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( .Oryza sativa L)تررسی رٍاتط ّوثستگی تیي ػولکرد ٍ اجسای ػولکرد ترًج 

 (PGPR)ّای هحرک رضذ رقن طارم دیلواًی تحت تأثیر تاکتری

 4، ایَب حیذرزاد3ُ، هحوذرضا داداضی*2، ّوت الِ پیردضتی1ًصادپرٍیس هَسی

 گبىداًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ صساػت، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ گش -1

داًـیبس گشٍُ صساػت ٍ اكالح ًجبتبت، پظٍّـکذُ طًتیک ٍ صیؼت فٌبٍسی کـبٍسصی طجشػتبى، داًـگبُ ػلَم  -2

 کـبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی ػبسی

 اػتبدیبس گشٍُ صساػت ٍ اكالح ًجبتبت داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ گشگبى -3

طجشػتبى، داًـگبُ ػلَم کـبٍسصی ٍ  کبسؿٌبع اسؿذ صساػت، پظٍّـکذُ طًتیک ٍ صیؼت فٌبٍسی کـبٍسصی -4

 هٌبثغ طجیؼی ػبسی
 ّوت الِ پیشدؿتی  :ًَیؼٌذُ هؼئَل*

 h.pirdashti@sanru.ac.ir 

 
 چکیده

بَ هٌظْر بررسی رّبط مهبستگی بیي عوکرد ّ اجسای عولکرد برًج 

طْرت حمرک رشد آزهایشی بَ ُایرلن طارم دیلواًی هتأثر از باکرتی

 3ُای کاهل تظادفی در ُای دّبار خرد شدٍ در لالب بلْککرت

در ایي هطالعَ همادیر . تکرار در شِرستاى ساری اجرا شد

ًیرتّژى بَ عٌْاى عاهل اطلی، همادیر ًیرتّکسیي بَ عٌْاى عاهل 

فرعی ّ حنٍْ تلمیح ًیرتّکسیي بَ عٌْاى عاهل فرعی فرعی در ًظر 

تؼذاد کل داًِ در طفات هْرد بررسی در ایي حتمیك شاهل . َ شدًدگرفت

، شاخض برداشت، عولکرد التظادی، ػولکرد تیَلَشیک ،ٍزى ّسار داًِ، خَضِ

ًتایج . ّ هساحت برگ پرچن بْد طْل خْشَ، تعداد پٌجَ بارّر

تعداد داًَ در خْشَ بیشرتیي حاطل از ایي حتمیك ًشاى داد کَ 

)دار یمهبستگی هثبت ّ هعٌ
**

95/0=r )را با هساحت برگ پرچن داشت 

دار در خظْص عولکرد بیْلْژیک بیشرتیي مهبستگی هثبت ّ هعٌی

(
**

33/0=r ) را با عولکرد التظادی داشت، مهچٌیي بیشرتیي مهبستگی

)دار هٌفی ّ هعٌی
**

30/0-=r  )بر  .را با طفت شاخض برداشت داشت

عولکرد داًَ از طفاتی  تْاى جِت حممك شدى حداکثرایي اساش هی

ًظیر شاخض برداشت، عولکرد بیْلْژیک ّ هساحت برگ پرچن بَ 

عٌْاى طفاتی کلیدی برای تْطیَ ّ بررسی بیشرت در آزهایشاتی با 

  .شرایط هشابَ استفادٍ کرد

برگ ، کْد بیْلْژیکبرًج، عولکرد ، مهبستگی، : کلمات کلیدی

 پرچن

 هقذهِ

 گٌذم اص پغ ثشًج ساػتب ایي دس ٍ داؿتِ ًقؾ گیبّبى ػبیش اص ثیؾ غالت ثـش، ًیبص هَسد غزایی هَاد تأهیي دس

 هلطفَی) ؿَدهی هحؼَة اكلی غزای ػٌَاى ثِ جْبى هشدم اص ًیوی ثشای ٍ سٍدهی ثـوبس غزایی هٌجغ تشیيهْن

اًَاع کَد ٍ کبسثشد  ّبی افضایؾ تَلیذ ثشًج هَسد ًیبص، اػتفبدُ اصتشیي ساُیکی اص اػبػی(. 1385 ّوکبساى، ٍ ساد

اص صهبى جٌگ جْبًی دٍم، کبسثشد کَدّبی ؿیویبیی اًقالثی دس تَلیذ هحلَالت صساػی . ثبؿذ ّبی جذیذ هی تکٌیک
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ّبی دس حبل  ٍیظُ دس کـَس ّب سا ثِافضایؾ تَلیذ کَدّبی تجبسی ثب قیوت کن، هلشف سٍصافضٍى آى. ٍجَد آٍسدثِ

 (. 1997، 1ثبؿبى ٍ َّلگَییي)تَػؼِ هَجت گشدیذ 

كبلح ساػتیي، )یذ گشد ؿیویبیی  کَدّبی  جبیگضیي  ًیتشٍطى  کٌٌذُ  تثجیت  ثیَلَطیک  ّبی اخیش ػیؼتن  ّبی دس ػبل

دس هؼبحت ثشگ پشچن دس آصهبیـی ًـبى دادًذ کِ ( 1384)كجَسی ٍ ّوکبساى (. 2004گیبى ٍ ّوکبساى، ؛ 1372

اص ایي سٍ، ایي . سی سا ثش ٍصى داًِ دس ثَتِ ٍ تؼذاد داًِ پش داؿتدا اثش هؼتقین هثجت ٍ هؼٌیثشًج دس توبم هَاسد 

تأثیش سٍاثط ّوجؼتگی ثیي ػولکشد ٍ اجضای ػولکشد داًِ ثشًج سقن طبسم دیلوبًی تحت تحقیق ثب ّذف ثشسػی 

 .هذی تلقیح ثِ اجشا دسآجذاگبًِ ٍ تلفیقی کبسثشد کَدّبی ثیَلَطیک ثب کَد ؿیویبیی ًیتشٍطًِ ثِ ّوشاُ ًحَُ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

تکشاس دس ؿْشػتبى  3ّبی کبهل تلبدفی دس ّبی دٍثبس خشد ؿذُ دس قبلت طشح ثلَکآصهبیـی ثِ كَست کشت

کیلَگشم دس  70ٍ  35كفش، )ػطح  3ثش ایي اػبع هقبدیش ًیتشٍطى ثِ ػٌَاى ػبهل اكلی ؿبهل . ػبسی اجشا ؿذ

ًلف هقذاس تَكیِ ؿذُ، هقذاس تَكیِ ؿذُ ٍ دٍ )ػطح  3 ، هقبدیش ًیتشٍکؼیي ثِ ػٌَاى ػبهل فشػی ؿبهل(ّکتبس

دس ًْبیت ًحَُ تلقیح . ، ّوچٌیي اص تیوبس ػذم تلقیح ثِ ػٌَاى ؿبّذ اػتفبدُ ؿذ(ثشاثش هقذاس تَكیِ ؿذُ

دس ًظش گشفتِ ( صًیپٌجِ+ صًی ٍ ثزسهبل ثزسهبل، پٌجِ)ػطح  3ًیتشٍکؼیي ثِ ػٌَاى ػبهل فشػی دس فشػی دس 

سقن هَسد . دّی  هلشف گشدیذکَد ًیتشٍطًِ ثِ كَست یک ػَم پبیِ ٍ دٍ ػَم دس هشحلِ پٌجِ هقبدیش. ؿذًذ

ّب پغ اص آهبدُ ػبصی گیبّچِ. ثبؿذکبؿت اص گشٍُ اسقبم كذسی ٍ ثٌبم طبسم دیلوبًی ٍ اص اسقبم صٍدسع هٌطقِ هی

هتش هشثغ  18آصهبیـی ًیض  ّوچٌیي هؼبحت ّش کشت. ًـبء ؿذًذ 20×25دس خضاًِ ثِ كَست سدیفی ٍ ثب فبكلِ 

، طْل خْشَ، (بارّر)تعداد پٌجَ هْثر كفبت هَسد ثشسػی ؿبهل . دس ًظش گشفتِ ؿذ

تعداد کل داًَ در خْشَ، ّزى ُسار داًَ، هیساى عولکرد 

 SAS ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس .بیْلْژیک، عولکرد داًَ ّ شاخض برداشت بْد

 . شفتّوجؼتگی كفبت تؼییي ٍ هَسد ثشسػی قشاس گ

 ًتایج

داس ثشای كفت تؼذاد داًِ دس خَؿهِ  ثیـتشیي ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی( 1جذٍل )ّب ثش اػبع ًتبیج ّوجؼتگی دادُ

(**59/0;r) 59**دس ایي هیبى طَل خَؿِ ًیض ثب . هتؼلق ثِ كفت هؼبحت ثشگ پشچن ثَد;/ r   ٍ ّوجؼهتگی هثجهت

داسی ثب تؼذاد داًِ دس َل خَؿِ ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌیهطبلؼبت ًـبى داد کِ طداسی ثب كفت هزکَس داؿت، هؼٌی

 (. 1386ٍ کبظوی پـت هؼبسی ٍ ّوکبساى،  1383قشثبًپَس ٍ ّوکبساى، )خَؿِ داسد 

ِ ( 1378)ًَسثخـهبى ٍ ساهبیی   . ٍصى ّضاس داًِ ثب اکثش كفبت هَسد ثشسػی داسای ّوجؼتگی هٌفی ثَد ای دس هطبلؼه

داًِ ٍ تؼذاد پٌجِ ثبسٍس ثش ػولکشد کوتش اص اثش هؼتقین تؼذاد داًِ پش دس خَؿِ ًـبى دادًذ کِ اثش هؼتقین ٍصى ّضاس 

. آًْب ًتیجِ گشفتٌذ کِ افضایؾ ػولکشد اص طشیق افضایؾ تَأم ٍصى داًِ ٍ تؼهذاد داًهِ اهکهبى پهزیش ًیؼهت     . ثبؿذهی

فی کشدًذ ٍ ثیهبى داؿهتٌذ   ػولکشد ثیَلَطیک سا یکی اص ػَاهل هؤثش دس ػولکشد داًِ هؼش( 1386)اکجشی ٍ ّوکبساى 

ػولکشد ثیَلَطیک ثب ػولکشد داًِ، تؼذاد پٌجِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ ّوجؼتگی هثجت ٍ ثب ؿبخق ثشداؿهت ّوجؼهتگی   

سا ثهب  ( r;63/0**)داس دس خلَف ػولکشد ثیَلَطیک ثیـتشیي ّوجؼهتگی هثجهت ٍ هؼٌهی   . داسی داسدهٌفی ٍ هؼٌی

                                                 
1
 - Bashan and Holguin.  
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سا ثب كفت ؿبخق ثشداؿت (  r;-60/0**)داس تگی هٌفی ٍ هؼٌیػولکشد اقتلبدی داؿت، ّوچٌیي ثیـتشیي ّوجؼ

ػولکشد ثیَلَطیک سا یکی اص ػَاهل هؤثش دس ػولکشد داًِ هؼشفی کشدًهذ ٍ ثیهبى   ( 1386)اکجشی ٍ ّوکبساى  .داؿت

داؿتٌذ ػولکشد ثیَلَطیک ثب ػولکشد داًِ، تؼذاد پٌجِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ ّوجؼهتگی هثجهت ٍ ثهب ؿهبخق ثشداؿهت      

ًیض اػالم کشدًذ ػولکشد ثیَلَطیهک ثهب ػولکهشد    ( 1385)پَس ٍ ّوکبساى حؼیي. داسی داسدگی هٌفی ٍ هؼٌیّوجؼت

الیي  8ثب ثشسػی ( 1386)اکجشی ٍ ّوکبساى ای دیگش دس هطبلؼِ .داسی داسدداًِ گٌذم داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

ثخؾ ثشًج ٍ دٍ سقن خلَكیبتی هبًٌذ ػولکشد ثیَلَطیک، ٍصى ّضاس داًِ ٍ هؼبحت ثشگ پشچن سا اص ػَاههل  اهیذ

 .هؤثش دس ػولکشد داًِ هؼشفی کشدًذ

 هقادیر ضرایة ّوثستگی ػولکرد داًِ ٍ اجسای ػولکرد. 1جذٍل 

تؼذاد کل داًِ  پبساهتش

 در خَضِ

ٍزى ّسار 

 داًِ

ػولکرد 

 تیَلَشیک

ػولکرد 

 اقتصادی

ضاخص 

 ترداضت

تؼذاد 

پٌجِ 

 تارٍر

طَل 

 خَضِ

هساحت 

 ترگ پرچن

        1 تؼذاد کل داًِ در خَضِ

 ٍزى ّسار داًِ
ns08/0 1       

 ػولکرد تیَلَشیک
ns18/0 

ns009/0- 1      

 ػولکرد اقتصادی 
ns34/0 

ns29/0- 
**63/0 1     

 ضتضاخص تردا
ns05/0- 

ns30/0- 
**60/0- 

ns13/0 1    

 تؼذاد پٌجِ تارٍر
ns13/0 

ns17/0- 
**54/0 

*36/0 
ns26/0- 1   

 طَل خَضِ
**57/0 

ns22/0- 
ns28/0 

ns24/0 
ns16/0- 

ns20/0 1  

 هساحت ترگ پرچن
**59/0 

ns14/0 
*45/0 

**47/0 
ns16/0- 

*39/0 
**51/0 1 

*،**  ٍns :دسكذ ٍ ػذم ّوجؼتگی هؼٌی داس 1ٍ  5ٌی داس دس ػطح احتوبل ثِ تشتیت یؼٌی ّوجؼتگی هؼ 

 

كفت ؿبخق ثشداؿت ثب توبهی كفبت هَسد هطبلؼِ ثِ اػتثٌبی ػولکشد داًِ داسای ّوجؼتگی هٌفی ثهَد، الجتهِ ثهب    

استجبط هٌفهی ثهیي   ( 2002)پٌگ ٍ ّوکبساى . داؿت( r;-60/0**)داسی ػولکشد ثیَلَطیک ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی

آًْب ّوچٌیي اظْبس ًوَدًهذ کهِ پبکَتهبّی، ؿهبخق     . ثشداؿت ٍ طَل دٍسُ سؿذ دس ثشًج گضاسؽ ًوَدًذؿبخق 

هحققیي ثؼیبسی ًیض ّوجؼتگی هٌفی ثیي ؿبخق ثشداؿت ٍ استفبع ثَتِ، طَل . دّذثشداؿت سا دس ثشًج افضایؾ هی

؛ 1376ههشادی،  )سؽ کشدًهذ  ػبقِ، فبكلِ کبؿت، کَد ًیتشٍطى ٍ تٌؾ آة ٍ ّوجؼتگی هثجت ثب ؿذت تـؼـغ گضا

 (.1377؛ سحیویبى ٍ ّوکبساى، 1377هحوذی، 

ِ )داسی دس ایي هیبى تؼذاد پٌجِ ثبسٍس تٌْب ثب ػولکشد ثیَلَطیک ٍ ػولکشد داًِ داسای ّوجؼتکی هثجهت ٍ هؼٌهی   -ثه

( 2000) ٍ ػهیٌگ ٍ جهبیي  ( 2000) ، کَثبیبػی(1992) کبػتیلَ ٍ ّوکبساى. ثَد( r  ٍ**36/0;r;54/0**تشتیت ثب 

حفظ ٍ تحشیک )گضاسؽ کشدًذ کِ ثبسصتشیي اثش هلشف کَد ًیتشٍطى ثش ػولکشد ثشًج اص طشیق افضایؾ تؼذاد پٌجِ 

هؼهبحت ثهشگ پهشچن ثهب ثهیؾ اص ًیوهی اص       ( 1جذٍل )اػبع ًتبیج ّوجؼتگی كفبت  شث. کٌذ تظبّش هی( تَلیذ آى

ّهبی هختلهف، استفهبع گیهبُ ّوجؼهتگی      سػیطجق ثش. كفبت هَسد ثشسػی داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی داسی ثَد

؛ هجتجبیی صههبًی  1385؛ ساحوی ٍ ّوکبساى، 1385قیلشی ٍ ّوکبساى، )داسی ثب هؼبحت ثشگ پشچن هثجت ٍ هؼٌی

. داسد( 1386؛ اثهَرسی گضافهشٍدی ٍ ّوکهبساى،    1385ساحوی ٍ ّوکهبساى،  )، طَل ثشگ پشچن (1385ٍ ّوکبساى، 
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داسی ثهب ػولکهشد ثیَلَطیهک،    ًذ هؼبحت ثشگ پشچن ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌهی ثیبى کشد( 1386)اکجشی ٍ ّوکبساى 

 . داسی ثب ؿبخق ثشداؿت داسدؿبخق ػطح ثشگ، ٍصى ّضاس داًِ، تؼذاد ثشگ فؼبل ٍ ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی

 

 

 گیری کلیًتیجِ
   ِ ثیـهتشیي   ثهبسٍس، ػولکهشد ثیَلَطیهک ٍ هؼهبحت ثهشگ پهشچن      ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبكل كفبتی ًظیهش تؼهذاد پٌجه

تْاى جِت حممقك  بر ایي اساش هی .اقتلبدی داؿهتٌذ ػولکشد داسی ثب ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

شدى حداکثر عولکرد داًَ طفات فْق را بَ عٌْاى طفاتی کلیدی             

برای تْطیَ ّ بررسی بیشرت در آزهایشاتی با شرایط هشابَ هعرفی   

 . کرد
 

  : هَرد استفادُ هٌاتغترخی از 

هطالؼِ تأثیر هقادیر ٍ تقسیط کَد . 1386. ٍ م، ًصیری. ع. تْوٌیار م. ، ، پیردضتی ُ.، حکاظوی پطت هساری

 .77-68: ، صفح75ِضوارُ . پصٍّص ٍ سازًذگی. ًیترٍشى تر ػولکرد ٍ اجسای ػولکرد ارقام هختلف ترًج

رد داًِ ٍ تجسیِ ػلیت ترای ػولک. 1384. ٍ اصفْاًی، م. ع. صثَری، ح، رضائی، ع، هیرهحوذی هیثذی، ض
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Abstract  
In order to determine correlations between yield and yield components of rice (Oryza sativa 

L.) cv. Tarom Deylamani, an experiment was conducted under different plant growth 

promoting rhizobacteria and nitrogen treatments. Experiment was arranged in split split plot 

based on complete randomized block design with 3 replications in Sari. The amounts of 

Nitrogen and Nitroxin were considered as the main plot and sub-plots, respectively and also 

application methods were considered as sub-sub-plot. Some important parameters consist of 
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number of grains per panicle, 1000 grain weight, biomass, grain yield, harvest index, number 

of fertile tillers, panicle length and flag leaf area was determined. Results showed that the 

total grain per panicle had the highest positive correlation with flag leaf area (r=0.59
**

). 

Furthermore, plant biomass had the highest positive and significant correlation grain yield 

(r=0.63
**

) and also negatively and significantly (r=-0.60
**

) correlated with harvest index. 

Generally, harvest index, biomass and flag leaf area represented a key role for maximum 

grain yield and they could be recommended for further investigation in similar conditions. 
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