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 چکیده

رانی حاصله از گاوزبان ای بذرهایی کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل در دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح پایه 1313سال در  آزمایشی

(، .Azospirillum sppو  .Azotobacter sppهای شامل اسید هیومیک، اسید فولویک، نیتروکسین )حاوی باکتری سازگارتیمار شده با هفت نوع نهاده بوم

 Glomus)گالموس موسه میکوریزا (، .Thiobacillus spp (، بیوسولفور )حاوی باکتری.Pseudomonas spو  .Bacillus spهای )حاوی باکتریبیوفسفر

mosseae اینترارادیسهگالموس (، میکوریزا (Glomus intraradices) .ترتیب افزایش آلی هیومیک و فولویک بهاسیدهای نتایج آزمایش نشان داد که  و شاهد بود

ر یک از تیمارهای اسید هیومیک، اسید فولویک، هزنی را در مقایسه با شاهد سبب شدند. درصدی سرعت جوانه 33و  20زنی و افزایش درصدی درصد جوانه 28و  22

زنی درصدی میانگین زمان جوانه 11و  31، 31، 11، 30، 32، 33ترتیب کاهش به اینترارادیسهگالموس و میکوریزا  گالموس موسه نیتروکسین، بیوفسفر، بیوسولفور، میکوریزا

درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین و کمترین نسبت وزن خشک  30و  21ترتیب چه را بهچه و ساقهاسید فولویک وزن خشک ریشه. در پی داشتندرا نسبت به شاهد 

 شد. حاصل  (121/8) و شاهد( 111/8) اینترارادیسهگالموس ترتیب در اثر تیمارهای میکوریزا چه بهچه به ساقهریشه

 زنی، نهاده اکولوژیک، نیتروکسین، میانگین زمان جوانهاینترارادیسهگالموس اسید هیومیک، بیوسولفور، کلیدی:  هایواژه
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Abstract 

An experiment based on CRD design with three replications was conducted in 2014 year, in Ferdowsi University of 

Mashhad, Iran. The experimental treatments included 7 types of eco-friendly inputs: Humic acid, Fulvic acid, Nitroxin 

(contains Azotobacter spp. And Azospirillum spp. Bacterias), Biophosphorous (contains Bacillus sp. And Pseudomonas sp. 

bacterias), Biosulfur (contains Thiobacillus spp. Bacteria), Glomus mosseae, Glomus intraradices, and control. The results 

showed that organic acids of humic and fulvic increased germination percentage 25 and 20% and germination rate 58 and 

33% compared to control, respectively. Germination percentage was 20, 25, and 24% more in biofertilizers of nitroxin, 

biophosphorous and biosulfur compared to control, respectively and germination rate under application of this fertilizers 

added 59, 24, and 50% compared to control, respectively. Humic acid, fulvic acid, nitroxin, biophosphorous, biosulfur, 

Glomus mosseae and Glomus intraradices reduced mean germination time 33, 35, 38, 19, 36, 36, and 16% compared to 

control, respectively. The highest radicle and plumule length obtained in treatment of humic acid and the highest radicle to 

plumule length observed in treatment of biosulfur. Fulvic acid increased radicle and plumule dry weight 51 and 38% 

compared to control, respectively. The highest and the lowest radicle to plumule dry weight obtained in treatments of 

Glomus intraradices (0.199) and control (0.124), respectively.  

Keywords: Biosulfur, Ecological Input, Glomus intraradices, Humic Acid, Mean Germination Time, Nitroxin  
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 مقدمه

های زیساااتی در کااربرد فرآورده هاای اخیر  در ساااال

عنوان راهکارهای بنیادین برای بهی گیاهان زراعی تغاذیاه  

اه و ی گیهای مدیریت تلفیقی تغذیهی سااایسااات  توسااا ه

منظور افزایش کمی و کیفی مواد غذایی در واحد ساا   به

ی م ادنی و آلی گیاهان  هاای تغاذیاه   از طریق تلفیق روش

هااای در سااایسااات   اسااات. زراعی موردتوجاه قرار گرفتاه  

کشااااورزی پاایادار، اساااتفااده از منابع تجدیدپذیری که     

حااداکامار م اااسااان اکولوژیکی و حااداقاال م ااارا      

ه استفاد  م ی ی را دارا باشند، امری ضروری استزیسات 

های تولید م صوال  را افزایش از کودهای شیمیایی هزینه

های اخیر، استفاده از در سال(. Kizilkaya, 2008)دهد می

منظور افزایش حاصاااليیزی خا ، دهاای زیساااتی باه  کو

فته و شمار رجایگزینی مناساب برای کودهای شایمیایی، به  

 ی گیاه برایترین راهبردهاای تغاذیه  عنوان یکی از مه باه 

 اندرکاراننیل به اهداف کشاورزی پایدار موردتوجه دست

 (.Wu et al., 2005)است  امر تولید قرارگرفته

ای شاااااماال انواع ميتل   هکودهااای زیساااتی ماااد 

که توانایی تبدیل عناصرغذایی  ریزموجودا  آزادزی بوده

 دارند دسترسدساترس به فرم قابل اصالی را از فرم غیرقابل 

(Chen, 2006 .) برخی از این ریزموجودا  اثرا  مفیدی

عنوان هااا ت ااتدر باهبود رشااااد گیاااه دارنااد و از آن  

 شودیاد می 1(PGPRهای م ر  رشاد گیاه ) یریزوباکتر

(Abdul Jaleel et al., 2007.) دیااگاار،  عاابااار  بااه

های م ر  رشااد گیاه شااامل گروه متنوعی از ریزوباکتری

های ی م یط ریشه و میکروارگانیس کنندههای کلونباکتری

با یک  3یارصور  ه هساتند و زمانی که به  2دیازوتروفیک

کنند، سااابب ت ریک رشاااد و نمو گیاهان گیااه رشاااد می 

                                                           
1 Plant growth promoting rhizobacteria 

2 Deiazotrophic 

3 Associative 

4 Monophyletic Phylum 

5 Glomeromycota 

در یک پژوهش،  (.Girish and Umesha, 2005) شوندمی

نی و رشاااد زاثر تلقی  باذر باا کود زیساااتی نیتراژین بر جوانه  

 (.Cuminum cyminum L) سبززیرهگیاه دارویی ی گیاهچه

رصد با نیتراژین، د بذرهایبررسی و گزارش شد که تلقی  

 درصاااد در مقایساااه با شااااهد افزایش داد 33زنی را جوانه

(Baser et al., 2011.)   ه رازیانگیاه دارویی  بذرهایتلقی

(Foeniculum vulgare Mill. ) در مزرعه با سااودوموناس

های مادری را در پی چه حاصاال از پایهافزایش رشااد ریشااه

در پژوهشاای دیگر، وقتی (. Amiri et al., 2012) داشاات

با  (.Sesamum indicum L) گیاه دارویی کنجد بذرهای

اهد زنی بذر نسبت به شنیتراژین آغشاته شدند، سرعت جوانه 

افزایش یافت که این امر بهبود خصاوصیا  رشدی گیاهچه  

پس از . (Baser and Mirshekari, 2009)را در پی داشت 

ی نیتروژنی متفاو  بر خصااوصاایا   بررساای اثرا  تغذیه

حاصله  (.Triticum aestivum L) گندم بذرهایزنی جوانه

مادری تیمار شاااده با سااا وح ميتل  نیتروژن در   از پاایه 

شااارایط تنش خشاااکی گزارش شاااد که کود بیولوژیک  

نیتراژین مقاومت به تنش خشااکی را در مقایسااه با شاااهد   

بار، درصاااد  -1که در سااا   تنش طوریافزایش داد، باه 

درصاااد  91تیمار شاااده با نیتراژین  بذرهایزنی در جواناه 

 (.Yazdani Biuki et al., 2010) بود بیشتر از شاهد

در حاال حااضااار، به دلیل توجه افکار عمومی به اثرا    

هااا در مورد جااانبی مواد شااایمیااایی کشاااااورزی، پژوهش

نهاده عنوان سیستمی ک ریزموجودا  همزیست با گیاهان به

 ترین موجودا  همزیستمیکوریزا از مه است.  یافتهتوس ه

به نام  4ی مونوفیلتیکیک راساااتهباا گیاهان هساااتند که به  

های ت لق دارند و تقریباً در تمام اکوساایساات  5گلومرومیکوتا

های اجباری میکوریزاها همزیسااتخشااکی ح ااور دارند.  

ی زمین های گیاهی کرهدرصاااد گونه 18تا  98هساااتند و با 

دهناد و کربن مورد نیااز برای تکمیل   همزیساااتی نشاااان می



 1188/ زمستان 1/ شماره 18و فناوری بذر ایران / جلد  نشریه علوم  و همکاران امیری

21 

 آورندبدسااات می یاه میزبانشاااان را از گی زندگیچرخاه 

(Zhu et al., 2010.)   میکوریزا ضامن بهبود جذ  عناصر

باعث بهبود  (،Roesti et al., 2006) ویژه فساافرغذایی به

و افزایش ( Rillig and Mummey, 2006)ساااختار خا  

( Marulanda et al., 2007) های م ی یمقاومت به تنش

حاصااال از گاوزبان  بذرهایدر یاک پژوهش،  شاااود. می

تیمار شده با  (.Echium amoenum Fisch & Mey) ایرانی

و  10ش ترتیب سبب افزایکودهای میکوریزا و بیوسولفور به

درصاادی ساارعت  33و  32زنی و درصاادی میزان جوانه 19

اثر (. Amiri et al., 2018) زنی نساابت به شاااهد شاادجوانه

( و Glomus intraradicesکاااربارد همزمااان میکوریزا ) 

ی ناایااتااروژن کاانااناادههااای آزادزی تاامااباایاات باااکااتااری

(Azospirillum brasilense  وAzotobacter paspali در )

 شدهای زراعی رایج و اکولوژیک بررسای و گزارش  نظام

 که بیشااترین ساارعت فتوساانتز و شاااخل کلروفیل  ر   

(Zea mays L.)  در تلقی  همزمااان میکوریزا و باااکتری

گیاه دارویی . تلقی  (Jahan et al., 2007) بدسااات آمد

های ميتل  باا گوناه   (.Ocimum basilicum L) ری اان 

دار ارتفااع سااااقاه، ت داد و   میکوریزا بااعاث افزایش م نی  

توده، طول و میزان انشاا ابا  جانبی ساا   بر ، زیساات 

 ریشاه و همچنین میزان اسانس گیاه در مقایسه با شاهد شد 

(Copetta et al., 2006.)  و  آزوسااالریلیومکاربرد همزمان

یاه دارویی ی گمیکوریزا منجر به تولید بیشترین عملکرد دانه

 (. Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007) رازیانه شد

ی آلی خا  شاااامل دو گروه بزر  از ترکیبا  مااده 

یله وسااامواد هیومیکی، باه اسااات. هیومیکی و غیرهیومیکی 

تری اند تا ثبا  شیمیایی بیشباند شده نیروهای ضا ی  به ه  

درصد کل مواد  08تا  12از خود نشان دهند. مواد هیومیکی 

 (.Rentato et al., 2003) دهندآلی خا  را تشاااکیل می

کیلودالتون و  38-388اسااایاد هیومیاک بااا وزن مولکولی   

کیلودالتون  38فولویاک با وزن مولکولی کمتر از   اسااایاد 

ترتیب سابب تشکیل کمللکس پایدار نام لول و م لول  به

اسااید هیومیک  (.Karr, 2001) گردندبا عناصاارمیکرو می

دارای درصاد کربن بیشاتری نسبت به اسید فولویک بوده،   

لویک، اکسااایژن بیشاااتری نسااابت به اساااید ولی اساااید فو

کودهای هیومیکی با اکمر کودهای شیمیایی  .هیومیک دارد

 خوبیباشاااند، در آ  بهساااازگار بوده و قابل اختالی می

پاشی، مصرف ها را از طریق م لولتوان آنشاده و می حل

های آبیاری ت ت فشار مورد استفاده قرار خاکی و سایست  

 کاتیونی، تبادل ظرفیت افزایش با هیومیک اسااایاد . داد

کردن  ف ال و همچنین خا  در آ  نگهداری ظرفیات 

 و آمینواسااایااد تولیااد و فتوسااانتز ی تانافاس،   چارخااه 

 شودمی گیاهان رشد افزایش باعث فسافا ،  تریآدنوزین

(Sidari et al., 2006.)   اساید هیومیک سبب افزایش طول

های جانبی و همچنین افزایش و وزن ریشاااه، ت داد ریشاااه

همچنین اسااید  .شااودی گیاهی از آوندها میجریان شاایره

هیومیک از طریق افزایش تقسای  سلولی در ریشه، افزایش  

فتوسااانتز و بهبود جاذ  مواد غذایی توساااط گیاه، باعث   

د. اسیدهیومیک شومی افزایش کمیت و کیفیت م صوال 

ساااازی مواد م دنی، گساااترش  اثر خود را از طریق آمااده 

های مفید، انتقال عناصاارغذایی و جم یت میکروارگانیساا 

  دناامااایاای رشااااد اعاامااال ماای کاانااناادهمااواد تاانااظاایاا  

(Shahriari et al., 2008.)  نقش اساااید فولویک در گیاه

ترکیب  ترینمشاابه اسید هیومیک است. اسید فولویک ف ال 

هیومیکی بوده و باعث حل شدن مواد م دنی در آ  شده و 

راحتی عناصااار غذایی را از طریق یک کمللکس به گیاه باه 

کنندگی اساااید فولویک در نمااید. قدر  کال  منتقال می 

تواند خا  من صار به فرد است. همچنین اسید فولویک می 

هااای بیوتیااکهااا و آنتیهااا، هورمونهااا، ایزوآنزی ویتااامین

ی را در خود حل نموده و از این طریق باعث بهبود رشد طبی 

در یک پژوهش، (. Sidari et al., 2006) و نمو گیاه گردد

کاربرد همزمان اسید هیومیک و اسید جاسمونیک منجر به 

 چهچه و وزن تر و خشااک گیاهتولید بیشااترین طول ریشااه

شد و  (.Hibiscus sabdariffa Lچای ترش )گیاه دارویی 

موالر اساید هیومیک سابب شد گیاه بدون   میلی 08اساتفاده از  

موالر میلی 118چه شود شوری اینکه دچار کاهش طول ریشه
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بررسی س وح ميتل  (. Azad et al., 2017) را ت مل کند

گیاه  زنی و رشد گیاهچهاساید هیومیک بر خصاوصیا  جوانه  

که نشااان داد ( .Plantago ovata Forssk)دارویی اساافرزه 

زنی، طول و وزن خشک بیشاترین و کمترین سرعت جوانه 

 38تیمارهای ترتیب در چه بهچه و وزن خشاک ساقه ریشاه 

گرم در لیتر اسااایااد هیومیااک و شااااهااد باادسااات آمااد    

(Ebrahimi and Miri Karbasak, 2016 .) 21کااارباارد 

چه هچه و ساااقگرم بر لیتر اسااید هیومیک رشااد ریشااهمیلی

 (. Malik and Azam, 1985) داد افاازایااش گااناادم را  

 بااهااار هااماایشااااه  گاایاااه دارویاای  بااذرهااایقاارار دادن 

(Calendula officinalis L.)   ساعت در  10تا  12به مد

م لول اسید هیومیک، افزایش وزن تر ریشه، طول ریشه و 

 (.Jack and Evans, 2000زنی را سبب شد )درصد جوانه

ک یعنوان گاوزبان ایرانی به و نقش به اهمیت با توجه

ی حائز اهمیت در تولید این گیاه، بهبود گیاه دارویی، نکته

های م ااار خواص کمی و کیفی آن بادون کااربرد نهااده   

بااشاااد و از آنجاایی که ت قیقا  در زمینه   شااایمیاایی می 

یدی این تول بذرهایمادیریات اگرواکولوژیکی بر کیفیت   

گیاااه انااد  اسااات، این پژوهش بااا هاادف بررسااای اثر  

آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزا روی  اسایدهای 

زنی بذر و رشااادی های جوانهپایه مادری بر برخی ویژگی

 گیاهچه گاوزبان ایرانی انجام گرفت.

 هامواد و روش

در آزمایشاااگاه  1313در خردادماه ساااال  پژوهشاین 

ی کشااورزی دانشگاه  فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشاکده 

ی کامالً تصادفی با سه پایه فردوسای مشاهد در قالب طرح  

حاصله  بذرهایتکرار انجام شاد. تیمارهای آزمایش شامل  

 ازگارسنهاده بومنوع هفت از گاوزبان ایرانی تیمار شاده با  

Bioactive ®(POW HUMUS ,اساااید هیومیک  شاااامل

85% WSG, HUMIN TECH, Germany, 

)www.humintech.com ( اسااایااد فولویااک ، ®Fulvital

Plus WSP, Bioactive 75% WSG, HUMIN TECH, 

Germany, www.humintech.com (، نیتروکسین )حاوی

، با .Azospirillum sppو  .Azotobacter sppهای باکتری

C/ml 018=CFU   در زماان تولید کود(، بیوفسااافر )حاوی

 C/ml، با sp. Pseudomonasو  sp. Bacillusهای باکتری
918=CFU   در زمااان تولیااد کود(، بیوساااولفور )حاااوی

در  C/ml 018=CFUبا  spp. Thiobacillusهاای  بااکتری 

 زمااان تااولاایااد کااود(، ماایااکااوریاازا )حاااوی قااار         

Glomus mosseae       ( و ماایااکااوریاازا )حاااوی قااار 

Glomus intraradices )  )و عدم اسااتفاده از کود )شاااهد

 .بود

ی به هادیشی پتری، مجموعهآزماایش قبال از شاااروع  

در  18 واتمنهای و کااغذ صاااافی  مترق ر هشااات ساااانتی

به مد  دو ساعت  سلسیوسی درجه 128اتوکالو در دمای 

عدد بذر از تیمار مورد نظر  22 شااد. در هر پتری ضاادعفونی

سی آ  مق ر به آن اضافه شد و سای  2قرار گرفت و مقدار 

ی درجااه 22هااا در ژرمیناااتور بااا دمااای دیشسااالس پتری

د. شااادنقرار داده  (Lashkari et al., 2014) سااالسااایوس

و به مد   بارساعت یک 21جوانه زده هر  بذرهایشمارش 

مبنااای انجااام گرفاات.  (Lashkari et al., 2014) روز 11

چه از پوسته بذر و قابل رؤیت زنی بذرها خروج ریشاه جوانه

( و در Adam et al., 2007) چش  غیرمسل  بودبودن آن با 

های این پژوهش صااافاا  مورد م ال ه تنها روی گیاهچه 

با ثابت شاادن درصااد گیری قرار گرفت. عادی مورد اندازه

و خصااوصاایا  رشاادی گیاهچه، طول   بذرهایزنی جوانه

گیری و کش اندازهها با خطی گیاهچهچهچه و ساقهریشاه 

ها به ها، نمونهگیری وزن خشاااک آنسااالس برای انادازه 

 92ی حرار  سااااعات در داخال آون با درجه   10ماد   

قرار داده شدند و پس از آن با استفاده از  سلسیوسی درجه

ترازوی دیجیتاالی با دقت یک هزارم گرم توزین شااادند.  

جوانه زده  بذرهایزنی از نسبت درصد ت داد درصد جوانه

قرار داده شاااده در هر  بذرهایروز به ت داد کل  9پس از 

بدساات آمد. برای م اساابه ساارعت و میانگین زمان   پتری

 اساااتفاده شاااد  (2)و  (1)یب از م ادال  ترتزنی باه جواناه 

(Salehzadeh et al., 2009.) 

http://www.humintech.com/
http://www.humintech.com/
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 (1ی )م ادله 


n

i Di

Si
RS

1
 

ت داد بذرهای  Siزنی، سااارعات جوانه  RSکاه در آن  

ام،  nت داد روز تا شمارش  Diجوانه زده در هر شامارش،  

 باشند.دف ا  شمارش می nو 

 (2ی )م ادله nDnMGT 

ت ااداد  nزنی، میااانگین زماان جواناه   MGTکاه در آن  

ت داد روزهای پس  Dجوانه زدند و  Dی که در روز بذرهای

 باشند.زنی میاز شروع جوانه

( و ترساای  ANOVAها )تجزیه و ت لیل واریانس داده

 ، Ver. 9.1 SASافزارهااای نمودارهااا بااا اساااتفاااده از نرم 

MS Excel Ver. 11 ها با اسااتفاده از ی میانگینو مقایسااه

درصاااد  2ای دانکن و در ساا   احتمال  آزمون چند دامنه

 .انجام شد

 نتایج و بحث

 زنیدرصد، سرعت و میانگین زمان جوانه

ميتلاا  باار  کودهااای زیسااتیاثاار اساایدهای آلاای و  

، (1دار بااود )جاادول زناای م ناایدرصااد و ساارعت جوانااه

ای مااورد آزمااایش تغذیااهکااه تمااامی تیمارهاای  طااوریباه 

زنای نسابت باه    منجر باه افازایش درصاد و سارعت جواناه     

(. اسااایدهای آلااای هیومیاااک و 1شااااهد شااادند )شاااکل 

درصاادی درصااد   28و  22ترتیااب افاازایش  فولویااک بااه 

درصاااادی ساااارعت  33و  20زناااای و افاااازایش جوانااااه

زناای را در مقایسااه بااا شاااهد ساابب شاادند )شااکل   جوانااه

 کودهااااای زیسااااتی زناااای در اثاااار(. درصااااد جوانااااه1

ترتیااب از افاازایش نیتروکسااین، بیوفساافر و بیوسااولفور بااه 

درصاادی نساابت بااه شاااهد برخااوردار شااد    21و  22، 28

زناای نیااز در شاارایط اسااتفاده از ایاان     و ساارعت جوانااه 

درصااد نساابت بااه شاااهد   28و  21، 21ترتیااب کودهااا بااه

 (.1افزایش یافت )شکل 

وس گالماا) هاار دو گونااه میکااوریزای مااورد م ال ااه  
 10و  12ترتیاااب باااه (اینترارادیساااهگالماااوس و  موساااه

درصااد  10و  28ترتیااب زناای و بااهدرصااد، درصااد جوانااه

زناای را نساابت بااه شاااهد افاازایش دادنااد   ساارعت جوانااه

داری طاور م نای  زنای باه  (. میاانگین زماان جواناه   1)شکل 

ميتلاا   کودهااای زیسااتیتاایثیر اساایدهای آلاای و ت اات

کااه میااانگین زمااان  طااوری(، بااه1جاادول قاارار گرفاات )

تاایثیر تمااامی کودهااای مااورد م ال ااه   زناای ت ااتجوانااه

نساابت بااه شاااهد کاااهش یافاات، بااه ایاان ترتیااب کااه هاار  

یاااک از تیمارهاااای اساااید هیومیاااک، اساااید فولویاااک،  

گالمااوس نیتروکسااین، بیوفساافر، بیوسااولفور، میکااوریزا   
، 33ترتیااب کاااهش  بااه اینترارادیسااهگالمااوس و  موسااه

درصاااادی میااااانگین زمااااان    11و  31، 31، 11، 30، 32

 (.2زنی را نسبت به شاهد سبب شدند )جدول جوانه

اسااتفاده شااده در  رسااد که اسااید هیومیک  نظر میبه

مزرعه احتماالً از طریق افزایش فتوسنتز و بهبود جذ  مواد 

توساااط گیاه سااابب شاااده  (Sidari et al., 2006غذایی )

بذرهای حاصل از گاوزبان ایرانی در این شرایط از درصد 

زنی بااالتری نسااابت به ساااایر تیمارها   و سااارعات جواناه  

پاشااای اساااید فولویک در مزرعه برخوردار باشاااد. م لول

ها ها، هورمونها، ایزوآنزی احتماالً منجر به فراهمی ویتامین

شد این طریق احتماالً رهای طبی ی شده و از بیوتیکو آنتی

و بذرهای  (sidari et al., 2006و نمو گیاه افزایش یافته )

بررسای سا وح ميتل  اسید    تری تولید شاده اسات.  قوی

اه گی زنی و رشااد گیاهچههیومیک بر خصااوصاایا  جوانه

( نشان داد که .Plantago ovata Forsskدارویی اسافرزه ) 

بذر در  38/2و  28/3) زنیبیشترین و کمترین سرعت جوانه

متر( و وزن خشااااک میلی 18/18و  98/11، طول )روز(

 گاارم( و وزن خشااااک   881/8و  811/8چااه )ریشااااه

 38ترتیب در تیمارهای به گرم( 889/8و  821/8چه )ساااقه

گرم در لیتر اسااایااد هیومیااک و شااااهااد باادسااات آمااد    

(Ebrahimi and Miri Karbasak, 2016.) 
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 ، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزاتیثیر اسیدهای آلیی مادری ت تگاوزبان ایرانی حاصله از پایه بذرهایزنی درصد و سرعت جوانه -1شکل 

 داری ندارندمشتر ، از نظر آماری با یکدیگر تفاو  م نی های دارای حداقل یک حرفدر هر صفت، میانگین
Figure 1- Germination percentage and rate of Iranian Ox-Tongue seeds resulting from the rootstock affected 

by organic acids, biofertilizers and two mycorrhiza species 

In each trait, Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability 

level based on Duncan’s multiple range 

 

ر توانند عناصاااباا توجه به اینکه کودهای زیساااتی می 

غذایی خا  را از شااکل غیرقابل دسااترس به شااکل قابل  

رساااد (، به نظر میchen, 2006) دساااترس تبادیال کنند  

کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر احتماالً از این طریق 

بهبود خصااوصاایا  رشاادی و عملکرد گاوزبان ایرانی در  

ولیدی در شرایط استفاده مزرعه را سبب شده و بذرهای  

تری نسااابت به تیمار های م لو از این کودها از ویژگی

هااای رسااااد باااکتریمیبااه نظر شاااااهااد برخوردار بود. 

تیوباسایلوس موجود در کود زیساتی بیوسولفور احتماالً از   

طریق اکسااایاداسااایون گوگرد و تولیاد اسااایاد، حاللیت     

افزایش داده و قابلیت دسترسی عناصارغذایی را در مزرعه  

( و Zapata and Roy, 2004ها را تسااهیل کرده اساات )آن

ط شااارای در نتیجه بذرهای گاوزبان ایرانی تولید شاااده در

زنی اساااتفاده از این کود دارای درصاااد و سااارعت جوانه

دهای اثرا  ممبت کوبیشااتری نساابت به تیمار شاااهد بود.  

زیساااتی در بهبود کمی و کیفی برخی گیاااهااان دارویی  

 رازیااانااه  (،Kapoor et al., 2002ازجااملااه شااااویااد )  

(Kapoor et al., 2004،) ساایاه( دانهNigella sativa L.) 

(Shaalan, 2005،) مرزنجوش (Origanum majorana L.)، 

 ;Kapoor et al., 2002) (.Carum carvi Lزیره ساایاه )

Vestberg et al., 2005،) ( آویشنThymus vulgaris L.) 

(Richter et al., 2005،) ( ری انKapoor et al., 2007) 

 ( .Lavandula stoechas Lاساااااا اااوخاااودوس ) و 

(Kapoor et al., 2007 )در یااک شاااده اسااات.  گزارش

پژوهش، وقتی بااذرهااای گیاااه دارویی کنجااد بااا نیتراژین 

زنی بذر نسبت به شاهد افزایش آغشته شدند، سرعت جوانه

یافت که این امر بهبود خصاوصایا  رشدی گیاهچه را در   

در پژوهشی (. Baser and Mirshekari, 2009پی داشات ) 

زنی و ر جوانهن بدیگر، اثر تلقی  بذر با کود زیساااتی نیتراژی

سبز بررسی و گزارش شد ی گیاه دارویی زیرهرشاد گیاهچه 
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درصد  33زنی را که تلقی  بذرهای با نیتراژین، درصد جوانه

(. Baser et al., 2011)در مقایساااه با شااااهد افزایش داد 

بررساای اثر کودهای زیسااتی ميتل  بر عملکرد و اجزای  

 عااامااالاااکااارد گااایااااه دارویااای ساااااارخاااارگااال     

(Echinaceae angustifolia DC. نشاااان داد که تمامی )

کودهای زیساااتی مورد م ال ه )کاربرد جداگانه و ترکیبی 

نیتروکسااین، بیوفساافر و بیوسااولفور(، بهبود خصااوصاایا   

کمی و کیفی گیاه را به همراه داشااتند، ولی بیشااترین وزن 

ی خشک، طول ریشه و ت داد خشاک بر ، عملکرد ماده 

فر ثر تیمار ترکیبی نیتروکساااین و بیوفسااا گل در بوته در ا

 (.Agha Alikhani et al., 2013مشاهده شد )

های میکوریزا احتماالً با کمک به گیاه در جذ  قار 

در  (Roesti et al., 2006) ویژه فسااافرعناصااار غذایی به

تر زنی م لو مزرعه، تولید بذرهایی با خصاوصیا  جوانه 

درصااد و ساارعت در یک پژوهش، را ساابب شااده اساات. 

باذرهای حاصاااله از مزرعه گاوزبان ایرانی   زنی درجواناه 

 32و  10ترتیب ، بهگالموس موسااهتیمار شااده با میکوریزا 

(. تلقی  با Amiri et al., 2018)درصاد بیشتر از شاهد بود  

خصاوصیا  کمی و کیفی گیاه  گالموس موساه  میکوریزا 

ویژه ( و بااه.Anethum graveolens Lدارویی شاااویااد )

درصااد نساابت به شاااهد    2/32ی این گیاه را عملکرد دانه

 (.Hashemzadeh et al., 2013افزایش داد )

ه به چچه و نسبت طول ریشهچه و ساقهطول ریشه

 چهساقه
طور اسااایادهاای آلی و کودهاای زیساااتی ميتل  به    

چه تیثیر داشتند )جدول چه و ساقهداری بر طول ریشهم نی

امی کودهای مورد م ال ه افزایش طول که تمطوری(، باه 1

چه را در مقایساه با شاهد به همراه داشتند  چه و سااقه ریشاه 

یمار چه در تچه و ساااقهکه البته بیشااترین مقدار طول ریشااه

چه و (. طول ریشااه2اسااید هیومیک بدساات آمد )شااکل  

درصد  31و  10ترتیب تیثیر اسید فولویک بهچه ت تساقه

 (.2یش یافت )شکل نسبت به شاهد افزا

 گاوزبان ایرانی  بذرهایی زنی و رشد گیاهچهجوانه هایویژگیتجزیه واریانس )میانگین مرب ا ( برخی  -1جدول 

 تیثیر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزاحاصله از پایه مادری ت ت

Table 1- Analysis of variance (mean of squares) of some germination characteristics and seedling growth of 

Iranian Ox-Tongue seeds resulting from the rootstock affected by organic acids, biofertilizers and two 

mycorrhiza species 
 

 Mean of squaresمیانگین مرب ا    
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Source of 

variance 

 درجه

آزاد

 ی

df 

صد
در

 
انه
جو

نی
ز

 

G
er

m
in

at
io

n
 p

er
ce

n
ta

g
e

 

ت
رع
س

 
انه
جو

نی
ز

 G
er

m
in

at
io

n
 r

at
e

 

ین
نگ
میا

 
انه
جو
ن 
زما

نی
ز

 

M
ea

n
 g

er
m

in
at

io
n

 t
im

e
 

ول
ط

 
شه
ری

چه
 

R
ad

ic
le

 l
en

g
th

 

ول
ط

 
اقه
س

چه
 

P
lu

m
u

le
 l

en
g

th
 

ت
سب
ن

 
ول
ط

 
شه
ری

اقه
 س
 به
چه

چه
 

R
ad

ic
le

 l
en

g
th

 t
o

 
 

P
lu

m
u

le
 l

en
g

th
 

شه
 ری
ک

خش
ن 
وز

 چه
 R
ad

ic
le

 d
ry

 w
ei

g
h

t 

اقه
 س
ک

خش
ن 
وز

چه
 

P
lu

m
u

le
 d

ry
 w

ei
g

h
t 

ک
خش

ن 
وز
ت 

سب
ن

 
شه
ری

اقه
 س
 به
چه

چه
 

R
ad

ic
le

 d
ry

 w
ei

g
h

t 
to

 
P

lu
m

u
le

 d
ry

 w
ei

g
h

t
 

 ایتیمارهای تغذیه

Nutritional 

treatments 
7 174.42** 12.31** 0.60** 18.83** 6.15** 0.12* 1.31** 0.000006** 0.0018** 

 خ ای آزمایشی

Experimental 

error 
16 23.50 0.22 0.03 0.28 0.22 0.04 1.78 0.0000001 0.0001 

 ضریب تغییرا  )درصد(

CV (%) 
- 5.75 7.37 7.32 5.59 8.43 11.85 1.89 8.31 7.93 

 درصد 2و  1داری در س   احتمال ترتیب م نی** و * به

** and * are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level, respectively 
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 زنی و رشد جوانه هایویژگیبرخی اثر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزا بر مقایسه میانگین  -2جدول 

 ی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصله از پایه مادریگیاهچه

Table 2- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue 

seeds resulting from the rootstock affected by organic acids, biofertilizers and two mycorrhiza species 
 

ایتیمارهای تغذیه  
Nutritional treatments 

 زنیمیانگین زمان جوانه

 )روز(

Mean germination 

time (day) 

چه به نسبت طول ریشه

 چهساقه

Radicle length to 

Plumule length 

 چهوزن خشک ریشه

 )گرم(

Radicle dry 

weight (g) 

چه وزن خشک ساقه

 )گرم(

Plumule dry 

weight (g) 

 نسبت وزن خشک

 چهچه به ساقهریشه

Radicle dry 
weight to Plumule 

dry weight 

 هیومیکاسید 

Humic acid 
2.20c 1.74ab 0.00095a 0.0060a 0.158b 

 فولویکاسید 

Fulvic acid 
2.13c 1.74ab 0.00065e 0.0040b 0.161b 

 نیتروکسین

Nitroxin 
2.05c 1.70b 0.00091b 0.0060a 0.152b 

 بیوفسفر

Biophosphorous 
2.66b 1.57b 0.00059f 0.0029c 0.201a 

 بیوسولفور

Biosulfur 
2.09c 2.11a 0.00086c 0.0054a 0.158b 

 گالموس موسه

Glomus mosseae 
2.12c 1.44b 0.00073d 0.0045b 0.161b 

 اینترارادیسهگالموس 

Glomus intraradices 
2.77b 1.79ab 0.00057f 0.0029c 0.199a 

 شاهد

Control 
3.29a 1.50b 0.00032g 0.0025c 0.124c 

 داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاو  م نی 2های دارای حداقل یک حرف مشتر ، در س   احتمال میانگیندر هر ستون، 

In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level based 

on Duncan’s multiple range 
 

 
 تیثیر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزای مادری ت تگاوزبان ایرانی حاصله از پایه بذرهایچه چه و ساقهطول ریشه -2شکل 

 داری ندارندهای دارای حداقل یک حرف مشتر ، از نظر آماری با یکدیگر تفاو  م نیدر هر صفت، میانگین

Figure 1- Radicle and plumule length of Iranian Ox-Tongue seeds resulting from the rootstock affected by 

organic acids, biofertilizers and two mycorrhiza species 
In each trait, Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability 

level based on Duncan’s multiple range 
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ر نیتروکسااین، بیوفساافر و بیوسااولفو  کودهای زیسااتی

چه و درصاادی طول ریشاااه  11و  22، 20ترتیب افزایش به

چه را نساابت به درصاادی طول ساااقه 19و  21، 10افزایش 

(. کودهای میکوریزا 2شااااهاد در پی داشاااتناد )شاااکال     

ا چه رطول ریشه گالموس اینترارادیسااهو گالموس موساه  

و  12ترتیب چه را بهدرصاد و طول ساقه  33و  13ترتیب به

(. 2درصااد در مقایسااه با شاااهد افزایش دادند )شااکل   28

ار چه در اثر تیمچه به سااااقهبیشاااترین نسااابت طول ریشاااه

ه به چکه نسبت طول ریشهطوریبیوسولفور بدست آمد، به

 21چه در شااارایط کاربرد بیوساااولفور از افزایش  سااااقاه 

 (.2درصدی نسبت به شاهد برخوردار شد )جدول 

رسد که اسیدهای آلی از طریق کال  کردن نظر میبه

از  زیستیو کودهای  (Sidari et al., 2006) عناصارغذایی 

بهبود وزن  (،Chen, 2006) ایریشهی سیست  طریق توس ه

( و Amiri et al., 2017ی گیاه مادری را سبب شدند )دانه

  از قدر طور عمدهبهبا وزن بیشااتر  بذرهایکه از آنجایی

  ی بیشاااتری برخودارناادزنی و رشااااد گیاااهچااه جوانااه

(Singh and Maken, 1985،)   در نتیجه بهبود خصوصیا

شاارایط اسااتفاده از اساایدهای  زنی گاوزبان ایرانی درجوانه

ر نظمن قی بااه و کودهااای زیساااتی هیومیااک و فولویااک

کودهای زیسااتی از طریق سااازوکارهای ميتلفی رسااد. می

ت نیتروژن، وسیله تمبینظیر افزایش دساترسای به نیتروژن به  

های گیاهی نظیر هاا، تولیاد هورمون  آزاد کردن متاابولیات  

و کنترل اکسااایان، افزایش جااذ  آ  و مواد غااذایی   

زاد باعث بهبود رشاااد گیاه های خا بیولوژیاک پااتوژن  

رسد ( و در نتیجه به نظر میSahin et al., 2004شوند )می

بهبود خصاوصایا  رشادی گیاهچه در بذرهای حاصل از    

گاوزبان ایرانی که در شااارایط اساااتفاده از این کودها در  

مزرعه تولید شاااده اسااات، احتماالً با موارد  کر شاااده در 

خصاااوص اثرا  ممبت کاربرد کودهای زیساااتی در بهبود 

در یک اشاااد. رشاااد و عملکرد گیااه در مزرعه مرتبط   

پژوهش، کاااربرد همزمااان اسااایااد هیومیااک و اسااایااد   

و وزن تر  چهجاسمونیک منجر به تولید بیشترین طول ریشه

 شد و استفاده از چای ترشگیاه دارویی چه و خشک گیاه

ک ساابب شااد گیاه بدون اینکه موالر اسااید هیومیمیلی 08

موالر را میلی 118چه شود شوری دچار کاهش طول ریشه

ت داد گل در بوته، وزن  (.Azad et al., 2017ت مل کند )

ی خشک خشاک اندام هوایی، ارتفاع بوته و عملکرد ماده 

ش تیثیر اسید هیومیک افزایگیاه دارویی همیشاه بهار ت ت 

(. در یک پژوهش Mohammadipour et al., 2012یافت )

های اکولوژیک ميتل  گزارش شااد که اسااتفاده از نهاده 

ترکیبی  ی)اسید هیومیک، نیتروکسین، میکوریزا و استفاده

این کودها( منجر به بهبود خصاااوصااایا  کمی و کیفی و 

ی گندم شاااد که در نتیجه ویژه وزن و ت داد دانه در بوتهبه

ار شاااهد به تیمکیفیت بذر تولیدی در این شاارایط نساابت  

در پژوهشی گزارش (.  2013et alMassoud ,.بیشاتر بود ) 

 و آزوسااالیریلیوم، ازتوباکترشاااد کاه کودهاای زیساااتی    

کننااده فسااافااا  دارای اثر ممباات بر  هااای حاالباااکتری

بودنااد  وشجهااای رشااادی گیاااه دارویی مرزن شااااخل 

(., 2008et alFatma ). 

د تولیااهااای ميتل  میکوریزا احتماااالً از طریق گونااه

هااای گیاااهی نظیر اکساااین  هااا و هاورمون ماتاااباولایاات   

(Benabdellah et al., 2011   باعث بهبود خصااوصاایا )

کمی و کیفی گیاه مادری و به تبع آن بهبود خصااوصاایا  

ی بذرهای حاصله از گیاه مادری زنی و رشد گیاهچهجوانه

های ميتل  تلقی  گیااه دارویی ری اان باا گونه    شااادناد. 

دار ارتفااع سااااقاه، ت داد و   افزایش م نیمیکوریزا بااعاث   

توده، طول و میزان انشاا ابا  جانبی ساا   بر ، زیساات 

 ریشاه و همچنین میزان اسانس گیاه در مقایسه با شاهد شد 

(Copetta et al., 2006.)    تلقی  باذر رازیاانه با میکوریزا

 دار خصاااوصااایا  رشااادی گیاه شااادباعث افزایش م نی

(Kapoor et al., 2004) اثر کودهای زیساااتی ميتل  بر .

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اساافرزه نشااان داد  

وریزا بهبود با میک ازتوباکترکاه کاربرد جداگانه و ترکیبی  

خصاااوصااایاا  کمی و کیفی گیااه را بااه همراه داشااات    

(Ghasemi et al., 2014.) 
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چه و نسککبت وزن چه و سککاقهوزن خشککر ریشککه

 چهچه به ساقهخشر ریشه

ميتل  از نظر  کودهای زیسااتیبین اساایدهای آلی و 

داری وجود چه تفاو  م نیچه و سااقه وزن خشاک ریشاه  

چه در اثر (. بیشااترین وزن خشااک ریشااه1جدول داشاات )

که وزن خشک تیمار اسید هیومیک حاصل شد، ضمن این

درصد  20چه نیز در شرایط استفاده از اسید هیومیک سااقه 

(. اسید فولویک وزن خشک 2)جدول بیشاتر از شاهد بود  

درصااد نساابت به  30و  21ترتیب چه را بهچه و ساااقهریشااه

نیتروکسین  کودهای زیستی(. 2شااهد افزایش داد )جدول  

درصاادی  13و  12ترتیب منجر به افزایش و بیوسااولفور به

درصاادی وزن  21و  20چه و افزایش وزن خشااک ریشااه 

ن اینکه وزن چه نسابت به شااهد شدند، ضم  خشاک سااقه  

 11ز تیثیر کود بیولوژیک بیوفسفر نیچه ت تخشک ریشه

(. کود 2درصاد در مقایساه با شاهد افزایش یافت )جدول   

 11و  21ترتیااب افزایش بااه گالموس موسااااه میکوریزا

چه را نسبت به شاهد چه و ساقهدرصدی وزن خشک ریشه

ن زو اینترارادیساااهگالموس  سااابب شاااد و کود میکوریزا
درصد نسبت به شاهد ارتقاء  11چه را به میزان شهخشک ری

 (.2بيشید )جدول 

 تیثیرچه ت تچه به ساااقهنساابت وزن خشااک ریشااه  

ميتل  قرار گرفت  کودهای زیساااتیاسااایادهاای آلی و   

( و بیشاااترین و کمترین نسااابت وزن خشاااک  1جادول  )

ترتیب در اثر تیمارهای میکوریزا چه بهچه به سااااقهریشاااه

(. 2و شاااهد بدساات آمد )جدول   دیسااهاینتراراگالموس 

اساایدهای آلی هیومیک و فولویک نساابت وزن خشاااک   

درصااد نسبت به  23و  22ترتیب چه را بهچه به سااقه ریشاه 

 کودهااای زیساااتی(. 2شاااااهااد افزایش دادنااد )جاادول  

 30، 10افزایش  ترتیبنیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور به

 چه را درساقهچه به درصدی نسبت وزن خشک ریشه 22و 

(. نسبت وزن خشک 2مقایسه با شاهد سبب شدند )جدول 

موس گالتیثیر کود میکوریزا چه ت تچه به سااااقهریشاااه
 (.2درصد نسبت به شاهد افزایش یافت )جدول  23 موسه

ز ا زیستیرساد که اسایدهای آلی و کودهای   نظر میبه

  طااریااق تاایثاایاار باار فااراهااماای عااناااصااااار غااذایاای       

(Rentato et al., 2003)  و بهبود خصااوصاایا  فیزیکی و

خصوصیا   (Abdul Jaleel et al., 2007) شیمیایی خا 

کمی و کیفی گیاه مادری را بهبود بيشااایدند که در نتیجه 

حاصله از گیاه مادری نیز از کیفیت  بذرهایدر این شرایط 

بررساای ساا وح ميتل  اسااید   باالتری برخوردار شاادند. 

اه گی و رشااد گیاهچهزنی هیومیک بر خصااوصاایا  جوانه

دارویی اساافرزه نشااان داد که بیشااترین و کمترین ساارعت 

چه و وزن خشااک زنی، طول و وزن خشااک ریشااه جوانه

گرم در لیتر اساااید  38ترتیب در تیمارهای چاه باه  سااااقاه 

 Ebrahimi and Miriهیومیاک و شااااهد بدسااات آمد )  

Karbasak, 2016.)    قارار دادن بااذرهااای گایاااه دارویی

سااااعت در م لول اساااید   10تا  12ر به مد  بهاهمیشاااه

هیومیک، افزایش وزن تر ریشاااه، طول ریشاااه و درصاااد  

 (.Jack and Evans, 2000زنی را سبب شد )جوانه

 ی فسفا  باعث افزایش حاللیتکنندههای حلباکتری

فسافر غیرم لول خا  و افزایش رشاد گیاه ت ت شرایط   

  شاااونااد دساااتارس خااا  ماای  کاماابااود فسااافاار قاااباال  

(Tilak et al., 2005و به نظر می ) رسد کاربرد کود زیستی

بیوفسااافر در مزرعااه احتماااالً از این طریق منجر بااه تولیااد 

تر گیاهچه شااده اساات.  بذرهای با خصااوصاایا  م لو  

یاهان وسیله گبرخی م ال ا  نشاان داد که فسافر جذبی به  

فسفا ،  یکنندههای حلدر هنگام تلقی  با میکروارگانیس 

 داری داشاااتنسااابت به شااارایط عدم تلقی  افزایش م نی

(Vessey, 2003.) های موجود در کودهای زیستی باکتری

هااا، هااا )اکسااایناحاتاماااالً از طاریق تولیااد فیتوهورمون   

هااا( و سااایاادروفورهااا، افزایش هااا و جیبرلینسااایتوکینین

وس ه زنی، تدساترسی گیاه به عناصر غذایی، افزایش جوانه 

دآمیناز و  ACC–های آنزیمی نظیر ، ف الیتایسیست  ریشه

تمبیت بیولوژیکی نیتروژن باعث افزایش رشاااد و عملکرد 

( و در Abdul Jaleel et al., 2007اند )گیاه در مزرعه شده

نتیجه بذرهای تولیدی گاوزبان ایرانی در شرایط استفاده از 
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های رشدی هایی با ویژگیاین کودها در مزرعه از گیاهچه

  تلقیخوردار بود. تر نسااابات باه تیماار شااااهد بر    م لو 

گیااه دارویی رازیانه در مزرعه با ساااودوموناس   باذرهاای  

های مادری را در پی چه حاصل از پایهافزایش رشاد ریشاه  

پس از بررسااای اثرا  (. Amiri et al., 2012داشاااات )

ی زنی نیتروژنی متفااو  بر خصاااوصااایاا  جوانه   تغاذیاه  

مادری تیمار شااده با ساا وح  گندم حاصااله از پایه بذرهای

ميتل  نیتروژن در شارایط تنش خشااکی گزارش شد که  

کود بیولوژیاک نیتراژین مقااومت به تنش خشاااکی را در   

 -1که در س   تنش طوریمقایساه با شاهد افزایش داد، به 

 91تیمار شده با نیتراژین  بذرهایزنی در بار، درصاد جوانه 

 (.Yazdani Biuki et al., 2010) شاهد بود درصد بیشتر از

هااای در پاژوهشااای دیاگار گزارش شااااد کااه ویژگی    

ویژه ارتفااع و طول سااااقاه فرعی گیاه   مورفولوژیکی و باه 

در شااارایط تلقی  با میکوریزا ( .Glycine max L)ساااویا 

کود زیسااتی بیوفساافر  (.Roesti et al., 2006) بهبود یافت

نه عملکرد بیولوژیک رازیا منجر باه افزایش ارتفااع بوته و  

که کاربرد همزمان بیوفسفر و میکوریزا وزن شد، ضمن این

  تااوجااهاای افاازایااش داد هاازار دانااه را بااه ماایاازان قاااباال 

(Darzi et al., 2007.) 

 گیرینتیجه

ی طور کلی نتااایج آزمااایش نشاااان داد کااه کلیااه بااه

ی مادری، های اکولوژیک اساااتفاده شاااده روی پایهنهاده

ی زنی و رشد گیاهچهدارای اثر ممبت بر خصوصیا  جوانه

ای گااوزباان ایرانی بودناد. گر چه تمامی تیمارهای تغذیه   

زنی نسااابت به مورد م ال ه منجر به افزایش درصاااد جوانه

زنی در ی بیشااترین میزان درصااد جوانه شاااهد شاادند، ول 

تیمارهای اساااید هیومیک و نیروکساااین مشااااهده شاااد.   

ه داد کی دو گونه میکوریزای مورد م ال ه نشااان مقایسااه

رغ  اثرا  م لو  هر دو گونااه بر صااافااا  مورد  علی

زنی، طول در صفا  درصد جوانه گالموس موسهبررسی، 

چه نسبت ساقهچه و چه، وزن خشک ریشهچه و ساقهریشاه 

زنی برتری داشت و سرعت جوانه اینترارادیسهبه گالموس 

گالموس چه در چه به ساااقهو نساابت وزن خشااک ریشااه 
طول  بود. بیشااترین گالموس موسااهبیشااتر از  اینترارادیسااه

چه در چه و ساقهچه و وزن خشاک ریشه چه و سااقه ریشاه 

تیمار اساید هیومیک بدست آمد. اسید فولویک در مقایسه  

چه و ، منجر به افزایش بیشتر طول ریشهزیساتی با کودهای 

مورد م ال ه،  زیساااتیچه شاااد و در بین کودهای سااااقاه 

میانگین اشت. چه دبیوسولفور بیشترین تیثیر را بر طول ریشه

زنی در نیتروکساااین و بیوساااولفور کمتر از  انااهزمااان جو

در چه ه ساقهچه ببیوفسافر بود و بیشاترین نسبت طول ریشه  

چه به تیمار بیوساولفور و بیشترین نسبت وزن خشک ریشه 

 گالموس اینترارادیساااهچه در تیمارهای بیوفساافر و  ساااقه 

ش، های این پژوهطور کلی با توجه به یافتهمشااهده شد. به 

رساد که برای تولید بذرهای با کیفیت و دستیابی  ینظر مبه

توان ی در بذر، میزنی و رشاااد گیاهچهبه حداکمر جوانه

هااای گیااه ماادری گااوزبااان ایرانی را ت اات تیمااار نهااده    

اکولوژیاک قرار داد و از این طریق خساااارا  نااشااای از    

حداقل رساند، ضمن اینکه استفاده  بهکودهای شایمیایی را  

های شاایمیایی از نهادهها در مقایسااه با کاربرد هاز این نهاد

اساات و کاربرد آنها در تر نظر اقتصااادی مقرون به صاارفه 

تواند کشاااورزان را از درآمد تولید ارگانیک م صااول می

های مناد کند و با توجه به اینکه سااایسااات   بیشاااتری بهره

های غیرارگانیک اتکا کشااااورزی که بیش از حد به نهاده

نااپاایاداری تولید و تهدید ساااالمت خا     دارناد بااعاث    

شااود اسااتفاده از کودهای زیسااتی و  اند، توصاایه میشااده

سااازگار بیش از پیش مورد های بوماساایدهای آلی و نهاده

 توجه قرار گیرد.
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