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 چکیده

های کاشت ثر از کاربرد باکتری افزاینده رشد گیاهی در تاریخرخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ متأمنظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و ببه 
امل های کدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور کوثر به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک 1395مختلف در منطقه اردبیل آزمایشی در بهار سال 

تلقیح بذور با بااکتری اردیبهشت( و فاکتور دوم شامل  5فروردین و  20فروردین،  5تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل سه تاریخ کاشت )
نتاای  نشاان داد اثار     .بود (5آف سویه لیپوفرم آزوسپیریلومو تلقیح با  4 5سویه  کروکوکوم ازتوباکترهای افزاینده رشد در سه سطح )بدون تلقیح، تلقیح با 

های افزاینده رشد بر ارتفاا  بوتاه،   دار بود. اثر تلقیح بذر با باکتریی صفات به جز نسبت مغز به دانه و نسبت پوست به دانه معنیتاریخ کاشت روی کلیه
، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، دانه در غوزه، در بوته غوزهدار شد. بیشترین تعداد ین معنیئقطر ساقه، تعداد شاخه اصلی و فرعی، درصد روغن و درصد پروت

 5فروردین( و کمترین میزان این صفات در تاریخ کاشت سوم ) 5ین در تاریخ کاشت اول )ئو درصد پروتارتفا  بوته ، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک
حاصل شاد.   ازتوباکتری و قطر ساقه در تاریخ کاشت اول و تلقیح با اردیبهشت( حاصل گردید. بیشترین درصد روغن، تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرع

 کمترین میزان این صفات در تاریخ کاشت سوم و عدم تلقیح به دست آمد. 

 
 درصد روغن  ،های افزاینده رشد، تعداد شاخه، درصد پروتئین: ارتفا  بوته، باکتریکلیدی هایواژه

 

 5  4  3 2 1 مقدمه

 مینأتا  منااب  خاارجی  از  کشور نیاز مورد روغن از ایعمده بخش

 زیاادی  اهمیات  از هاای روغنای  دانه کشت توسعه از این رو شود،می

 هاوایی  و آب شرایط با سازگار های روغنیدانه بین از. است برخوردار

 مقااوم  گیاه عنوان به (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ  کشور،

 بهااره، آیناده   و پاییزه هایتیپ داشتن با و خشکی، و شوری تنش به 

 باه  ساازگاری  دلیل اخیر به یانسال (. گلرنگ در17دارد ) نوید بخشی

 نواحی برای سخت، و شرایط خشکی به مقاومت و گوناگون هایاقلیم

اسات   گرفتاه  قارار  توجه مورد جمله ایران از دنیا خشکنیمه و خشک
ساایر   و شاود نمای  محادود  روغان  و داناه  گل، به گلرنگ کاربرد .(9)
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4- Azotobacter chroococcum strain5 

5- Azospirillum lipoferum strain of 

 حیوانات تغذیهبرای  آن دانه کنجاله و علوفه جمله از گیاهی هایبخش

امروزه از روغن گلرنگ با سه هدف اصالی   .(14د )هستن استفاده قابل
. بار اساا    (8) شودروغن، مصارف خوراکی و تغذیه طیور استفاده می
 متغیر اسات  50تا  35نو  پوست دانه، درصد روغن دانه این گیاه بین 

 2-3درصد اسید پالمیتیاک،   6-8روغن استاندارد گلرنگ دارای  .(18)
درصاد   71-75درصد اسید اولئیاک و   16-20درصد اسید استئاریک، 
با توجه به اهمیت باایی گلرناگ و لازوم     .(22) اسید لینولئیک است

مین عناصر غاذایی ماورد نیااز ایان     أافزایش عملکرد در واحد سطح، ت
باشد. نظر به مشکالت متعادد  ثر میؤهای مهم و البته مگیاه از اولویت

هاای اخیار و در   فاده از کودهای شایمیایی در ساال  محیطی استزیست
تواند نقش می زیستیراستای توسعه کشاورزی پایدار، کاربرد کودهای 

 ثری در تولید محصویت سالم داشته باشد. ؤبسیار م
های بسایار  در مقایسه با کودهای شیمیایی مزیت زیستیکودهای 

یت تکثیر خاود باه   زیادی دارند. عدم تولید مواد سمی و میکروبی، قابل
خودی، اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمایی خااک و داشاتن صارفه    

باشاند. اساتفاده از کودهاای    هاا مای  اقتصادی بای از جمله این مزیت
 تواند مان  از مصرف بیش از حاد کودهاای شایمیایی شاود    زیستی می
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به همراه  1های افزاینده رشد گیاهدر این میان به کارگیری باکتری (.4)
های ترین راهبرد برای مدیریت پایدار بوم نظامدهای شیمیایی، مهمکو

  (.20باشاد ) کشاورزی و افزایش تولید در سیستم کشاورزی پایدار می

باشاند.  های مفید خاکزی مای از جمله باکتری یلومریزوسپآو  ازتوباکتر
ها عالوه بر تثبیت زیستی نیتروژن و محلول کردن فسافر  این باکتری
های تحریک کننده رشد تولید مقادیر قابل توجهی از هورمون خاک، با

به ویژه انوا  اکسین، جیبرلین و سیتوکنین، رشد و نمو گیاهان زراعای  
هاا باه طاور طبیعای در     . این باکتری(24) دهندثیر قرار میأرا تحت ت
ها در خااک پاایین اسات،    جمعیت آن ها وجود دارند. ولی معمویًخاک

ها تواند جمعیت آنها میبذرهای گیاهان با این باکتری بنابراین تلقیح
ها در را به حد مطلوب رسانده و در نتیجه منجر به بروز اثرات مفید آن

 هاای باکتری تأثیر با بررسی( 9اعتمادی و همکاران )(. 4خاک گردد )

 گلرناگ  و عملکارد  رشادی  هایشاخص برخی بر گیاه رشد افزاینده 

 روغان را باین   ها درصدهای مورد مطالعه آنگزارش کردند که سویه

ایان   ها این افزایش را به اثر احتمالیافزایش دادند. آن درصد 52 تا12
 مانناد  جاذب عناصاری   افازایش  و بار   سطح گسترش بر هاباکتری

هر چند در آزماایش   .نسبت دادند روی و کلسیم منیزیم، منگنز، فسفر،
 تعاداد  بر داریمعنی تأثیر فلورسنس سودومونا باکتری  ها کاربردآن

 و روغان  عملکارد  دانه، هزار وزن در بوته، دانه عملکرد طبق، در دانه
 زیستیاثر کود  (2011فالحی و همکاران )نداشتند.  بیولوژیک عملکرد

های حل کننده فسفات و همچنین اثر تاوام ایان   نیتروکسین و باکتری
ه بابوناه آلماانی ماورد    دو باکتری را روی عملکرد کمی و کیفای گیاا  

بررسی قرار دادند. نتای  به دست آمده حاکی از آن بود کاه تیمارهاای   
داری بر تعداد شاخه اصلی، تعاداد گال آنیان در    مورد بررسی اثر معنی

بوته، قطر گل، عملکرد گل تر، عملکارد گال خشاک، عملکارد باذر،      
کتاه  عملکرد اسانس و عملکرد کامازولن داشت. تاریخ کاشت اولاین ن 

ثر در ؤهای ملفهؤاساسی در مدیریت گیاهان زراعی است. بسیاری از م
گیرناد.  ثیر تااریخ کاشات قارار مای    أعملکرد گیاهان مختلف تحت تا 

(، عملکارد داناه   12زنای ) مطالعات مختلف نشان داده است که جواناه 
(، 15( ارتفا  بوته )3(، تعداد غوزه در بوته )5(، تعداد دانه در غوزه )13)

ثیر تاریخ کاشات قارار مای   أ( در گیاه گلرنگ تحت ت6ها )د شاخهتعدا
های افزایناده رشاد گیااهی در    گیرند. در این بین تلقیح بذر با باکتری

ثر ؤهای ما لفهؤهای کاشت مختلف و مطالعه اثر زمان تلقیح بر متاریخ
 اهمیات  باه  توجاه  در عملکرد گیاه ممکن است مفید واق  گاردد. باا  

 بهینه تولید برای راهکارهای بیولوژیک کارگیری به ضرورت و موضو 

پیدا کردن بهترین تاریخ کاشات بارای گلرناگ در     همچنین و گیاهان
 ازتوبااکتر  تأثیر تلقیح بذر با منطقه اردبیل این پژوهش با هدف بررسی

و برخی خصوصیات کمای و   عملکرد، اجزای عملکرد بر یلومریازوسپو 
 لف اجرا گردید.های مختتاریخ در گلرنگ کیفی

                                                           
1- Plant growth promoting rhizobacteria 

 هامواد و روش

، به منظور بررسی عملکرد، اجزای 1395این آزمایش در بهار سال 
ثر از کااربرد  أعملکرد و برخی خصوصیات کمای و کیفای گلرناگ متا    

هاای کاشات مختلاف در منطقاه     باکتری افزاینده رشد گیاه در تااریخ 
هاای کامال   اردبیل به صورت فاکتوریال در قالاب طارح پایاه بلاوک     

تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور کوثر اجارا  
فروردین و  20فروردین،  5گردید. فاکتور اول شامل سه تاریخ کاشت )

هاای افزایناده   اردیبهشت( و فاکتور دوم شامل تلقیح بذور با باکتری 5
اساتراین   کروکوکوم زتوباکترارشد در سه سطح )بدون تلقیح، تلقیح با 

عادد در   810استراین آف با جمعیت  یپوفرمل یلومریآزوسپو تلقیح با  52
هوای ایورا    ها بومی  اوا   هر دوی این باکتریلیتر بود. هر میلی

سسووق ؤبوومدو و یایووق ح آوواز ب  ات بیووت حیآاآووام بام ووم ی ی
بارای ایجااد چسابندگی مناساب     حیآاآام اا  و بب حهاق شو.   

 (. تلقایح باذر  11ی استفاده شد )ها با بذور از محلول صمغ عربباکتری

 هار  انجام شد. و در سایه مزرعه در کشت عملیات از پیش ساعت نیم

باود. بارای ایجااد     متار  چهاار  طول به کاشت ردیف شش شامل کرت
 10 ردیاف  هاا روی بوتاه  مربا ، فاصاله   متر در بوته 40 تراکم کاشت

 از هاا کارت  فاصاله  شد. انتخاب مترسانتی 25متر و بین ردیف سانتی

در آیاش قارار    قبال  سال در آزمایش محل زمین بود. رمت یکدیگر یک
 انجام کاریخشکه طریق به دست با ای وداشت. کاشت به صورت کپه

 در کاردن  تناک  عملیات آمد. عمل به نشتی آبیاری بالفاصله و گرفت

 بوتاه  یک مترسانتی ده هر در که طوری به شد، انجام برگی دو مرحله

ساله  شادند.  وجاین  دست با نوبت چندین در هرز هایعلف باقی ماند.
 انجاام  نیتاروژن  سارک  کود با مصرف همزمان و مرحله دو در شکنی

آبیاری بر اسا  وضعیت آب و هوایی و رطوبات خااک انجاام     گردید.
 وزن بوته، در غوزه تعداد غوزه، در دانه تعداد رشد دوره پایان پس شد.

 برداشات،  شاخص بیولوژیک، عملکرد بوته، در دانه عملکرد هزار دانه،

درصد پروتیین، تعداد شاخه اصلی، تعاداد شااخه فرعای،     روغن، درصد
 ارتفا  بوته، قطر ساقه، نسبت مغز به دانه و نسابت پوسات باه داناه    

 گردیاد  تعیاین  سوکساله  روش به دانه میزان روغن شدند. گیریاندازه

 با هادانه درصد پروتئین هآزمایشگا در کجلدال روش از استفاده با .(9)
 از استفاده با نهایت در و شد محاسبه شده آسیاب گرمی یک هاینمونه
شاد.   محاسابه  نموناه   خاام  پروتئین درصد یا نیتروژن میزان 1معادله 
 مقایساات  و SAS 9.2آمااری   افزارنرم توسط هاداده واریانس تجزیه

 پان   احتماال  ساطح در  دانکن ایدامنه چند آزمون وسیله به میانگین

 بررسای  منظاور  باه  نیز واریانس جداگانه تجزیه یک شد. انجام درصد

 .شد انجام زمان در بر  شاخص کلروفیل و بر  سطح تغییرات
 

                                                           
2- Azotobacter chroococcum strain 5 
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ین ئ/ درصد پروت100) –))درصد رطوبت × 100 (1)معادله 
 خشک ماده در خام پروتئین خام((= درصد

 

 نتایج و بحث

 عملکرد و اجزای عملکرد 

نشان داد اثر تاریخ کاشت روی تعداد غاوزه در بوتاه، تعاداد    نتای  
دانه در غوزه، وزن هزار دانه و عملکارد داناه در ساطح احتماال یاک      

هاای افزایناده رشاد بار     دار بود. اثر تلقیح بذر باا بااکتری  درصد معنی
(. مقایساه  2دار نشاد )جادول   عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ معنای 

داری خیر در تاریخ کاشت موجب کاهش معنای أها نشان داد تمیانگین
کاه بیشاترین تعاداد    عمکلرد و اجزای عملکرد گلرنگ شد. به طاوری 

 44/35(، وزن هزار دانه )32/16(، دانه در غوزه )66/10غوزه در بوته )
 5گارم در بوتاه(، در تااریخ کاشات اول )     44/5گرم( و عملکرد داناه ) 

 5تااریخ کاشات ساوم )   فروردین( و کمتارین میازان ایان صافات در     
ها نشان داد که تااریخ  اردیبهشت( حاصل گردید. مقایسه میانگین داده

کاشت اول در مقایسه با تاریخ کاشت سوم به ترتیب موجاب افازایش   
درصدی در تعداد غوزه در بوته، تعداد داناه در غاوزه،    9و  11، 13، 14

 وزن هزار دانه و عملکرد گلرنگ شده است. 
کاشت متغیرهای محیطی نظیر درجه حرارت خاک،  با تغییر تاریخ

های درجه حرارت محیط و طول روز تغییر کرده و موجب بروز واکنش
شاود. عاالوه بار    متفاوت گیاه در مراحل فنولوژیکی مختلف گیاه مای 

ثیر تااریخ  أصفات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و اجزای آن نیز تحت تا 
مراحل مختلف رشد قارار مای  کاشت و تغییرات دمایی ناشی از آن در 

ثیرپذیری صفات مختلف بسته به شرایط آب و هاوایی  أگیرند. میزان ت
(. مطالعات مختلف نشان داده است کاه  1منطقه کاشت متفاوت است )

( و در نهایات عملکارد   3(، تعداد غوزه در بوتاه ) 5تعداد دانه در غوزه )
گیرناد.  مای  ثیر تااریخ کاشات قارار   أ( در گیاه گلرنگ تحت ت13دانه )

خیر در کاشت در مطالعات مختلاف  أکاهش عملکرد گلرنگ به دنبال ت
رسد دلیل کاهش عملکرد می (. به نظر23و  16، 2است )گزارش شده 

دانه در اثر تاخیر در کاشت، افزایش دما و کوتاه شدن فصل رشد است. 
 گیاه افزاینده رشد هایباکتری تأثیر در بررسی( 9اعتمادی و همکاران )

گلرناگ گازارش کردناد کاه      و عملکارد  رشدی هایشاخص برخی بر
 هاای شااخص  بار  داریمعنای  تاأثیر  سودومونا  فلورسانس باکتری 

  .نداشت عملکرد
 

 عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثار تااریخ کاشات بار عملکارد      
ی است کاه  باشد. این در حالدار میبیولوژیک و شاخص برداشت معنی

دار های افزایند رشد گیاهی بر این دو صفت معنای تلقیح بذر با باکتری
هاا نشاان داد بیشاترین عملکاارد    (. مقایساه میاانگین  1نباود )جادول   

گرم در بوته( و شاخص برداشت به طور مشترک  16بیولوژیک )حدود 
در تاریخ کاشت اول و دوم حاصل گردید. این در حالی بود کاه تااریخ   

گارم در بوتاه و شااخص     66/15وم باا عملکارد بیولوژیاک    کاشت س
ترین سطح قرار گرفات. مقایساه ایان    درصد در پایین 33/31برداشت 

درصادی عملکارد بیولوژیاک و شااخص      5و  4اعداد بیانگر کااهش  
باشاد  برداشت در تاریخ کاشت سوم در مقایسه با تاریخ کاشت اول می

 (. 2)جدول 
 

 ارتفاع بوته و قطر ساقه

هاای  ای  نشان داد اثر تااریخ کاشات و تلقایح باذر باا بااکتری      نت
محرک رشد گیاهی بر ارتفا  بوته و قطر ساقه در سطح احتماال یاک   

باشد. همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت در تلقیح بذر دار میدرصد معنی
با باکتری محرک رشد گیاهی برای صفت قطر ساقه در سطح احتمال 

 (. 1دول دار شد )جیک درصد معنی
متر( نیز در تااریخ کاشات اول   سانتی 77/59بیشترین ارتفا  بوته )

درصدی در مقایسه با تاریخ کاشت  10به دست آمد که افزایش حدود 
متار(  ساانتی  5/58(. بیشترین ارتفا  بوتاه )حادود   2سوم دارد )جدول 

های افزاینده رشد نیز به طور مشاترک در  متاثر از تلقیح بذر با باکتری
مشاهده شده کاه افازایش حادود     یلومریزوسپآو  ازتوباکترلقیح بذر با ت
دهاد  متار( را نشاان مای   ساانتی  44/55درصدی نسبت به شاهد ) 5/5

(. مطالعه اثر متقابل تاریخ کاشت در تلقیح بذر با بااکتری بار   2)جدول 
قطر ساقه نشان داد که بیشترین میزان این صفت در تاریخ کاشت اول 

حاصل شد. کمترین میازان ایان صافت در تااریخ      زتوباکتراو تلقیح با 
 (. 1 کاشت سوم و عدم تلقیح به دست آمد )شکل

های افزاینده رشاد را  توان افزایش ارتفا  بوته با کاربرد باکتریمی
جاذب   افازایش  و بر  سطح گسترش بر هااین باکتری به اثر احتمالی
نسبت داد. افزایش  روی و کلسیم منیزیم، منگنز، فسفر، مانند عناصری

ولار و کاوک    ارتفا  بوته به دنبال کاربرد باکتری افزاینده رشد توساط 
 گزارش شده است. این در حالی است کاه ( 7دولینگ و اوگارا ) و( 23)

ساودومونا   گزارش کردند کااربرد بااکتری    (19رحیمی و همکاران )
 داری ندارد. ثیر معنیأبر ارتفا  بوته گلرنگ ت سفلورسن
 

 تعداد شاخه اصلی و فرعی

نتایح حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر ساده و متقابل 
فاکتورهای آزمایشی بر تعداد شاخه اصلی و فرعای در ساطح احتماال    

(. مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ 1دار است )جدول یک درصد معنی
داد کاه  های محرک رشد گیاهی نشاان  کاشت در تلقیح بذر با باکتری
( در تااریخ کاشات   20/4( و فرعی )46/6بیشترین تعداد شاخه اصلی )

اول و تلقیح بذر با باکتری ازتوباکتر حاصل شد. کمترین تعاداد شااخه   
( در تاریخ کاشت سوم و عادم تلایقح باا    16/5( و فرعی )10/8اصلی )

 (. 3و  2های باکتری به دست آمد )شکل
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 های افزاینده رشد بر قطر ساقه گلرنگاثر تلقیح بذر با باکتری -1 شکل

Figure 1- The effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on stem diameter of Safflower 

 

 
 افزاینده رشد بر تعداد شاخه اصلی گلرنگهای اثر تلقیح بذر با باکتری -2 شکل

Figure 2- The effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on primary branches of Safflower 
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 های افزاینده رشد بر تعداد شاخه فرعی گلرنگاثر تلقیح بذر با باکتری -3 شکل

Figure 3- The effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on secondary branches of Safflower 

 

 درصد روغن 

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال 
های افزاینده رشد در سطح پن  درصد یک درصد و اثر تلقیح با باکتری

باشد. همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت در تلقیح با باکتری دار میمعنی
(. مقایسااه 2دار اساات )جاادول در سااطح احتمااال یااک درصااد معناای

درصاد( در تااریخ    44/37ها نشان داد بیشترین درصد روغن )میانگین
درصد( در تاریخ کاشت ساوم   77/32کاشت اول و کمترین میزان آن )

 دهد. درصدی را نشان می 14ش حاصل گردید، که افزای

هاای افزایناده رشاد بااکتری ازتوبااکتر و      در تلقیح بذر با باکتری
درصد( و  36ازوسپریلوم به طور مشترک بایترین درصد روغن )حدود 

درصااد( را بااه خااود  34عاادم تلقاایح کمتاارین درصااد روغاان )حاادود 
درصدی درصاد روغان در    5اختصاص دادند، که بیانگر افزایش حدود 

های افزاینده رشد مورد مطالعه در این تحقیاق مای  اثر کاربرد باکتری
 افزایناده  هاای بااکتری  تأثیر بررسیبا  (9اعتمادی و همکاران )باشد. 

هاای  گزارش کردند که سویه گلرنگ های مختلفبر ویژگی گیاه رشد
دادناد.   افازایش  درصد 52 تا12 روغن را بین ها درصدمورد مطالعه آن

 ساطح  گساترش  بر هااین باکتری اثر احتمالیافزایش را به ها این آن

 و کلسایم  منیازیم،  منگنز، فسفر، مانند جذب عناصری افزایش و بر 
 نسبت دادند. روی
 

 ینئدرصد پروت

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت و تلقیح باذر باا   

باشاد  مای دار معنای  باکتری ازتوباکتر و ازوسپیریلوم بر درصد پاروتیین 
هاا نشاان داد بیشاترین درصاد پاروتیین      مقایسه میاانگین  (.1ل )جدو
( در 44/15( در تاریخ کاشت اول و کمترین میزان این صفت )21/17)

تاریخ کاشت سوم حاصل گردید. باایترین درصاد پاروتیین باه طاور      
حاصال   ازوساپیریلوم  و ازتوبااکتر های مشترک در تلقیح بذر با باکتری

یزان این صفت در عدم تلقیح با باکتری به دست آمد. با شد. کمترین م
هاای اصالی و   توجه به نتای  به دست آمده در خصوص تعاداد شااخه  

فرعی و افزایش این دو صفت در اثر کاربرد فاکتورهای آزمایشای مای   
گیری کرد که احتمای با افزایش شااخه ای اصالی و   تواند چنین نتیجه

اه به وجود آمده و در نتیجه موجاب  فرعی سطح بر  مناسبی برای گی
ین در گیااه  ز و جذب مواد و افزایش درصد پروتئافزایش میزان فتوسنت

 شده است. 
 

 گیرینتیجه

هاای مادیریتی در   تاریخ کاشت به عنوان یکی از مهمترین عامال 
باشد. نتای  نشان داد اثر تاریخ کاشت دستیابی به عملکردهای بای می

جز نسبت مغز به دانه و نسبت پوست باه داناه   ی صفات به روی کلیه
های افزاینده رشد بر ارتفا  بوتاه،  دار بود. اثر تلقیح بذر با باکتریمعنی

ین ئقطر ساقه، تعداد شاخه اصلی و فرعی، درصد روغن و درصاد پاروت  
در غاوزه، وزن هازار    هدار شد. بیشترین تعداد غوزه در بوتاه، دانا  معنی

دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفا  بوتاه و  
فروردین( و کمترین میزان این  5ین در تاریخ کاشت اول )ئدرصد پروت

 اردیبهشت( حاصل گردید. 5صفات در تاریخ کاشت سوم )

d

a a

d

b b

d

c c

ی
رع

ه ف
اخ

ش
د 

دا
تع

n
u

m
b

er
 o

f 
se

co
n

d
a
ry

 b
ra

n
ch

باکتری محرک رشد گیاه
plant growth promoting rhizobacteria

تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم تاریخ کاشت سوم



 1397دي  –، آذر 5، شماره32 آب و خاك، جلدنشریه      936

 



 937         خصوصیات كمی و كیفی عملکرد و برخی بر آزوسپیریلومو  ازتوباكتراثر تلقیح بذر با 



 1397دي  –، آذر 5، شماره32 آب و خاك، جلدنشریه      938

 
 



 939         خصوصیات كمی و كیفی عملکرد و برخی بر آزوسپیریلومو  ازتوباكتراثر تلقیح بذر با 

 
بیشترین درصد روغن، تعداد شاخه اصلی، تعاداد شااخه فرعای و     

قطر ساقه در تااریخ کاشات اول و تلقایح باا ازتوبااکتر حاصال شاد.        
کمترین میزان این صفات در تاریخ کاشت سوم و عدم تلقیح به دست 

 غاوزه،  در داناه  بوتاه،  در غاوزه  تعداد بیشترین که این به توجه با. آمد
 برداشات،  شااخص  بیولوژیاک،  عملکارد  دانه، عملکرد دانه، هزار وزن
 باه ( فاروردین  5) اول کاشات  تااریخ  در پاروتئین  درصد و بوته ارتفا 

 تعاداد  اصالی،  شاخه تعداد روغن، درصد بیشترین همچنین. آمد دست
 ازتوبااکتر  باا  تلقایح  و اول کاشات  تااریخ  در ساقه قطر و فرعی شاخه
 5 کاشات  تااریخ  در ازتوبااکتر  از اساتفاده  رسد می نظر به. شد حاصل
 دنباال  باه  مطلاوب  نتیجاه  تواندمی آزمایش مورد منطقه در فروردین
 .باشد داشته
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Introduction: The excessive uses of chemical fertilizers have generated several environmental problems. 

Some of these problems can be tackled by use of Biofertilizer, which are natural, beneficial and ecologically 

friendly. The Biofertilizers provide nutrients to the plants and maintain soil structure. Biofertilizer is an 

alternative to mineral fertilizers for increasing soil productivity and plant growth in sustainable agriculture. Plant 

growth promoting rhizobacteria (PGPR) are a group of bacteria that actively colonize plant roots and increase 

plant growth and yield. There is a widespread distribution of PGPR that flourishes in different geographical 

habitats. These rhizobacteria significantly affect plant growth not only by increasing nutrient cycling, also by 

suppressing pathogens by producing antibiotics and siderophores or by bacterial and fungal antagonistic 

substances and/or by other plant hormones. Inoculation of plants with Azospirillum could result in significant 

changes in various growth parameters, such as increase in plant biomass, nutrient uptake, tissue N content, plant 

height, leaf size and root length of cereals. Thus, it has been shown that Azospirillum and Pseudomonas have the 

potential for agricultural exploitation and can be used as natural fertilizers. The divers array of bacteria including 

Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Klebsilla, Entrobacter and Serratia seem to promote plant 

growth. These bacteria are important components of the rhizosphere of many plants, and are known to colonize 

the rhizosphere of wheat, potato, maize, grasses, pea and cucumber. Strains of Pseudomonas putida and 

Pseudomonas fluorescens could increase root and shoot elongation in wheat. Azospirillum, Pseudomonas and 

Azotobacter strains could affect seed germination and seedling growth 
Materials and Methods: To investigate yield, yield components and some qualitative and quantitative 

characteristics of safflower at different planting dates, a factorial experiment was conducted based on 

randomized completed block design with three replications in 2016 at the laboratory of Agricultural University 

of Payam Noor, Kosar (Kivi) branch. The first factor consists of three sowing dates (5 March, 20 April and 5 

May) and the second factor involves the seeds inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (no 

inoculation, seed inoculation with Azotobacter chorchorum strain 5 and Azosprilium lipoferum strain OF). The 

climate of studied region is semi-arid with 1350 meters altitude from sea level. Based on the soil test, pH was 

about 7.1, soil texture was loamy-sand and the depth of top soil was 70 cm. The experimental unit included six 

ridges of 25 cm in 6 m length. The plant density was 40 plants per m2. Each 1 gram bacteria have 107 no, we 

therefore used about 7 gr from each bacterium for seed inoculation. We also used Arabic gum to adhere the 

bacteria to the seed. 

Results and Discussion: The results showed that the planting date had a significant effect on all 

characteristics, except brain to grain ratio and the ratio of skin to grain. The effect of seed inoculation with plant 

growth promoting rhizobacteria was statistically significant on plant height, stem diameter, number of main and 

sub main branches, seed oil and protein percentage. The maximum number of boll per plant, number of grain per 

boll, 1000-grain weight, grain yield, biological yield, harvest index, plant height and protein percent were 

achieved on the first planting date (5 April). The lowest amounts of these traits were obtained on the third 

planting date (5 May). The maximum oil percentage, number of primary and secondary branches and stem 

diameter were obtained on the first planting date and seed inoculation by Azotobacter. The lowest rates of these 
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traits were obtained on the third planting date and no inoculation. Thus, seed priming with Azotobacter and first 

date (5 March) planting are recommendable to increase number of grain per boll, 1000-grain weight, grain yield, 

biological yield, harvest index, plant height and protein percent and other traits. 
 
Keywords: Number of branches, Oil percentage and harvest index, Plant height, Plant growth promoting 

rhizobacteria, Protein percentage 

 
 


