
رد کشاورزی  وششمین همایش ملی اید ه اهی ن   
 

1 

 

  

های بز شاخص( PGPR)های هحزک رشد تأثیز هقدار و نحوه هصزف باکتزی

 رقن طارم دیلوانی  ( .Oryza sativa L)رشدگیاه بزنج 

 4، ایوب حیدرساده3، هحودرضا داداشی*2، هوت اله پیزدشتی1نژادپزویش هوسی

 داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ رؽتِ سراعت، داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ گزگبى -1

ؾیبر گزٍُ سراعت ٍ افالح ًجبتبت، پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍری کؾبٍرسی طجزعتبى، داًؾگبُ علَم داً -2

 کؾبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی عبری

 اعتبدیبر گزٍُ سراعت ٍ افالح ًجبتبت داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ گزگبى -3

داًؾگبُ علَم کؾبٍرسی ٍ کبرؽٌبط ارؽذ سراعت، پضٍّؾکذُ صًتیک ٍ سیغت فٌبٍری کؾبٍرسی طجزعتبى،  -4

 هٌبثع طجیعی عبری
 ّوت الِ پیزدؽتی  :ًَیغٌذُ هغئَل*

 h.pirdashti@sanru.ac.ir 

 چکیده

ّبی ّبی رؽذ در گیبُ ثزًح رقن طبرم دیلوبًی تحت تأثیز ًحَُ ٍ هقذار هقزف ثبکتزیهٌظَر ثزرعی ؽبخـثِ

تکزار در ؽْزعتبى عبری  3ّبی کبهل تقبدفی در ّبی دٍثبر خزد ؽذُ در قبلت ثلَکفَرت کزترؽذ آسهبیؾی ثِ افشایٌذُ

در ایي هطبلعِ هقبدیز ًیتزٍصى ثِ عٌَاى عبهل افلی، هقبدیز ًیتزٍکغیي ثِ عٌَاى عبهل فزعی ٍ ًحَُ تلقیح آى ثِ . اخزا ؽذ

بط ًتبیح حبفل، عزعت رؽذ گیبُ تحت تأثیز ًحَُ تیوبر ًیتزٍکغیي ٍ ثزاع. عٌَاى عبهل فزعی فزعی در ًظز گزفتِ ؽذًذ

ّوچٌیي ًحَُ تیوبر . دار ؽذدرفذ هعٌی 5ٍ  1اثز هتقبثل آى ثب عطَح کَد ًیتزٍصى قزار گزفت ٍ ثِ تزتیت در عطح احتوبل 

ثیؾتزیي ؽبخـ عطح . دداری ثَاعتثٌبی عزعت رؽذ ًغجی دارای اثزات هعٌیًیتزٍکغیي در کلیِ ففبت هَرد ثزرعی ثِ

کیلَگزم کَد ًیتزٍصى در ّکتبر  70در تیوبر ( هتزهزثع 32/2)ؽبّذ ثِ درفذ افشایؼ ًغجت  32ثب ( هتزهزثع 39/3)ثزگ 

درفذ افشایؼ در  31ثب ( هتزهزثع 22/3)دّی ثبالتزیي ؽبخـ عطح ثزگ ّوچٌیي در تیوبر تَأم ثذر هبل ٍ پٌدِ. ثذعت آهذ

در ثیي عطَح هختلف ًحَُ تیوبر کَد ثیَلَصیک ثبالتزیي هیشاى . هؾبّذُ ؽذ( هتزهزثع 22/2)قیح هقبیغِ ثب تیوبر عذم تل

ّوچٌیي عزعت رؽذ . سًی ثَددر سهبى پٌدِ کبرثزد ثبکتزی ّب گزم ثز هتزهزثع هتعلق ثِ تیوبر 36/29ٍسى هخقَؿ ثزگ ثب 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پضٍّؼ ثِ ًظز . ة خبلـ داؽترا ثب عزعت خذ( r;63/0**)دار گیبُ ثیؾتزیي ّوجغتگی هثجت ٍ هعٌی

هبل ّوزاُ ثب تیوبر ًیتزٍکغیي ثقَرت ثذر( کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر 35)رعذ هقذار هتَعط کَد ًیتزٍصى ثِ کبر رفتِ هی

 . تحت ؽزایط هؾبثِ ثب ایي آسهبیؼ قبثل تَفیِ ٍ ثزرعی ثیؾتز اعت

 ، ؽبخـ رؽذ، ًیتزٍصى ذُ رؽذّبی افشایٌثبکتزیثزًح،  :کلوات کلیدی

 

 هقدهه

پظ اس گٌذم دٍهیي هحقَل هْن سراعی دًیب اعت کِ ًقؼ سیبدی در تأهیي غذای هزدم ( .Oryza sativa L)ثزًح 

ؽَد ّبی سراعی کؾت هیثِ ّویي دلیل در ثیي غالت ثعذ اس گٌذم در عطح ثغیبر ٍعیعی اس سهیي. خْبى دارد

ّبی تَلیذ خذیذ هحقَل ثزًح ًیبسهٌذ عولیبت هذیزیتی کبرا، پبیذار ٍ اس  عیغتن (.1382 ّوکبراى، ٍ رادهقطفَی)

ّب ًقؼ ًیتزٍصى ثِ عٌَاى یک عبهل کلیذی ثزای رعیذى ثِ عولکزد ثبؽٌذ ٍ در ایي عیغتن ًظز هحیطی عبلن هی

 (. 2001فبخزیب ٍ ثبلیگبر، )هطلَة در ثزًح اًکبرًبپذیز اعت 
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در   کِ  ًوَدُ  ًیش ایدبة)  ًیتزٍصًِ  ؽیویبیی  کَدّبی  اس اتالف  ًبؽی  هحیطی تٍ سیغ  اقتقبدی  ثزٍس هؾکالت

(. 1372فبلح راعتیي، )گزدد  ؽیویبیی  کَدّبی  خبیگشیي  ًیتزٍصى  کٌٌذُ  تثجیت  ثیَلَصیک  ّبی اخیز عیغتن  ّبی عبل

  ًیتزٍصى  تثجیت کٌٌذُ  ّبی ثبکتزی  ثَط ثِهز  تدبرتی  ٍعیع  در عطح  ؽذُ  عزضِسیغتی   کَدّبی  تزیي رایح  اهزٍسُ

در ثغیبری اس گیبّبى اس خولِ ثزًح رؽذ ٍ عولکزد هحقَل .  ٍ ؽبلیشارّبعت  غالت  ٍ استَثبکتز ثزای  آسٍعپیزیلَم

-داری ثب اعتفبدُ اس هٌبثع کَدی ثِ طَر هعٌی
NO3  ٍNH4

ای ٍ کبُ کٌذ ٍاکٌؼ هثجت عولکزد داًِافشایؼ پیذا هی +

-فشایؼ دعتزعیثِ ا
NO3  کٌذی ٍ ّوکبراى (. 2004گیبى ٍ ّوکبراى، )اس ففز تب پٌدبُ درفذ ثبثت ؽذُ اعت

ّبی هحزک رؽذ هثل ایٌذٍل اعتیک اعیذ، ًؾبى دادًذ کِ استَثبکتز ٍ آسٍعپزیلیَم اس طزیق عٌتش َّرهَى( 2004)

-ّب هیسایی ٍ گغتزػ ریؾِّب، ریؾِگسًی ثزّب ثبعث افشایؼ رؽذ گیبُ، درفذ خَاًِّب ٍ عیتَکیٌیيخیجزلیي

اس ایي رٍ، ایي تحقیق ثب ّذف ثزرعی تأثیز خذاگبًِ ٍ تلفیقی کبرثزد کَدّبی ثیَلَصیک ثب کَد ؽیویبیی . گزدًذ

 .در گیبُ ثزًح رقن طبرم دیلوبًی ثِ اخزا درآهذ ّبی رؽذؽبخـی تلقیح ثِ هٌظَر ثزرعی ًیتزٍصًِ ثِ ّوزاُ ًحَُ

 

 هاهواد و روش

تکزار در ؽْزعتبى  3ّبی کبهل تقبدفی در ّبی دٍثبر خزد ؽذُ در قبلت طزح ثلَکآسهبیؾی ثِ فَرت کزت

کیلَگزم در  70ٍ  35ففز، )عطح  3ثز ایي اعبط هقبدیز ًیتزٍصى ثِ عٌَاى عبهل افلی ؽبهل . عبری اخزا ؽذ

َفیِ ؽذُ، هقذار تَفیِ ؽذُ ٍ دٍ ًقف هقذار ت)عطح  3ثِ عٌَاى عبهل فزعی ؽبهل  کغیي، هقبدیز ًیتزٍ(ّکتبر

در ًْبیت ًحَُ تلقیح . ، ّوچٌیي اس تیوبر عذم تلقیح ثِ عٌَاى ؽبّذ اعتفبدُ ؽذ(ثزاثز هقذار تَفیِ ؽذُ

در ًظز گزفتِ ( سًیپٌدِ+ سًی ٍ ثذرهبل ثذرهبل، پٌدِ)عطح  3ثِ عٌَاى عبهل فزعی در فزعی در  ًیتزٍکغیي

رقن هَرد . دّی  هقزف گزدیذرت یک عَم پبیِ ٍ دٍ عَم در هزحلِ پٌدِهقبدیز کَد ًیتزٍصًِ ثِ فَ. ؽذًذ

ّب پظ اس آهبدُ عبسی در گیبّچِ. دثَکبؽت اس گزٍُ ارقبم فذری ٍ ثٌبم طبرم دیلوبًی ٍ اس ارقبم سٍدرط هٌطقِ 

 18ش هغبحت ّز کزت آسهبیؾی ًی. ًؾبء ؽذًذّبی آسهبیؾی در کزت 20×25خشاًِ ثِ فَرت ردیفی ٍ ثب فبفلِ 

، عزعت خذة (LAI) ففبت هَرد ثزرعی ؽبهل ؽبخـ عطح ثزگ. هتز هزثع در ًظز گزفتِ ؽذ

. ثَد  (RGR)ٍ عزعت رؽذ ًغجی  (SLW)، ٍسى هخقَؿ ثزگ(CGR)، عزعت رؽذ گیبُ(NAR)خبلـ

ثب آسهَى هَرد تدشیِ آهبری قزار گزفتٌذ ٍ ّوچٌیي هقبیغِ هیبًگیي دادُ  SAS ًتبیح حبفل ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار

 .فَرت گزفت (LSD)حذاقل تفبٍت هعٌی دار 

 نتایج

عطَح هختلف کَد ًیتزٍصى ثز ففبت ًظیز ؽبخـ ( 1خذٍل )ّب ثز اعبط ًتبیح حبفل اس تدشیِ ٍاریبًظ دادُ

 .دار ؽذًذهعٌی% 5داری ثَد ٍ اس ًظز آهبری در عطح احتوبلعطح ثزگ ٍ ٍسى هخقَؿ ثزگ دارای اثزات هعٌی

یوبر ًیتزٍکغیي ثز ؽبخـ عطح ثزگ، عزعت خذة خبلـ، عزعت رؽذ گیبُ ٍ ٍسى هخقَؿ ّوچٌیي ًحَُ ت

 .داری ثَددرفذ هعٌی 5ٍ  1ثزگ هَثز ثَد ٍ در عطح احتوبل 

  (LAI) شاخص سطح بزگ

درفذ افشایؼ در  31ثب ( هتزهزثع 22/3)ثبالتزیي ؽبخـ عطح ثزگ  ّب ًؾبى داد کًِتبیح هقبیغِ هیبًگیي دادُ

ایي درحبلی ثَد کِ ثیي . دّی ثَدهتعلق ثِ تیوبر تَأم ثذر هبل ٍ پٌدِ( هتزهزثع 22/2)هقبیغِ ثب تیوبر عذم تلقیح 

 (.1ؽکل )داری هؾبّذُ ًؾذ دّی اس ایي ًظز تفبٍت هعٌیتیوبرّبی ثذرهبل ٍ پٌدِ
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 ح هختلف ًحَُ تیوبر کَد ثیَلَصیک ثز ؽبخـ عطح ثزگاثز عطَ -1ؽکل 

k ،NO3 تلقیح گیبُ ثب آسٍعپیزیلَم ٍ استَ ثبکتز ثبعث افشایؼ خذة
-  ٍH2PO4 رعذ  ؽَد ثٌبثزایي ثِ ًظز هی هی

ایي اهز هَخت هی ؽَد گیبُ ثْتز در خبک هغتقز ؽذُ ٍ ثِ هٌبثع هحذٍد . ًغجت ریؾِ ثِ عبقِ افشایؼ پیذا هی کٌذ

تَاًذ ًقؼ هْوی در  ّب در اثز تلقیح گیبُ هی افشایؼ خذة یَى. عٌبفز غذایی ضزٍری دعتزعی پیذا کٌذآة ٍ 

ّبی هختلف هبًٌذ اکغیي، عیتَکٌیي، خیجزلیي ٍ  َّرهَى ّوچٌیي تزؽح فیتَ. افشایؼ رؽذ ثزگْب داؽتِ ثبؽذ

ؽًَذ ٍ  ّب ٍ تقغیوبت علَلی هی لّب عجت افشایؼ رؽذ طَلی علَ ّبی ایي ثبکتزی تزکیجبت ًبؽٌبختِ تَعط عَیِ

 (.1985خیي ٍ پبرتیکَئیي، )گزدد  ثذیي تزتیت افشایؼ ؽبخـ عطح ثزگ قبثل تَخیِ هی

  (NAR)سزعت جذب خالص 

هقزف کَد ثیَلَصیک در سهبى ّبی هختلف ًتَاًغت عزعت خذة ( 2ؽکل )ثب تَخِ ثِ ًتبیح هقبیغِ هیبًگیي 

افشایؼ دّذ حتی ایي هیشاى در ًیوبر هقزف ثذرهبل ٍ ( ؽبّذ)م تلقیح خبلـ را ثِ طَر هعٌی داری ًغجت ثِ عذ

 . پٌدِ دّی کوتز اس ؽبّذ ثَد
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 اثز عطَح هختلف ًحَُ تیوبر کَد ثیَلَصیک ثز عزعت خذة خبلـ -2ؽکل 

-ثبؽذ هیکِ عزعت فتَعٌتش خبلـ ثیبًگز ثبسدُ تَلیذ هَاد فتَعٌتشی در ٍاحذ عطح ثزگ ٍ سهبى هیخبییاس آى 

یبى ٍ ّوکبراى، )ّبی هؤثز در تعییي تغییزات تدوع هبدُ خؾک ٍ عزعت رؽذ هحقَل ثبؽذ تَاًذ خشء ؽبخـ

هیشاى عزعت فتَعٌتش خبلـ در هزاحل اٍلیِ رؽذ حذاکثز ثَدُ ٍ ّوشهبى ثب رؽذ گیبُ ٍ افشایؼ ؽبخـ (. 2000

حبتوی، )ؽًَذ ـ را عجت هیّبی ثیؾتزی در عبیِ قزار گزفتِ ٍ کبّؼ عزعت فتَعٌتش خبلعطح ثزگ، ثزگ

1381 .) 

 گیزی کلینتیجه
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( کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر 35)رعذ کبرثزد هقذار هتَعط کَد ًیتزٍصى ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پضٍّؼ ثِ ًظز هی

هبل تحت ؽزایط هؾبثِ ثب ایي آسهبیؼ قبثل تَفیِ ٍ ثزرعی ًیتزٍکغیي ثقَرت ثذرکَد ثیَلَصیک ّوزاُ ثب تیوبر 

 . اعت ثیؾتز
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Abstract  
In order to investigate plant growth indices in rice cultivar (Oryza sativa L.) cv. Tarom 

Deylamani in response to amounts and application methods of plant growth promoting 

rhizobacteria an experiment was conducted in split split plot arrangement based on complete 

randomized block design with 3 replications in Sari region. The amounts of nitrogen and 

Nitroxin were considered as the main and sub-plots respectively and also application 

methods was considered as sub-sub-plot. According to the results, crop growth rate (CGR) 

was affected by application mode of Nitroxin and its interaction effect with Nitrogen 

fertilizer (significant at 1 and 5% probability levels, respectively). Among all traits, except 

relative growth rate (RGR), the Nitroxin application method had a significant effect. The 

highest amount of leaf area index (LAI) was related to 70 kg ha
-1

 of nitrogen application 

(compared to control). Also, the amounts of mentioned traits increased up to 31% (compared 

to control) in combined treatment (seed inoculation plus tillering time). Between levels of 

application methods, the highest amount of specific leaf weight (29.36 g/m
2
) was belonging 

to use of Nitroxin in tillering time. Crop growth rate had the highest positive and significant 

correlation with net assimilation rate (R=0.63
**

). Generally, it seems that, the medium 

application of nitrogen fertilizer (35 kg ha
-1

) plus seed inoculation of Nitroxin could be 

introduced and recommended in similar conditions.   

 

Keywords: rice, growth promoting rhizobacteria, growth index, nitrogen  
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