تلَك ّای ماهل تصادفی در سِ تنرار در

زسورریلیَم ٍ هللوَ    آدم تلقیح، تلقیح تا ازتَتامتر، ػ) تِ ػٌَاى ػاهل اصلی ٍ مَدّای ریسٍ تامتریایی( 394ٍ  494، 494سیٌگل گراس )

ارقام از ًظر تؼداد رٍز تا رسیدگی،  ًتایج آزهایص حامی از اختالف هؼٌی دار. تِ ػٌَاى ػاهل فرػی اًتلاب ضدًد( زسریریلیَمآازتَتامتر ٍ 

تؼوداد   سثت تِ سایر ارقام هَر آزهایص تیطتریيً 494ذرت رقن سیٌگل مراس . تَدػولنرد داًِ  قطر ساقِ، ٍزى خطل تَتِ ٍ ،ارتفاع تَتِ

هؼٌی دار  هَرد تررسی ملیِ صفاتًیس تر  مَدّای ریسٍ تامتریایی. را دارا تَدرد داًِ ػولن ٍزى خطل تَتِ ٍارتفاع تَتِ،  ،رٍز تا رسیدگی

، تؼداد رٍز توا  تؼداد رٍز تا ظَْر تال  تریيزسریریلیَم ًسثت یِ تیوار ػدم تلقیح تیطآازتَتامتر ٍ  مَدّای ریسٍ تامتریایی هللَ . گردید

هؼٌوی دار    ػولنرد داًِتر اثر ترّونٌص رقن در مَد زیستی . را دارا تَدرسیدگی، ارتفاع تَتِ، قطر ساقِ، ٍزى خطل تَتِ ٍ ػولنرد داًِ 

نرد داًِ زسریریلیَم  ٍ موتریي ػولآر ٍ ازتَتامت ریسٍ تامتریاییٍ هللَ   494ترتیة از رقن سیٌگل مراس ِ ترد داًِ تیطتریي ػولن. گردید

 . ٍ ػدم تلقیح تدست آهد 494از رقن ذرت سیٌگل مراس 

 .ػولنرد داًِ آزٍسریریلَم، ازتَتامتر، ،مَدّای ریسٍ تامتریاییذرت،  : ملیدی گاى ٍاش

 هقدهِ

 دز خوا   افوصایص حاغولزیصی   مىظوًز  ٍت ضیمیایی، کًدَای تسای ای جایگصیهگصیىٍ ػىًان تٍ کًدَای زیصيتاکتسیایی حاضس حال دز

آشسورسیلیً  ي    َوای افصایىودٌ زضود موی توًان توٍ اشتًتواکتس،       اش جملوٍ تواکتسی  . اوود  ضدٌ پایداز مغسح کطايزشی دز محػًالت تًلید

ضووٍ  ػاليٌ  تس کواَص مػوسک کوًد ویتسي     یح گیاَان تا کًدَای زیصيتاکتسیاییتلق. (2004شَیس ي َمکازان، ) سًديمًواس اضازٌ ومًد

دز یک  (1998) زای ي گايز. (1988تادی ي ديتسیه، ) گسدددزغد سثة تُثًد زضد گیاٌ ي افصایص مقداز محػًل می 35تا  30حديد 

تسزسوی زا   آشمایص اثسات اشتًتاکتس ي آشيسریسیلً  تٍ تىُایی ي تا َم، تس زضد ي ػملکسد گىد  زا مًزد مغالؼٍ قساز دادود ي وتوای  ایوه  

 تًلیود  تسای شیستی کًد ػىًان تٍ کًدَای زیصيتاکتسیایی  ي زقم تسیه مىاسة تؼییه مىظًز تٍتىاتسایه ایه آشمایص . ودمثثت اػال  کسد

 .اجسا گسدید کافی وُادٌ تا کطايزشی سیستم دز تلفیقی تغریٍ مدیسیت تا ذزت

 ّاهَاد ٍ رٍش

 آشمایطوی ، ازقوا  ذزت  داووٍ   ػملکوسد ًضیک، مًزفًلًضیوک ي  غفات فىًل تس کًدَای زیصيتاکتسیایی افصایىدٌ زضدتسزسی اثستٍ مىظًز 

 تکوساز  3َای خسد ضدٌ دز قالة عسح تلً  َای کامو  تػوادفی توا     تٍ غًزت کست ایال  داوطگاٌ پیا  وًزدز  1389سال  دز شزاػی

ی تیًلًضیک دز چُواز  َاَای اغلی ي کًددز کست  804ي  604، 704تیمازَای آشمایطی ضام  سٍ زقم ذزت سیىگ  کساس  .اجسا ضد
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سغح ضام  تلقیح تا تاکتسی آشيسریسیلً ، تلقیح تا تاکتسی اشيتًتاکتس، تلقیح تا تاکتسی مزلًط اشتًتاکتس ي آشيسریسیلً  ي تودين تلقویح   

ز ػملیات کاضت تور  . متس تًد 8متس ي عًل ساوتی 75زدیف کاضت تٍ فاغلٍ  6َس کست آشمایطی اش . تًد دز کست َای فسػی( ضاَد)

مقداز مػسک کًدَای ضیمیایی ویتسيضن ي فسفس تساسواس آشموًن خوا  توسای کلیوٍ      . اوجا  ضد 1389ازدیثُطت ماٌ سال  9دز تازیخ 

کیلً سًلفات پتاس دز وظوس گسفتوٍ ضود     100کیلً سًپس فسفات ي  150کیلًگس  دز َکتاز ايزٌ  300تیمازَا دز مصزػٍ تٍ عًز یکسان 

تؼداد زيش تا سثص ضدن، تؼداد زيش تا ظًُز توالل،   دز عی ديزٌ داضت غفات فىًلًضیک ،30/5/1389پس اش زسیدن محػًل دز تازیخ

ٍ تؼد اش حرک حاضیٍ َا ػملیات تسداضت او تؼداد زيش تا زسیدگی ثثت ضدود قغوس سواقٍ، يشن خطوک     ،جا  ضد ي غفات ازتفاع تًتو

 دز َوا  میواوگیه  کلیٍ مقایسٍ .ضد استفادٌ MSTAT-C اش وس  افصاز آشمایص َایدادٌ آمازی تجصیٍ تسای .تؼییه ضدتًتٍ ي ػملکسد داوٍ 

 .گسدید اوجا  داوکه ایدامىٍ چىد آشمًن اساس تس ي دزغد 5 احتمال سغح

 ًتایج ٍ تحث

تؼداد زيش تا سوثص  زقم تس تمامی غفات تٍ استثىای مًزد تسسی دز ایه آشمایص مطزع ساخت کٍ  تاغف تسای  وتای  تجصیٍ يازیاوس

َای محس  زضد تمامی غفات زا تحت تأثیس قساز دادٌ اموا اثوس   تأثیس مؼىی دازی داضتٍ است ي تاکتسی ي تؼداد زيش تا ظًُز تاللضدن 

           داضوتٍ اسوت   اخوتالک مؼىوی دازی   ات ػملکسد داووٍ ي تؼوداد زيش توا سوثص ضودن     غفدز َای محس  زضد تىُا متقات  زقم دز تاکتسی

 (.1جديل) 
 ِ ٍاریاًس ٍ هیاًگیي هرتؼات صفات هَرد تررسیتجسی -1جدٍ  

دزجٍ  مىاتغ تغییسات

 آشادی
تؼداد زيش 

 تا سثص ضدن

تؼداد زيش تا 

 ظًُز تالل

تؼداد زيش تا 

 زسیدگی

يشن خطک  قغس ساقٍ ازتفاع تًتٍ

 تًتٍ

 ػملکسد داوٍ

 1595782 5952 34/0 2377 86/32 33/4 08/53 2 تکساز
 ns 25/5 ns 75/15 **6/114 *5/1105 **743/0 **29038 **2462452 2 ازقا 
 1272157 6/2909 037/0 16/107 48/6 08/6 33/3 4 1خغای 

 6158113** 6206** 834/0** 2/2936** 47** 17/40** 47/20** 3 تاکتسی محس  زضد
تاکتسی محس   ×ازقا 

 زضد

6 ns 58/1 *56/3 ns 42/3 ns 2/95 ns 062/0 ns 1/514 **373479 

 39994 1/439 042/0 7/54 8/2 46/1 47/0 18 2خغای

 8/16 89/11 16/9 9/6 14/7 16/7 08/12-  ضسیة تغییسات
ns   ،  *دزغد می تاضىد 1ي  5تٍ تستیة  فاقد تفايت مؼىی داز ي مؼىی داز دز سغًح  **ي                                                              . 

 ت کٍ پاییه توسیه تؼوداد زيش توا سوثص ضودن     مطزع ساخ َای اثس کًدَای زیصيتاکتسیایی تس تؼداد زيش تا سثص ضدنمقایسٍ میاوگیه  

زيش  4(   تلقویح ػود )تیمواز ضواَد    از آن وسثت تٍ تؼداد زيش تا سثص ضودن دز َای دي جىس تلقیح ضدٌ تًدود ي مقدمستًط تٍ تاکتسی

َای افصایىدٌ زضد، تسضح اسوید ایىوديل   دٌ ضدٌ دز ایه آشمایص اش عسیق تًلید ًَزمًنَای تٍ کاز تستاکتسی (.3جديل) کاَص می یاتد

َای گیاَچٍ سثة تسسیغ دز سثص کسدن گیاَچٍ دز مصزػٍ گسدیدٌ ي تدیه عسیق تاػث کاَص تؼوداد  استیک ي مُاز شیستی تیمازی -3

َوای  َای ازقا  پىثٍ تس اثس تلقیح ترز تا تاکتسییؼتس گیاَچٍویص زضد سس( 2004)حافظ ي َمکازان . اودزيش تا سثص ضدن ازقا  ذزت ضدٌ

مطاَدٌ ضد کٍ زقم سیىگ  کساس  زقا  تسای غفت تؼداد زيش تا زسیدگیدز مقایسٍ میاوگیه ا .اودمزتلف محس  زضد زا گصازش کسدٌ

 115تواکتسی توا    تیماز تلقیح َس دي ضًدمطاَدٌ می 3َماوغًز کٍ دز جديل (. 2جديل )تسیه تؼداد زيش تا زسیدگی زا داضتتیط 704

  اشتًتاکتس تٍ غًزت تًأموا  کٍ تلقیح تريز ذزت تا آشيسریسیلً  ي  تًان گفتلرا می .دتاضمیزا دازا  زيش تا زسیدگیتیطتسیه تؼداد زيش 
توس  وُایوت عوًالوی  ضؼیت وموً گیواٌ ي دز   ایص کازایی جرب زیطٍ مًجة تُثًد يَای تحسیک کىىدٌ زضد گیاٌ ي افصتا تًلید ًَزمًن



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 3 

تیطوتسیه ازتفواع تًتوٍ زا     704زقم سیىگ  کساس یاوگیه ازقا  وطان داد کٍ وتای  حاغ  اش مقایسٍ م. ضًوداٌ میضدن ديزٌ زسیدگی گی

 .تٍ دلی  ديزٌ زضد تیطتس تًاوستٍ ازتفاع تیطتسی زا تٍ خًد اختػاظ دَد 704زسد زقم سیىگ  کساس تٍ وظس می(. 2جديل) دازا تًد

تسی توٍ میوصان   دز تلقیح َمصمان دي تاک دَد کٍ تیطتسیه قغس ساقٍمی زضد وطان یسٍ میاوگیه قغس ساقٍ تسای کًدَای زیصيتاکتسیاییمقا

          704سویىگ  کوساس    يشن خطوک تًتوٍ مستوًط توٍ زقوم      توسیه تیه ازقا  موًزد مغالؼوٍ، تواال    دز (.3جديل)می تاضد  متسساوتی 57/2

تا ظسفیت تًلید يشن خطک تاالتسوسوثت توٍ ازقوا      704تًان چىیه اظُاز داضت کٍ زقم سیىگ  کساس تسایه میتىا .(2جديل) تاضدمی

تًاود تضمیىی تسای افصایص ػملکسد داووٍ تاضود، شیوسا    تىاتسایه يشن خطک تاالتس، می. دیگس، دازای پتاوسی  فتًسىتصی تاالتسی ویص تًدود

ً   .یاتىدوتقال میَا امًاد فتًسىتصی تًلید ضدٌ، تٍ داوٍ  توٍ دز سوغًح مزتلوف کًدَوای زیصيتاکتسیوایی     تسزسی میواوگیه يشن خطوک ت

َای دي جىس اشتًتاکتس ي آشيسریسیلً  تاالتسیه مقداز يشن خطک تًتوٍ زا تًلیود کوسدٌ    مطزع ساخت کٍ تیماز تلقیح ترز تا تاکتسی

ٍ وتای  وطان می (.3جديل)است ( لقیحتتیماز تدين )تسیه يشن خطک تًتٍ دزغد تاالتس اش پاییه 25است کٍ  تلقویح َمصموان    دَد، کو

تًلید استیک اسید تًسیلٍ تواکتسی اشتًتواکتس ي   . َای اشتًتاکتس ي آشيسریسیلً  ضًدتًاود تاػث تقًیت زياتظ سیىسضیستی تیه تاکتسیمی

َموان عوًز    .طک تًتٍ ذزت زا تًجیٍ ومایدافصایص يشن خ تًاود،ثسلیک تًسظ آشيسریسیلً  میَمچىیه تًلید اوًاع اکسیه ي اسید جی

 زسد تاال تًدن ػملکوسد داووٍ ي   تٍ وظس می .تًد 704یىگ  کساس ضًد تیطتسیه ػملکسد داوٍ متؼلق تٍ زقم سمطاَدٌ می 2کٍ دز جديل 

تس اش ػًامو   تٍ ػلت عًالوی تًدن ديزٌ فىًلًضیک ایوه زقوم ي اسوتفادٌ تُیىوٍ ي تیطو      704دز زقم سیىگ  کساس  مًزفًلًضیک غفات

تسای غفت ػملکسد داوٍ مطزع ساخت کٍ تیماز تلقیح َمصمان َوس   َا دز تیه کًدَای زیصيتاکتسیایییهمقایسٍ میاوگ.  محیغی است

دازد کٍ افصایص ػملکسد تیماز تلقویح توًأ  تواکتسی اشتًتواکتس ي       دز َکتاز دز تاالتسیه سغح قساز کیلًگس 8894دي تاکتسی تا ػملکسد 

تلقویح توا دي تواکتسی اشتًتواکتس ي آشيسوریسیلً  توٍ       (. 1جوديل  )دَود  دزغد زا وطان می 20( تلقیحػد  )ً  وسثت تٍ ضاَدآشيسریسیل

مطوزع سواخت کوٍ زقوم      ثس متقات  زقم دز کًدَای زیصيتاکتسیوایی تسزسی میاوگیه ا .غًزت تًأ  اش ػملکسد تیطتسی تسخًزداز تًد

کیلوًگس  دز َکتواز تًلیود     12320َای دي جىس تاالتسیه مقداز ػملکسد داوٍ زا تا اکتسیتحت تیماز تلقیح ترز تا ت 704سیىگ  کساس 

   (.1ومًداز ) کسدٌ است

 
 د داًِػولنر َشیل، هَرفَلَشیل ٍصفات فٌَلهَرد تررسی تر هیاًگیي (  PGPR) اثر مَدّای ریسٍ تامتریایی -3جدٍ  

تؼداد زيش  َای محس  زضدتاکتسی

 تا سثص ضدن

تؼداد زيش 

تا ظًُز 

 تالل

تؼداد زيش تا 

 زسیدگی

ازتفاع تًتٍ 

 (متسساوتی)

-ساوتی)قغس ساقٍ 

 (متس

يشن خطک 

گس  دز )تًتٍ 

 (متس مستغ

ػملکسد داوٍ 

کیلًگس  دز )

 (َکتاز

  c 5/9 b 2/69 b 9/112 b 6/185 ab 35/2 b 6/196  b9448 اشتًتاکتس

 b 2/11 b 4/68 bc 2/112 b 9/193 bc 15/2 b 2/197 c 8907 آشيسریسیلً 

 d 6/7 a 2/71 a 4/115 a 4/212 a 57/2 a 4/240 a 10190 آشيسریسیلً +اشتًتاکتس

  داًِ ػولنرد صفات فٌَلَشیل، هَرفَلَشیل ٍ  اثر ارقام هَرد تررسی تر هیاًگیي -2جدٍ  

تؼداد زيش تا  ازقا 

 سثص ضدن

تؼداد زيش 

 تا ظًُز تالل

تؼداد زيش 

 تا زسیدگی

زتفاع تًتٍ ا

 (متسساوتی)

قغس ساقٍ 

 (متسساوتی)

گس  دز )يشن خطک تًتٍ 

 (متس مستغ

کیلًگس  دز )ػملکسد داوٍ 

 (َکتاز

 a 6/9 a 5/68 a 3/115 a 1/201 b 95/1 a 5/259 a10850 704سیىگ  کساس 

 a 6/10 a 7/67 b 3/109 b 5/184 a 33/2 Ab 8/181 b 8323 604سیىگ  کساس 

 a 9/10 a 70 ab 3/133 b 4/183 a 42/2 b 4/168 b 8417 804سیىگ  کساس 

 .داز ودازوددزغد تفايت مؼىی 5َای دازای حسيک مطاتٍ تساساس آشمًن داوکه دز سغح احتمال دز َس ستًن میاوگیه
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 a 2/13 c 1/66 c 9/109 c 6/168 c 86/1 b 7/178 d 8240 (تدين تلقیح)ضاَد

 .داز ودازوددزغد تفايت مؼىی 5اتٍ تساساس آشمًن داوکه دز سغح احتمال َای دازای حسيک مطدز َس ستًن میاوگیه

b

c

a

d

f
g

e

h

f fg

e

h

6000

8000

10000

12000

14000

اشتًتاکتس آشيسریسیلً  اشتًتاکتس+آشيسریسلیً  ضاَد
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 ًتیجِ گیری ملی
اش عسیق اثسات سیىسضیستک توا تواال    تیاوگس ایه است کٍ کٍ تٍ کاز تسدن کًدَای تیًلًضیک تٍ غًزت تلقیح َمصمان ای  ایه آشمایصوت

َوا ي تسکیثوات قواز     َای افصایص دَىدٌ زضد، مُاز ػًام  تیمازی شا ي کاَىدٌ زضد گیاَی تٍ ياسغٍ تًلید آوتی تیًتیکتسدن ًَزمًن

ا ي اوحالل تسکیثات ََا ي جیثسلیهَا، سیتًکىیهَای محس  زضد گیاٌ وظیس اکسیهکص ي ویص تثثیت ویتسيضن ملکًلی ًَا، تًلید ًَزمًن

 .دز ذزت ضدٌ است داوٍ ػملکسدغفات مًزفًلًضیک ي  مؼدوی ي ػىاغس کم مػسک تاػث افصایص

 هٌاتغ
1- Boddy M, Dobereiner J. 1988. Nitrogen fixation associated  with grasses and cereal. Recent results and 

perspective of  future research. Plant  and Soil. 108: 53-56.  

2- Hafeez, F. Y., M.E. Safdar, A.U. Chaudry and K. A. Malik. 2004. Rhizobial inoculation improves 

seedling emergence, nutrient uptake and growth of cotton. Australian Journal of Experimental Agriculture, 

44:617-622. 

3- Rai S, Caur A.  1998. Characterization of Azotobacter Spp. And effect of Azospirilum lipoferum on the 

yield and N-Uptake of wheat crop, Plant and Soil 109: 131-134. 

4- Zahir AZ, Arshad M, Frankenberger WF. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: applications and 

perspectives in agriculture. Advances in Agronomy ,81:97-168. 

Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on phonologic, 

morphologic traits and grain yield  in cultivars maize 
 

 A. Soleymanifard
1*

, A. Tavassoli
2
  

 
1
Agriculture Department, Payame Noor University, PO Box 19395-4697, Tehran, I. R. 

*Corresponding Author, Abas soleymanifard Email:  soleymani877@yahoo.com 

  
Abstract 

In order to effect of rhizobacteria on phonological, morphological traits and grain yield and its 

components of maize cultivars, an experiment was conducted as split plot in randomized complete 

bock design with three replications in Payam-noor university of Ilam in 2009-2010. Treatments 

were cultivar (SC604, Sc704 and Sc807) as main plots and rhizobacteria (non- inoculation, 

inoculation with Azetobacter, Azospirillum and dual inoculation of Azotobacter and Azospirillum) 

as subplots. The effect of cultivar on day to maturity, plant height, stem diameter, dry to matter and  

grain yield was significant. Sc 704 had the highest, day to maturity, plant height, dry to matter and 

grain yield. The effect of plant growth promoting rhizobacteria on all traits was significant. dual 
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inoculation of Azotobacter and Azospirillum had the highest  ear initiation  day to ear, day to 

maturity, plant height, stem diameter, dry to matter and grain yield. The highest and lowest grain 

yield obtain from Sc 70a and dual inoculation of Azotobacter and Azospirillum and Sc 604 and non 

inoculation treatment  respectively.  
 
Keywords: Maize, plant growth promoting  rhizobacteria, Azotobacter, Azospirillum, Grain yield.  


