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 چکیذُ

 بِ 1388در سال سراػی  یآسهایط بِ هٌظَر بزرسی تاثیز پزایویٌگ بذر با باکتزی ّای هحزک رضذ بز ػولکزد ٍ بزخی خصَصیات سراػی ارقام جَ،

َ فاکتَر ّای هَرد بزرسی ضااهل ارقاام    .اًجام ضذ ّای کاهل تصادفی با سِ تکزار در قالب طزح پایِ بلَک فاکتَریلصَرت  در ساِ سا      جا

 باکتزی اسٍسپیزیلیَم، استَباکتز، تزکیبی اس استَباکتز) بذر با سَیِ ّای هختلف باکتزی در چْار س    پزایویٌگٍ ) CB-7910هاکَیی، بْوي ٍ )

بِ طَر هؼٌی داری ػولکزد داًاِ،   باکتزی ّای هحزک رضذًتایج ًطاى داد کِ پزایویٌگ بذر با  .بَد( با باکتزی پزایویٌگ بذرسٍسپیزیلیَم ٍ ػذم با ا

هقایسِ . رد گزدیذحذاکثز ایي صفات در پزایویٌگ بذر با اسٍسپزیلیَم بزاٍ. تؼذاد داًِ در سٌبلِ، تؼذاد سٌبلِ در هتز هزبغ ٍ ارتفاع بَتِ را هتاثز ًوَد

باِ رقان   ( گزم در هتز هزبغ  4/321) بیطتزیي ػولکزد داًِ ًطاى داد کِ باکتزی ّای هحزک رضذ هیاًگیي تزکیب تیواری پزایویٌگ بذر ارقام جَ با 

ت ػذم پزایویٌاگ باذر   در حال CB-7910بِ تزکیب تیواری رقن ( گزم در هتز هزبغ 4/291)هاکَیی در پزایویٌگ بذر با اسٍسپزیلیَم ٍ کوتزیي آى 

هیشاى بیَهاس کل در تواهی تزکیبات تیواری، در طَل دٍرُ رضذ گیااُ باِ   بزرسی رًٍذ تغییزات اًباضت هادُ خطک کل ًطاى داد کِ  .تؼلق داضت

بؼذ اس کاضت تا  رٍس 294اس . رٍس بؼذ اس کاضت داضت 294تا  280رٍس بؼذ اس کاضت افشایص یافتِ ٍ سپس یک افشایص سزیؼی در  210اّستگی تا 

در ضوي هیشاى بیَهاس کل در جَ رقن هاکَیی در پزایویٌگ بذر با بااکتزی هحازک    .هزحلِ رسیذگی بِ دلیل پیزی ٍ ریشش بزگ ّا کاّص یافت

( زم در هتز هزبغگ 979)ٍ اًباضت هادُ خطک ( گزم در هتز هزبغ 4/321)بیطتزیي ػولکزد داًِ . رضذ اسٍسپزیلیَم بیطتز اس دیگز تزکیبات تیواری بَد

بٌابزایي هی تَاى پیطٌْاد ًوَد کِ بِ هٌظَر . بزاٍرد گزدیذجَ رقن هاکَیی در پزایویٌگ بذر با باکتزی هحزک رضذ اسٍسپزیلیَم  در تزکیب تیواری 

ز است کاِ در  افشایص ػولکزد داًِ، اًباضت هادُ خطک کل ٍ دیگز ضاخص ّای فیشیَلَصیک هاًٌذ سزػت رضذ هحصَل ٍ سزػت رضذ ًسبی بْت

 .ضزایط اقلیوی اردبیل پزایویٌگ بذر جَ هاکَیی با باکتزی هحزک رضذ اسٍسپزیلیَم  اًجام ضَد

 . داًِ ػولکزد،  باکتزی ّای هحزک رضذجَ ،  :کلوات کلیذی

 هقذهِ

ّتبی کؾتبٍرسی پبیتذار هتی     کبرثزد کَدّبی ثیَلَصیک ثِ ٍیضُ ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گیبُ هْوتزیي راّجزد ثزای افشایؼ تَلیذ در عیغتتن  

عولکزد ًیش ًبهیذُ هی ؽتًَذ   رؽذ یب ایي ثبکتزی ّب ثب تَجِ ثِ تبثیز ؽذیذ ثز رؽذ ٍ ًوَ گیبّبى سراعی، ثِ افطالح ثبکتزی ّبی هحزک. ثبؽذ

غزیع در اعتتقزار  ثب افشایؼ در عزعت جَاًِ سًی، افشایؼ طَل ٍ ٍسى ریؾِ ٍ اًذام ّبی َّایی، تثبکتزی ّبی هحزک رؽذ (.  2003ٍیغی، )

گیبُ، تغزیع در طَیل ؽذى ریؾِ، افشایؼ تعذاد ریؾِ ّبی جٌیٌی ٍ جبًجی، گغتزػ عتط  ثتز ، تتب یز در پیتزی ثتز ، افتشایؼ هحتتَای        

آسهتبیؼ ّتبی   (.  2001 ,وبکغتی ککب)کلزٍفیل ٍ پزٍتئیي گیبُ ؽذُ ٍ در ًْبیت هَجت افشایؼ عولکزد کوی ٍ کیفی گیبّبى هختلف هی ؽًَذ

وبکغتی ٍ  ککب)ذُ در تلقی  ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ ًؾبى دادُ اعت کِ عولکزد ٍ اًجبؽتتگی هتبدُ  ؾتک در گیبّتبًی هبًٌتذ جتَ       اًجبم ؽ

ایي آسهبػ ثتِ هٌوتَر ثزرعتی تتبثیز     . تلقی  ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ افشایؼ هی یبثٌذاثز در ( 1990دی فزیتبط، )، گٌذم (2001ّوکبراى، 

رؽذ اسطزیق تلقی  ثذرّبی جَ ثبعَیِ ّبی  بلـ استَثبکتز ٍ آسٍعپزیلَم ٍ تتبثیز آى ثزرًٍتذ رؽتذ، عولکتزد ٍ      کبرثزد ثبکتزی ّبی هحزک

 .ثز ی اس  قَفیبت سراعی ارقبم جَ درؽزایط اقلیوی اردثیل اجزاء گزدیذ
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 هَاد ٍ رٍش ّا

اقلین هٌطقِ ًیوِ  ؾک عزد ثتَدُ ٍ  . دثیل اجزا گزدیذدر هشرعِ تحقیقبتی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ار 1388ت89ایي ثزرعی در عبل سراعی  

 15ٍ  َ 38طتَل ؽتزقی ٍ     20ٍ َ 48هتز ٍ طَل ٍعزك جغزافیبیی ثتِ تزتیتت      1350ارتفبع اس عط  دریب . دهب در سهغتبى اکثزاً سیز ففز اعت

اس  CB-7910 ،ثْوتي   ،هتبکَیی  ّتبی   ُ ثِ ًتبم رقن جَ پبئیش 3در ایي آسهبیؼ . هتغیز ثَد  2/8تب   8/7 بک ثیي  pH. ثبؽذ عزك ؽوبلی هی

در عِ عط  ٍ تلقی  ثتذر ثتب عتَیِ     جَفبکتَر ّبی هَرد ثزرعی ؽبهل ارقبم . ؽزکت  ذهبت حوبیتی کؾبٍرسی ؽْزعتبى اردثیل تْیِ گزدیذ

 .ثتَد  (َم ٍ عتذم تلقتی  ثتب ثتبکتزی     ثبکتزی اسٍعپیزیلیَم ، استَثبکتز، تزکیجی اس استَثبکتز ثتب اسٍعتپیزیلی  ) ّبی هختلف ثبکتزی در چْبر عط  

ی هَعغِ تحقیقتبت  تبک ٍ   صثَهی  بک ّبی کؾَر ثَدُ ٍ هبیِ تلقی  اًْب اس ثخؼ تحقیقبت ثیَلَ ی هَرد ثزرعی در ایي اسهبیؼثبکتزی ّب

ّوچٌیي اس . ؽذ اعتفبدُ ؽذعذد ثبکتزی سًذُ ٍ فعبل هی ثب 107ثزای تلقی  ثذرّب هیشاى ّفت گزم هبیِ تلقی  کِ ّزگزم اى دارای . اة تْیِ ؽذ

در  فبکتَریتل  ثِ فَرتآسهبیؼ  .ثزای چغجٌذگی ثْتز هبیِ تلقی  ثِ ثذرّب اعتفبدُ ؽذحجوی –درفذ ٍسًی  15ثِ ًغجت هحلَل فوغ عزثی 

تِ عبس ، پؾتِ ّبیی پؾ –ثِ هٌوَر آهبدُ کزدى سهیي ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ جَی . ؽذ قبلت طزح پبیِ ثلَک ّبِی کبهل تقبدفِی ثب عِ تکزار اجزا

 350در تتزاکن  عبًتی هتز ایجبد ٍ کبؽت ثذر ّز رقن اس طزیق ثبس کزدى ؽیبر ثز رٍی پؾتِ ّب ثِ فَرت  ؾکِ کبری ٍ ثب دعت  60ثِ عزك 

در طتَل  . م ؽتذ اٍلیي اثیبری ثعذ اس کبؽت ٍ اثیبری ّبی ثعذی ثغتِ ثِ ؽزایط اة ٍ َّایی ٍ ًیبس گیبُ سراعی اًجب. ؽذثذر در هتز هزثع اًجبم 

اس جولتِ تعتذاد    ٍ ثز ی دیگز اس ففبت هتزتجط  عولکزداجشای ثزای اًذاسُ گیزی  .ؽذ اًجبم ثِ طزیقِ دعتی علف ّبی ّزس کٌتزلدٍرُ رؽذ 

ثَتتِ ثتِ    15-10در پبیبى دٍرُ رؽذ اس  طَط افلی ّز کزت  تعذاد عٌجلِ در هتزهزثع، ٍسى ّشارداًِ،  ارتفبع ثَتِعٌجلِ، طَل ،  عٌجلِداًِ در 

عولکتزد داًتِ    .تقبدف ٍ اس ثیي ثَتِ ّبی رقبثت کٌٌذُ اًتخبة ٍ هیبًگیي دادُ ّبی حبفل درجذٍل تجشیِ ٍاریبًظ هَرد ارسیبثی قزار گزفت

ًیتش اس  ّتب   هیتبًگیي . تجشیتِ ؽتذًذ   SASافشارّبی آهبری  ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم در ایي آسهبیؼ دادُ .ًیش اس عطحی هعبدل ًین هتز هزثع ثزاٍرد ؽذ

 .درفذ هقبیغِ گزدیذًذ 5ای داًکي در عط   طزیق آسهَى هقبیغِ چٌذ داًِ

 ًتبیج ٍ ثحث

ارقبم  ثز عولکزد، اجشای عولکزد ٍ ثز ی  قَفیبت سراعی   پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ ًتبیج حبفل اس تجشیِ ٍاریبًظ تبثیز

 . اٍردُ ؽذُ اعت 1-3جَ در جذٍل 

 جَارقبم  ثز عولکزد، اجشای عولکزد ٍ ثز ی  قَفیبت سراعی  پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ اریبًظ تبثیزتجشیِ ٍ -1-3جذٍل 

 ميانگين مربعات درجه آزادي منابع تغيير

  تعداد سنبله در متر مربع عملکرد دانه طول سنبله وزن هسار دانه تعداد دانه در سنبله ارتفاع گیاه

  28/313725 47/3678   ** 369/1** 47/83** 36/164* 84/207** 2 تكرار

  4/1976** 63/1184** 349/0** 97/9** 97/716** 17/76** 2 ارقام جو

  PGPR   3 **908/270 **38/215 **66/60 **935/0 **81/1935 **86/3983پزایمینگ بذر با 

  PGPR 6 045/6 093/1 136/0 0388/0 61/15 137/1پزایمینگ بذر با  × ارقام جو 

  99/58 48/201 000323/0 0176/0 284/0 01060/0 22 خطاي آزمايشي

C.V  -4/23 9/21 8/9 23/9 3/25 6/24  

 .ثِ تزتیت هعٌی دار در عط  احتوبل پٌج ٍ یک درفذ **ٍ *

 جَارقبم  د ٍ ثز ی  قَفیبت سراعی ثز عولکزد، اجشای عولکز  پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ تبثیزهقبیغِ هیبًگیي  -2-3جذٍل   

 ارتفاع بَتِ (گزم در هتز هزبغ)ػولکزد داًِ  طَل سٌبلِ (گزم)ٍسى ّشار داًِ  داًِ در سٌبلِ تؼذاد سٌبلِ در هتز هزبغ صفت

   CB-7910 102/450 c 42/42  c 18/49  b 15/6  c 74/291  c 29/73 b ارقام جَ

 b 15/45  b 003/51  a 3/6  b 49/287  b 8/68  ab  18/465 ثْوي

  a 8/51  a 09/51  a 49/6 a 34/306   a 06/69 a  4/476 هبکَیی

  d 68/44  b 77/46  b 92/5  c 36/276   d 73/63 d  33/441 عذم پزایویٌگپزایویٌگ بذر 
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با باکتزی ّای  

 هحزک رضذ

  c 4/45  b 57/49  ab 18/6  b 49/290  c 66/68 c  29/446 استَثبکتز

  b 24/48 a 1/50  a 51/6  a 22/307  b 54/72 b  61/450 استَثبکتز+ اسٍعپزیلیَم 

 a 19/56  a 9/52  a 63/6 a 33/360  a 59/76  a  28/457 اسٍسپزیلیَم 

 .هیبًگیي ّبی ثب حزٍف غیز هؾبثِ در ّز عتَى ا تالف اهبری هعٌی داری ثب ّن دارًذ

 تؼذاد سٌبلِ در هتز هزبغ

جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ . ارایِ ؽذُ اعت 1-3پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی هحزک رؽذ در ارقبم هَرد ثزرعی در جذٍل دادُ ّبی حبفل اس اثز  

هی  ًؾبى داد کِ اثزات عبدُ ٍ تزکیت تیوبری پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی هحزک رؽذ در ارقبم هَرد ثزرعی ثز تعذاد عٌجلِ در هتز هزثع هعٌی دار

تعذاد . تعذاد عٌجلِ در هتز هزثع در اثز پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هَرد هطبلعِ ًغجت ثِ عذم پزایویٌگ افشایؼ یبفت (. 1-3ذٍلج)ثبؽذ 

در هیبى پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هحزک . در رقن هبکَیی در ًَعبى ثَد 4/476تب   CB-7910در رقن  450/ 102عٌجلِ در هتز هزثع ثیي  

. ثِ تیوبر ؽبّذ تعلق داؽت( 33/441)ثِ پزایویٌگ ثذر ثب اسٍعپزیلیَم ٍ حذاقل آى (  28/457) ز تعذاد عٌجلِ در هتز هزثع رؽذ ، حذاکث

ثب   هقبیغِ هیبًگیي تزکیت تیوبری ارقبم جَ در پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّب ًؾبى داد کِ ثیؾتزیي هقذار آى ثِ پزایویٌگ ثذر رقن جَ هبکَیی

ًتبیج هؾبثْی ًیش تَعط دی فزیتبط ٍ (. 2-3جذٍل )تعلق داؽت CB-7910کوتزیي هقذار ثِ عذم پزایویٌگ ثذر در رقن اسٍعپزیلیَم ٍ 

 . گشارػ ؽذُ اعت ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ هجٌی ثز افشایؼ تعذاد داًِ در  َؽِ گٌذم در پزایویٌگ ثذر ثب (  1990)ّوکبراى 

 ٍسى ّشار داًِ

جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ اثزات عبدُ ٍ هتقبثل فبکتَرّبی هَرد آسهبیؼ ثزای ٍسى ّشار داًِ در عط  احتوبل یک درفذ هعٌی دار  

پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی آسٍعپیزیلَم، استَثبکتز ٍ پزایویٌگ تَام ثذر ثب ایي دٍ ثبکتزی در هقبیغِ ثب ؽبّذ هٌجز ثِ (. 1-3جذٍل)هی ثبؽذ 

در تزکیت تیوبری پزایویٌگ ثذر ثب اسٍعپزیلیَم در رقن هبکَیی ٍکوتزیي ( گزم 9/53)ثیؾتزیي هیشاى ٍسى ّشار داًِ  .افشایؼ ٍسى ّشار داًِ ؽذ

افشایؼ ٍسى ّشار داًِ جَ در اثز پزایویٌگ . ثزآٍرد گزدیذ CB-7910در عطَح ؽبّذ فبکتَرّبی هَرد ثزرعی در رقن ( گزم 9/45)اى ًیش 

 .گشارػ ؽذُ اعت( 1386)ب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گیبّی تَعط حغي سادُ ٍ ّوکبراى ثذر ث

 تؼذاد داًِ در سٌبلِ

ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گیبّی ثزای ففت تعذاد داًِ در عٌجلِ در عط  احتوبل × اثز عبدُ فبکتَرّبی هَرد ثزرعی ٍ اثزات هتقبثل رقن  

درفذی تعذاد داًِ در عٌجلِ ًغجت ثِ حبلت  27ثذر ثب آسٍعپیزیلَم هَجت افشایؼ حذٍد  پزایویٌگ(. 1-3جذٍل )یک درفذ هعٌی دار ثَد 

ثیؾتزیي تعذاد داًِ در عٌجلِ ثِ رقن  . ثیي ارقبم هَرد ثزرعی اس ًوز ایي ففت تفبٍت اهبری هعٌی داری هؾبّذُ گزدیذ .عذم پزایویٌگ ؽذ

ثبکتزی ّبی هحزک هیبًگیي اثز هتقبثل رقن در پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی  هقبیغِ . تعلق داؽت CB-7910هبکَیی ٍ کوتزیي آى ثِ رقن 

ثِ تزکیت ( 6/42)ثِ رقن هبکَیی در پزایویٌگ ثذر ثب اسٍعپزیلیَم ٍ کوتزیي آى (  3/69) ًؾبى داد کِ ثیؾتزیي تعذاد داًِ در عٌجلِ  رؽذ

ًیش در یک آسهبیؾی کِ ثز ( 1386)حغي سادُ ٍ ّوکبراى (.2-3جذٍل )در حبلت عذم پزایویٌگ ثذر تعلق داؽت CB-7910تیوبری رقن 

ّبی هحزک رؽذ افشایؼ هی  تعذاد داًِ در عٌجلِ، ثِ طَر هعٌی داری تحت تبثیز عَیِ ّبی ثبکتزیرٍی جَ اًجبم دادًذ گشارػ کزدًذ کِ 

 . گشارػ ؽذُ اعت در جَ( a 2007)ٍ ّوکبراى  غیکبکوبک ؛(1990)  ط یتبًتبیج هؾبثْی ًیش تَعط دی فز .یبثذ

 ارتفاع بَتِ

جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ اثزات عبدُ ٍ هتقبثل تیوبرّبی هَرد آسهبیؼ ثزای ارتفبع ثَتِ در عط  احتوبل یک درفذ هعٌی دار هی 

. ارتفبع ثَتِ ؽذ درفذی در 8/19در اثز عبدُ فبکتَرّبی هَرد ثزرعی، پزایویٌگ ثذر ثب آسٍعپیزیلَم هَجت افشایؼ (. 1-3جذٍل )ثبؽذ 

 . درفذی در ارتفبع ثَتِ هؾبّذ گزدیذ 1/13ٍ  2/7استَثبکتز ًیش ثِ تزتیت هٌجز ثِ افشایؼ حذٍد + کبرثزد اًفزادی استَثبکتز ٍ آسٍعپیزیلَم

در ( عبًتی هتز 27/61)در پزایویٌگ ثذر رقن هبکَیی ثب ثبکتزی اسٍعپزیلیَم ٍ کوتزیي هیشاى ایي ففت ( عبًتی هتز 7/79)ثیؾتزیي ارتفبع ثَتِ 
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افشایؼ ارتفبع ثَتِ در ًتیجِ ی پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی (. 2-3 جذٍل)حبلت عذم پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی در رقن هبکَیی ثزاٍرد گزدیذ 

 .گشارػ ؽذُ اعت( a2007وبکغی ٍ ّوکبراى، ککب)جَ  هحزک رؽذ گیبّی در گیبُ

 طَل سٌبلِ

پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی استَثبکتز، (. 1-3جذٍل)بی هَرد ثزرعی ثزای ففت طَل عٌجلِ هعٌی دار ثَد اثزات عبدُ ٍ هتقبثل فبکتَرّ  

هقبیغِ (. 2-3جذٍل)درفذی در طَل عٌجلِ ؽذ  12ٍ  9/9، 3/4آسٍعپیزیلَم ٍ پزایویٌگ تَام ثذر ثب ایي دٍ ثبکتزی ثِ تزتیت ثبعث افشایؼ 

ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گیبّی ثزای ایي ففت هؾخـ کزد کِ در توبهی عطَح ثبکتزی × قن ی هیبًگیي هزثَط ثِ اثز تزکیت تیوبری ر

ًتبیج هؾبثْی ًیش تَعط . در هقبیغِ ثب ؽبّذ طَل عٌجلِ  افشایؼ یبفت( آسٍعپیزیلَم× استَثبکتز، آسٍعپیزیلَم ٍ استَثبکتز)ّبی هَرد هطبلعِ 

 . ثَتِ ثَاعطِ پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گشارػ ؽذُ اعت هجٌی ثز تغییز در ارتفبع( 2001)ٍ ّوکبراى  غیکبکوبک

 ػولکزد داًِ

جذٍل تجشیِ ٍارایبًظ ًؾبى داد کِ اثز عبدُ ٍ هتقبثل ّز یک اس فبکتَرّبی هَرد ثزرعی ثزای عولکزد داًِ در عط  احتوبل یک درفذ   

 29برّب هؾخـ کزد کِ پزایویٌگ ثذر ثب آسٍعپیزیلَم هَجت افشایؼ حذٍد هقبیغِ ی هیبًگیي اثز عبدُ تیو(. 1-3جذٍل )هعٌی دار هی ثبؽذ 

 .ثیي ارقبم هَرد ثزرعی اس ًوز ایي ففت تفبٍت اهبری هعٌی داری هؾبّذُ گزدیذ  .درفذی عولکزد داًِ ًغجت ثِ عذم پزایویٌگ ؽذ

تعلق داؽت  CB-7910ثِ رقن ( گزم در هتز هزثع 49/287)ٍ کوتزیي آى ( گزم در هتز هزثع 33/360)ثیؾتزیي عولکزد داًِ ثِ رقن  هبکَیی 

گزم در  4/321) ًؾبى داد کِ ثیؾتزیي عولکزد داًِ هحزک رؽذ هقبیغِ هیبًگیي اثز هتقبثل رقن در پزایویٌگ ثذر ثب ثبکتزی ّبی (. 2-3جذٍل )

در  CB-7910ثِ تزکیت تیوبری رقن ( هتز هزثع گزم در 4/291)ثِ رقن هبکَیی در پزایویٌگ ثذر ثب اسٍعپزیلیَم ٍ کوتزیي آى ( هتز هزثع 

ًیش گشارػ کزدًذ کِ کبرثزد ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ ( 1386)حغي سادُ ٍ ّوکبراى  . (2-3جذٍل )حبلت عذم پزایویٌگ ثذر تعلق داؽت

افشایؼ ( a2007)وبکغی ٍ ّوکبراى ککب. گیبّی در عطَح هختلف فغفز هَجت افشایؼ قبثل تَجْی در عولکزد داًِ ی جَ هی ؽَد

عولکزد ثِ ٍاعطِ ی ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ گیبّی را ثِ افشایؼ رؽذ عیغتن ریؾِ ای گیبُ ٍ در ًتیجِ افشایؼ جذة عٌبفز غذایی هبًٌذ 

 . ًیتزٍصى ًغجت دادًذ

 ًتیجِ گیزی کلی
ثبکتزی ّبی هحزک رؽذ . گزفتٌذ در حبلت کلی هی تَاى چٌیي گفت کِ توبهی ففبت هَرد ارسیبثی تحت تبثیز فبکتَرّبی آسهبیؾی قزار

گیبّی در توبهی ففبت هَرد هطبلعِ در ایي ثزرعی اثز هثجت داؽتٌذ ثِ ٍیضُ ایٌکِ کبرثزد ثبکتزی اسٍعپزیلیَم ثبعث افشایؼ هعٌی دار در 

اجشای عولکزد ٍ  ثٌبثزایي ثِ ًوز هی رعذ ثِ هٌوَر افشایؼ هبدُ  ؾک، عزعت رؽذ هحقَل، عولکزد ٍ. ثیؾتز ففبت هَرد ثزرعی گزدیذ

ثز ی اس ففبت هزتجط هی تَاى پیؾٌْبد کزد کِ پزایویٌگ ثذر رقن جَ هبکَیی ثب ثبکتزی آسٍعپزیلیَم در ؽزایط اقلیوی هٌطقِ هَرد ثزرعی 

 .  ثْتز اس دیگز تزکیجبت تیوبری هَرد اسهبیؼ ثبؽذ
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  Abstract 
 In order to evaluate the effects of seed priming with plant growth promoting  rhizobacteria (PGPR) on grain yield and some 

agronomic characteristics of barley cultivars, a factorial experiment based on randomized complete block design with three 

replications was conducted in 2009. Factors were: seed priming with plant growth promoting rhizobacteria in three levels 

containing, without priming (as control), priming with Azotobacter, Azosprilium, Azotobacter+Azosprilium plus barley 

cultivars in three levels (Makoei, Bahman and CB-7910). The results showed that seed priming with plant growth promoting 

rhizobacteria affected grain yield, plant height, number of kernel per ear and the number of ear per area significantly. 

Maximum of these characteristics were obtained by the plots which seeds were inoculated with Azosprilium bacteria. Mean 

comparison of treatment compound barley cultivars ×various levels of priming with Azosprilium showed that maximum grain 

yield (321.4 gr/m
2
) was obtained by the plots which was applied Makoei with Azosprilium bacteria and minimum of it was 

obtained in CB-7910 cultivar without of seed priming. Investigation of process of variances of dry matter accumulation 

indicated that in all of treatment compound, it increased slowly until 210 days after sowing and then increased rapidly till 280-

294 days after planting. From 294 days after planting till harvest time decreased due to increasing aging of leaves. In 

additional, in all of barley cultivars, dry matter accumulation in unit of area increased with seed priming with Azosprilium. The 

highest grain yield (321.4 gr/m
2
) and dry matter accumulation (979 gr/m

2
) were obtained in treatment compound Makori 

cultivar at seed priming with Azosprilium. Thus, it can be suggested that in orther to grain yield, dry matter accumulation and 

other growth indices such as crop growth rate, relative growth rate , Makori cultivar should be inoculated with Azosprilium 

bacteria in conditions of Ardabil Plain. 
Keywords: barley, grain yield, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). 


