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  چکیده
تحت شرایط تغذیه ارگانیک، ) .Calendula officinalis L(منظور بررسی عملکرد و خصوصیات کیفی بذر گیاه دارویی همیشه بهار به

تن در هکتار و بدون مصرف کود دامی) و چهار  20میزان  (به يکود گاوهاي آلی مختلف (دو سطح بسترکشت بذور حاصل از کاربرد نهاده
کنندة فسفات حل)، Azospirillum brasilense/Azotobacter chroococcum(کنندة نیتروژن هاي تثبیتسطح مایه تلقیح باکتري

کاربرد باکتري) در یک  کنندة فسفات و عدمکنندة نیتروژن وحلهاي تثبیتمخلوط باکتري)، Pseudomonas fluorescens(نامحلول 
گیاهان دارویی گروه تکرار در آزمایشگاه  چهار باصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی بهاي، بر اساس آزمایشی آزمایش مزرعه

لکرد بذر و عم .ارزیابی شدند 1390و  1389سال دو پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران در مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز، 
زنی بذر، ¬درصد جوانه 95زمان رسیدن به  زنی بذر شامل درصد، سرعت، یکنواختی ووزن هزار دانه، ابعاد بذر و خصوصیات کیفی جوانه

هاي محرك رشد بذر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج موجود، اثر متقابل بستر کود دامی و باکتري شاخص بنیهوزن خشک گیاهچه و  طول و
تقریبا کلیه صفات مرتبط با ابعاد بذر در دنبال داشت. بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد بذر را در طی دو سال آزمایش به طور معنی داريهگیاه ب

. استفاده از کود دامی، اثر هاي محرك رشد قرار گرفتندهر دو سال تحت تاثیر استفاده از کود دامی در بستر کشت و همچنین تلقیح با باکتري
هاي محرك رشد، ¬زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر (طی هر دو سال) داشت و همچنین کاربرد باکتري عنی داري بر درصد جوانهم

زنی و وزن خشک ¬درصد جوانه 95زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر (طی هر دو سال) و یکنواختی و زمان رسیدن به درصد جوانه
هاي محرك داري تحت تاثیر قرار دادند. در مجموع، استفاده از بستر کود دامی و همچنین کاربرد باکتري طور معنیگیاهچه (سال اول) را به

  همراه داشت.رشد نسبت به عدم کاربرد آنها، بیشترین میزان صفات مورد اندازه گیري را به
  

   زنی بذر، گیاه دارویی، بنیه بذر، کود آلی. جوانهواژه هاي کلیدي: 
 

  مقدمه
) از خانواده .Calendula officinalis Lبهار ( همیشه

) گیاهی چند منظوره است که براي Astraceaeکاسنی (
هاي گذشته مورد مصارف زینتی و دارویی از زمان

دلیل ) و بهGesch, 2013گرفته است (استفاده قرار می

هاي اخیر در بذر، در سال 1میزان باالي کالندیک اسید
اي تولید تجاري روغن بذر مورد هاي آن بربرخی واریته

 ;Johnson and Gesch, 2013توجه قرار گرفته است (

Gesch, 2013 در حال حاضر، عالقه به کشاورزي .(
دار محیط زیست، خصوصا کشاورزي پایدار و دوست

                                                                                 

1. Calendic acid 
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ارگانیک در امر تولید گیاهان دارویی توجه محققین و 
صنایع تولیدي را به خود معطوف کرده است و براي 
این منظور، فراهم کردن بستر تولید بذر ارگانیک براي 

طور کلی باشد. بهتوسعه کشت ارگانیک امري مهم می
طور کامل شود که بهبذر ارگانیک به بذوري گفته می

هاي ارگانیک یا زیستی و بوسیله یکسري از طریق شیوه
شود. آنچه که بذرهاي عملیات گواهی شده تولید می

کند، یر بذرهاي موجود متمایز میارگانیک را از سا
عدم وجود مواد شیمیایی مصنوعی در ترکیبات 

-). کودهاي آلی و زیستی بهHermes, 2010آنهاست (
عنوان جایگزین کودهاي شیمیایی نقش مفیدي در 
مدیریت پایدار خاك و پایداري بوم نظام کشاورزي 

در منابع بر ضرورت  و )Putwattanaa et al., 2010( دارند
هاي فشرده  ویژه در کشتبه استفاده از کودهاي زیستی

هاي فقیر همراه با استفاده از بسترهاي آلی،  و خاك
تاکید شده است هاي کیفی خاك  براي حفظ ویژگی

 رشد جهت محیط خاك، آلی مواد با افزایشزیرا 
 افزوده آنها جمعیت بر و شده ریزموجودات مساعدتر

). Jeyabal and Kupposwamy, 2001شود (می
هاي ریزوسفري ریزموجودات مفید خاك شامل باکتري

محرك رشد گیاه، قابلیت تثبیت نیتروژن اتمسفري، 
ها، برقراري کشتجزیه بقایاي آلی، سم زدایی آفت

) و کنترل Singh et al., 2011چرخه عناصر غذایی (
هاي گیاهی و عوامل بیماریزاي خاکزي را داشته بیماري

هاي ها و آنزیمها، هورمونانند ویتامینو مواد زیستی م
 ,.Singh et alکنند (محرك رشد گیاه را تولید می

2011, Miransari and Smith, 2014 با کاربرد متعادل .(
هاي محرك رشد، این جوامع میکروبی بر باکتري
-طوريباشند بههاي بوم نظام کشاورزي موثر میفعالیت

هاي وعی بذر با باکتريکه در سالهاي اخیر، تلقیح مصن
محرك رشد گیاه، در افزایش تولید محصول و همزمان 
کاهش نیاز به مصرف کودهاي شیمیایی نقش داشته 

اگرچه بهبود سالمت خاك  ).Singh et al., 2011است (
 Pardoباشد (یک نیاز اولیه براي استقرار پایدار گیاه می

et al., 2011 در این )، کیفیت بذر نیز یک عامل کلیدي

که توسط خصوصیات ژنتیکی، فیزیکی،  راستا است
فیزیولوژیکی (جوانه زنی و بنیه) و سالمت بذر تعیین 

شود که این خصوصیات نیز تحت تاثیر شرایط می
گیرند اگرواکولوژیک در مزرعه تولید بذر قرار می

)Mbofung, 2012زنی بذر فرایندي است که ). جوانه
ثر بگذارد. عوامل متعددي این تواند بر تولید گیاه امی

هاي دهند از جمله هورمونفرایند را تحت تاثیر قرار می
هاي خاك تولید گیاهی که توسط گیاهان و باکتري

گذارند زنی بذر تاثیر میشده و متعاقبا بر جوانه
)Miransari and Smith, 2014 شرایط تولید بذر از  .(

ك، رطوبت جمله قابلیت دسترسی به عناصر غذایی خا
خاك، دما و رطوبت نسبی در طی توسعه و بلوغ بذر بر 

طور معنی داري اثرگذار است قابلیت حیات و بنیه بذر به
)Sun et al., 2007 وجود ذخایر غذایی در بذر براي .(

 ,Miransari and Smithزنی بذر الزم است (شروع جوانه

). از طرفی بهبود کیفیت خاك با کاربرد کودهاي 2014
زنی بذر و رشد و توسعه گیاه را طور مثبت جوانهآلی، به

-). گزارشCelik et al., 2004دهد (تحت تاثیر قرار می
هاي کیفی بذر هاي متعددي حاکی از بهبود ویژگی

گیاهان دارویی و معطر با کاربرد کودهاي آلی و زیستی 
وزن هزار دانه و عملکرد بذر  وجود دارد از جمله بهبود

 Anethum graveolens L.) (Darzi and Haj(شوید  در

Seyed Hadi, 2012 ،(زنی و افزایش درصد جوانه
) و Miri et al., 2013همیشه بهار (شاخص بنیه بذر 

. )Withania somnifera( )Rathaur et al., 2012(پنیرباد 
در برخی کشورها تحقیقات جامعی در در حال حاضر، 

در حال انجام  ن داروییگیاهازمینه تولید بذر ارگانیک 
و با توجه به اینکه در کشاورزي ارگانیک عدم  است

کاربرد مواد شیمیایی مصنوعی در تولید بذر گیاهان 
اي برخوردار است، هدف از دارویی از اهمیت ویژه

هاي محرك رشد تحقیق حاضر ارزیابی کاربرد باکتري
زنی بذور در بستر کود دامی بر خصوصیات کیفی جوانه

هاي کشاورزي  در نظامدارویی همیشه بهار  هگیالیدي تو
  زیستی بود.
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  هامواد و روش
گیـاه دارویـی    خصوصـیات کیفـی بـذر   ارزیابی  منظوربه

که تحت تاثیر تغذیه ارگانیـک در آزمـایش    همیشه بهار
قرار گرفتـه بودنـد    1390و  1389اي طی دو سال مزرعه

 الآزمایشـی بـه صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـام       
گیاهان دارویی گـروه  تکرار در آزمایشگاه  4با تصادفی 

مهندسی علوم باغبانی و فضـاي سـبز، دانشـکده علـوم و     
پردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی     مهندسی کشاورزي،

 اجـرا گردیـد.   1390و  1389سـال  دو دانشگاه تهران در 
کـود  تیمارهاي آزمایش شامل بسترکشت در دو سـطح ( 

تـن در هکتـار و بـدون     20میزان  به دهیکامال پوس يگاو
هـاي محـرك   مایه تلقـیح بـاکتري   مصرف کود دامی) و

هــاي تثبیــت رشـد گیــاه در چهـار ســطح شــامل بـاکتري   
 Azospirillum brasilense/Azotobacterکنندة نیتروژن (

chroococcumکننـــــدة فســـــفات نـــــامحلول)، حـــــل 
)Pseudomonas fluorescens ــاکتري ــوط ب ــاي )، مخل ه

کنندة فسفات و عدم کـاربرد  ندة نیتروژن و حلکنتثبیت
هـا توسـط   مایه تلقیح، حاوي این بـاکتري  بودند. باکتري

بخش تحقیقات بیولوژي خاك مؤسسه تحقیقات خاك 
و آب جدا و خـالص سـازي شـده بودنـد و مایـه تلقـیح       

سـلول   107مورد نظر در هر میلی متر از مایه تلقیح داراي 
  هاي باکتري بود.ک از جنسزنده و فعال باکتري از هری

ابتدا وزن هزاردانه و عملکرد بذور برداشت شده از 
اي محاسبه شد. سپس با توجه دو سال آزمایشات مزرعه

به اینکه بذور همیشه بهار براساس تنوع شکل و اندازه 
در سه دسته بصورت بذر ناگت شکل، بذر بالدار و بذر 

رد بررسی مو شوند، صفاتبندي میقالب مانند تقسیم
طول، قطر و عرض بذر براي هر سه نمونه بذر  شامل

هاي منظور تعیین ویژگیبهار بود. همچنین به همیشه
بذور با استفاده از زنی بذور مورد مطالعه، ابتدا جوانه

 ضددقیقه  دو مدت به درصد پنجسدیم  تهیپوکلری

طور کامل عفونی و سپس با آب مقطر چندین بار به
عدد بذر ضدعفونی شده  25 ار گرفتند.مورد شستشو قر

کاغذ  همتري بر روي دو الی سانتی 9هاي  دیش در پتري
واتمن که به مقدار کافی مرطوب شده بودند، صافی 

درجه  20±2ژرمیناتور با دماي  و به قرار گرفتند
منتقل درصد  60-70و متوسط رطوبت نسبی گراد  سانتی

عنوان یک الزم به ذکر است هر پتري دیش به .ندشد
 24هر زده بذور جوانهشمارش  تکرار در نظر گرفته شد.

دیگر افزایشی در تعداد بذور تا زمانی که ساعت 
 ،انجام شد. به هنگام شمارش ،زده مشاهده نشد جوانه

چه آنها قابل  ریشهشدند که  زده تلقی  بذوري جوانه
متر بود.  میلی 2حدود چه آنها  طول ریشهرویت بوده و 

، زدهاتمام مدت زمان شمارش بذور جوانهپس از 
-چه و ریشهساقه مجموع طولر طول گیاهچه (تی نظیاصف

درجه سانتیگراد  70در دماي (وزن خشک گیاهچه  ) وچه
اندازه گیري شده و  )ساعت خشک شدند 48به مدت 

زنی، یکنواختی زنی، سرعت جوانهجوانه درصدسپس 
زنی رصد جوانهد 95) و زمان رسیدن به GUزنی (جوانه

)D95 با استفاده از برنامه (Germin  .محاسبه شدند
 گردید تعیین 1معادله از طریق  SVI(1(بذر  اخص بنیهش
)Abdul-baki and Anderson, 1973(:  

  )  1معادله (
SVI = ( ه چهمیانگین طول ساق  چههمیانگین طول ریش + ) 

زنی نهاییدرصدجوانه         ×  
  
 SAS 9.1افزار  ها، از نرم تحلیل دادهتجزیه و  منظوربه

اسـتفاده از آزمـون   هـا بـا   استفاده شد و مقایسـه میـانگین  
 5در سـطح احتمــال  ) LSDحـداقل اخـتالف معنــی دار (  

  گرفت. انجامدرصد 

                                                                                 

1. Seed Vigor Index 
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  نتایج و بحث

 و عملکرد بذر  وزن هزار دانه

براساس نتایج تجزیه واریانس، استفاده از کود دامی 
هاي محرك ن کاربرد باکتريدر بستر کشت و همچنی

در هر دو سال آزمایش وزن آنها اثر متقابل و رشد گیاه 
داري تحت تاثیر طور معنیهرا ب و عملکرد بذر هزار دانه
  . اند)ها نشان داده نشده(داده )>01/0P( ندقرار داد

که کاربرد کود دامی در بستر کشت همراه طوريهب
کننده نیتروژن و تثبیتهاي با استفاده از مخلوط باکتري

کننده فسفر بیشترین وزن هزار دانه را داشت که حل
برابر سبب افزایش میانگین وزن  61/1و  39/1حدود 

هزار دانه نسبت به کمترین میانگین وزن هزار دانه با 
ها عدم کاربرد کود دامی همراه با عدم تلقیح با باکتري

اینکه  به ترتیب در سال اول و دوم آزمایش شد ضمن
  ).1 اختالف معنی داري با یکدیگر نیز داشتند (جدول

کاربرد کود دامی در بستر کشت همراه با همچنین 
کننده کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتمخلوط باکتري

فسفر، منجر به حصول بیشترین میانگین عملکرد بذر شد 
که بستر کشت فاقد کود دامی بدون تلقیح با در حالی

حرك رشد، کمترین میانگین عملکرد هاي مباکتري
% نسبت به  53/62و  66/66بذر را داشت که حدود 

ها در بستر کود دامی منجر به کاربرد مخلوط باکتري
هاي اول و ترتیب طی سالهافت میانگین عملکرد بذر ب

که از اختالف معنی داري با یکدیگر طوريهدوم شد ب
 ).1 برخوردار بودند (جدول

  
  

  هاي محرك رشد طی دو ساليهمیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکتر خصوصیات کمی بذرمیانگین اثر متقابل  -1 جدول
Table 1- Means of interaction effect for calendula seed quantitative criteria under application of manure and 

growth promotion bacteria during two years of experiment  
  )seed weight 1000( وزن هزاردانه    

  )gr( (گرم)
  )Seed yield( عملکرد بذر

  )g.m-2(گرم بر متر مربع) (

ود
ک

 
می

دا
  

 )
M

an
ur

e
(  

 باکتري محرك رشد
Growth promotion bacteria  

  سال اول
)First year(  

  سال دوم
)Second year(  

  سال اول
)First year(  

  سال دوم
)Second year(  

  کننده نیتروژنتثبیتهاي باکتري
Nitrogen fixing bacteria 

13.33  14.47  175.92  177.19  

 کننده فسفرحلهاي باکتري
P solubilizing bacteria  

15.72  15.93  265.08  244.64  

 هاي محرك رشدمخلوط باکتري
Mixture of growth promotion 

bacteria  

16.54  16.94  352.16  312.44  

 عدم باکتري محرك رشد
Non- growth promotion bacteria 

13.37  12.28  131.13  130.03  

می
 دا

ود
م ک

عد
   

)
N

on
-m

an
ur

e
(  

  کننده نیتروژنتثبیتهاي باکتري
Nitrogen fixing bacteria 

12.57  12.66  127.78  136.31  

 کننده فسفرحلهاي باکتري
P solubilizing bacteria  

12.37  12.98  154.91  161.76  

 هاي محرك رشدمخلوط باکتري
Mixture of growth promotion 

bacteria  

12.92  13.45  166.90  165.90  

 عدم باکتري محرك رشد
Non- growth promotion bacteria 

11.89  10.48  117.40  117.05  

LSD    1.01  14.47  21.59  21.32  

 
زنی س صفات جوانهنتایج حاصل از تجزیه واریان مطالعات آزمایشگاهی

نشان داده شده  4و  3 ،2 هايولبذور همیشه بهار در جد
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است. همانگونه که مشخص شده است، استفاده از کود 
زنی، طول گیاهچه، دامی در بستر کشت بر درصد جوانه

شاخص بنیه بذر، طول و قطر بذور ناگت شکل، بالدار و 
سال قالب مانند و عرض بذور بالدار و قالب مانند در 

که در سال دوم آزمایش اول تاثیر گذار بود درحالی
زنی، وزن خشک گیاهچه، صفاتی از قبیل درصد جوانه

طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر، طول و قطر بذور ناگت 
 شکل، بالدار و قالب مانند و عرض بذور ناگت شکل و

طور معنی داري تحت تاثیر قرار داد. هرا ب قالب مانند
زنی، هاي محرك رشد نیز، درصد جوانهکاربرد باکتري

-درصد جوانه95زنی، زمان رسیدن به یکنواختی جوانه

زنی، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه، شاخص بنیه 

بذر و طول، عرض و قطر هر سه نمونه بذر را در سال 
زنی، وزن خشک گیاهچه، اول آزمایش و درصد جوانه

ر هر و طول، عرض و قط گیاهچه،شاخص بنیه بذرطول 
سه نمونه بذر را در سال دوم تحت تاثیر معنی دار قرار 
داد. براساس نتایج موجود، اثر متقابل کاربرد کود دامی 

هاي محرك رشد گیاه، در بستر کشت همراه با باکتري
عرض بذور بالدار و قطر بذور طول بذر ناگت شکل، 

قالب مانند را در سال اول و وزن خشک گیاهچه، قطر 
شکل و قطر بذور قالب مانند را در سال  بذور ناگت

-هزنی بدوم آزمایش تحت تاثیر قرار داد. سرعت جوانه
متقابل تیمارهاي  وطور معنی داري تحت تاثیر اثر ساده 

  ).2 مورد استفاده قرار نگرفت (جدول
 

  طی دو سالهاي محرك رشد در يو باکتر زنی بذور همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامیتجزیه واریانس صفات کیفی جوانه -2جدول 
Table 2- Analysis of variance for calendula seed quality criteria under application of manure and growth 

promotion bacteria during two years of experiment 
  )Mean square( میانگین مربعات    

  منابع تغییر
)Sources of 

Variation(  

درجه 
 آزادي

)df( 

 زنیدرصد جوانه

)Germination 

percentage(  

 زنیسرعت جوانه

)Germination rate(  

  زنییکنواختی جوانه
)Germination 

uniformity(  

% 95زمان رسیدن به 
  زنیجوانه

)D95(  

  طول گیاهچه
)Seedling length(  

  وزن خشک گیاهچه
)Seedling dry 

weight(  

  شاخص بنیه بذر
)Seed vigour index(  

    
  سال اول

)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year( 

  دوم سال
)Second 

year( 

  سال اول
)First year( 

  سال دوم
)Second year( 

 کود دامی
Manure  1  312.50** 338.0** 0.00007 ns 0.00007 ns 0.10 ns 1.20 ns 0.24 ns 0.55 ns 603.52** 1056.04** 0.0000 ns 0.0007** 10832627.31** 17170576.46** 

هاي محرك باکتري
 رشد

Growth 
promotion 

bacteria  

3  539.16** 787. 3** 0.0011 ns 0.0024 ns 1.34* 0.77ns 0.77** 0.52 ns  460.52** 810.33** 0.0003** 0.0004** 11253763.43** 18571307.57** 

کود دامی* باکتري 
 محرك رشد

Manure* growth 
promotion 

bacteria  

3  5.83ns 3.33 ns 0.00021 ns 0.0001 ns 0.40 ns 0.03 ns 0.22 ns  0.11 ns 12.19 ns 53.05 ns 0.00002 ns 0.00007** 80695.56 ns 855490.60 ns 

 خطا
Error  24  35.50  13.66  0.0009  0.0012  0.31  0.37  0.16  0.33  47.02  31.07  0.00003  0.00001 437403.36 401179.02 

 (%)ضریب تغییرات

)%(CV 
  7.08  4.38  11.98  13.88  17.47  18.93  5.95  8.64  6.85  7.91  15.39  10.06 11.33 10.48 

  را نشان می دهد. و عدم معنی داري درصد 5درصد و 1به ترتیب معنی داري در سطح احتمال nsو **  ،*
*,** & ns: significant at 5 and 1% probability level and non significant, respectively.  
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هاي محرك رشد يلوژیک (ابعاد) بذور مختلف همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکترهاي مورفوتجزیه واریانس ویژگی -3جدول 
 در سال اول

Table 3- Analysis of variance for calendula seed morphological criteria under application of manure and growth 
promotion bacteria during first year of experiment 

 منابع تغییر

)Sources of Variation(  
درجه 
 آزادي

)df(  

 میانگین مربعات

)Mean square(  

 بذور ناگت شکل    
Nugget seed  

 بذور بالدار
Winged seed  

 بذور قالب مانند
Hooked seed  

 طول بذر    
Seed 

length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  

 طول بذر
Seed 

length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  

 طول بذر
Seed 

length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  
 کود دامی
Manure  1  20.034** 0.57ns 1.20** 2.95** 3.47** 1.43** 3.47** 5.0** 0.82** 

 هاي محرك رشدباکتري
Growth promotion 

bacteria  
3  17.50** 1.48** 1.03** 3.80** 3.29** 1.83** 3.90** 5.12** 0.57** 

 کود دامی* باکتري محرك رشد
Manure* growth 

promotion bacteria  
3  2.38* 0.05ns 0.20ns 0.13ns 0.41** 0.10ns 0.17ns 0.07ns 0.04* 

 خطا
Error  

24  0.56 0.17 0.12 0.19 0.07 0.04 0.19 0.39 0.01 

 CV    5.79 16.84 17.57 5.25 3.95 6.82 7.64 19.02 8.10)%( (%)ضریب تغییرات
  را نشان می دهد. و عدم معنی داري درصد 5درصد و 1به ترتیب معنی داري در سطح احتمال nsو **  ،*

*,** & ns: significant at 5 and 1% probability level and non significant, respectively. 
 

هاي محرك رشد يبعاد) بذور مختلف همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکترهاي مورفولوژیک (اتجزیه واریانس ویژگی -4جدول 
  در سال دوم

Table 4- Analysis of variance for calendula seed morphological criteria under application of manure and growth 
promotion bacteria during second year of experiment 

 تغییرمنابع 

)Sources of Variation(  
درجه 
 آزادي

)df(  

 میانگین مربعات

)Mean square(  

  بذور قالب مانند  بذور بالدار  بذور ناگت شکل    
 طول بذر    

Seed 
length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  

 طول بذر
Seed 

length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  

 طول بذر
Seed 

length  

 عرض بذر
Seed 
width  

 قطر بذر
Seed 

diameter  
 کود دامی
Manure  1  21.28** 3.68** 2.46** 9.69** 2.62ns 3.27** 5.54** 2.90** 1.29** 

 هاي محرك رشدباکتري
Growth promotion 

bacteria  
3  15.46** 2.77** 1.71** 8.34** 6.03** 4.45** 3.69** 7.07** 1.07** 

 باکتري محرك رشد × کود دامی
Manure* growth 

promotion bacteria  
3  0.81ns 0.12ns 0.18* 0.37ns 0.31ns 0.10ns 0.26ns 0.26ns 0.16* 

 خطا
Error  

24  0.30 0.81 0.06 0.44 0.92 0.11 0.26 0.29 0.04 

 CV    4.19 13.36 12.70 7.37 13.79 9.93 9.90 14.52 11.61)%( (%)ضریب تغییرات
  را نشان می دهد. و عدم معنی داري درصد 5درصد و 1به ترتیب معنی داري در سطح احتمال nsو **  ،*

*,** & ns: significant at 5 and 1% probability level and non significant, respectively. 
  

براساس نتایج موجود، در طی هر دو سال آزمایش،   زنی بذردرصد جوانه
ر بستر کشت منجر به حصول استفاده از کود دامی د
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زنی بذور همیشه بهار شد. بیشترین میانگین درصد جوانه
که عدم استفاده از کود دامی کمترین درصد درحالی

 5دنبال داشت. همانگونه که در جدول هزنی را بجوانه
-مشخص شده است، استفاده از کود دامی درصد جوانه

 71/7ه میزان زنی بذور را نسبت به بستر فاقد کود دامی ب
. ترتیب در سال اول و دوم افزایش داددرصد به 02/8و 

کننده هاي تثبیتهمچنین تلقیح بذور با مخلوط باکتري
کننده فسفر در هر دو سال آزمایش نیتروژن و حل

ترتیب در % به16/32و  33/25زنی بذر را درصد جوانه
هاي سال اول و دوم نسبت به عدم کاربرد باکتري

  ).5 شد افزایش داد (جدولمحرك ر

 
  زنییکنواختی جوانه

هاي محرك رشد تنها در سال تلقیح بذور با باکتري
زنی طور معنی داري یکنواختی جوانههاول آزمایش ب

ترین مقدار کمکه طوريهبذور را تحت تاثیر قرار داد ب
-زنی بذور با کاربرد باکتريمیانگین یکنواختی جوانه

دست آمد که نسبت به کاربرد کننده فسفر بهاي حل
مقدار)  بیشترینکننده نیتروژن (با هاي تثبیتباکتري

  ).5جدول داد ( کاهش% 44/26میانگین این شاخص را 

  
هاي محرك رشد در طی دو يزنی بذور مختلف همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکترهاي کیفی جوانهمیانگین ویژگی -5 جدول

  سال
Table 5- Means of calendula seed qualitative criteria under application of manure and growth promotion bacteria 

during two years of experiment 
 زنیدرصد جوانه  

)Germination 

percentage(  

 زنییکنواختی جوانه
  (روز)

)Germination 

uniformity(  

 زمان رسیدن به

  زنی% جوانه95
)D95(  

  طول گیاهچه
  متر)(میلی

)mm)(Seedling length(  

  شاخص بنیه بذر
)Seed vigour index(  

 بستر کشت
)Growth bed(  

  سال اول
)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First year(  

  سال اول
)First year(  

  سال اول
)First 

year(  

  سال دوم
)Second 

year(  

  سال اول
)First 

year( 

  ال دومس
)Second 

year( 

 Manure(  87.25 87.5 - - 73.07 76.21 6417.6 6770.6( کود دامی
-Non( عدم کود دامی

manure(  81.0 81.0 - - 64.38 64.72 5254.0 5305.6 

LSD  4.34 2.69 - - 5.0 4.06 482.6 462.2 
  هاي محرك رشدباکتري

Growth promotion 
bacteria  

        

  نیتروژنکننده تثبیت
Nitrogen fixing 

bacteria 
80.00 82.00 3.63 6.99 67.71 69.53 5470.3 5727.5 

 کننده فسفرحل
P solubilizing bacteria  

87.00 89.00 2.67 6.27 72.15 73.62 6293.8 6585.7 

هاي محرك مخلوط باکتري
 رشد

Mixture of growth 
promotion bacteria  

94.00 94.50 3.24 6.76 76.39 81.41 7181.0 7727.9 

 عدم باکتري محرك رشد
Non- growth 

promotion bacteria 
75.00 71.50 3.38 6.83 58.66 57.30 4398.0 4111.3 

LSD 6.14 3.81 0.58  0.41  7.07  5.75  682.5  653.6  
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  )D95زنی (درصد جوانه 95زمان رسیدن به 
 کننده نیتروژنهاي تثبیتتلقیح بذور با باکتري

زنی را درصد جوانه 95بیشترین میانگین زمان رسیدن به 
که نسبت به کمترین طوريهدنبال داشت بهدر سال اول ب

کننده فسفر، هاي حلمقدار آن با تلقیح بذور با باکتري
  ).5 % افزایش داد (جدول48/11مقدار این شاخص را 
  وزن خشک گیاهچه

ر شود، اثمالحظه می 7گونه که در جدول همان
هاي محرك رشد متقابل بستر کود دامی و باکتري

میانگین وزن خشک گیاهچه را تحت تاثیر قرار داد 
-که تلقیح بذور با مخلوط باکتريطوريه(سال دوم) ب

کننده فسفر در بستر فاقد کننده نیتروژن و حلهاي تثبیت
درصدي وزن خشک  31/79کود دامی منجر به افزایش 

هاي ود دامی و کاربرد باکتريگیاهچه نسبت به بستر ک
  .کننده نیتروژن گردیدتثبیت
  

  طول گیاهچه
در طی هر دو سال، استفاده از کود دامی در بستر 

که طوريهکشت بر طول گیاهچه تاثیرگذار بود ب
استفاده از کود دامی نسبت به عدم کاربرد آن در بستر 

و  49/13کشت، میانگین طول گیاهچه را به میزان 
ترتیب در سال اول و دوم افزایش داد هصد بدر75/17

). براساس نتایج حاصل، تلقیح بذور با مخلوط 5جدول (
هاي محرك رشد، منجر به حصول بیشترین باکتري

مقدار میانگین طول گیاهچه در طی هر دو سال شد در 
هاي محرك رشد کمترین که عدم کاربرد باکتريحالی

انگین طول گیاهچه مقدار این صفت را بهمراه داشت. می
کننده کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتدر تلفیق باکتري

برابر نسبت به عدم تلقیح  42/1و  3/1فسفر به میزان 
ترتیب در سال اول هاي محرك رشد بهبذور با باکتري

  ). 5 (جدولد و دوم افزایش نشان دا
  

  شاخص بنیه بذر 
د میانگین شاخص بنیه بذر در بذور تحت تیمار کو

طور معنی داري در هر دو سال افزایش نشان هدامی ب
% 66/27و  14/22داد. استفاده از کود دامی منجر به 

افزایش در میانگین شاخص بنیه بذر نسبت به عدم 
کاربرد کود دامی شد. همچنین در تلقیح بذور با 

کننده کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتمخلوط باکتري
ین مقدار برخوردار بود. از فسفر، این شاخص از بیشتر

هاي محرك رشد طرف دیگر، عدم تلقیح با باکتري
-هدنبال داشت بهکمترین میانگین شاخص بنیه بذر را ب

درصدي این  79/46و  75/38که منجر به کاهش طوري
  ).5 ترتیب در سال اول و دوم شد (جدولشاخص به

  
  ابعاد بذر (طول، عرض و قطر)   

  بذور ناگت شکل-
شود مشاهده می 4و  3هاي لنگونه که در جدوهما

تقریبا کلیه صفات مرتبط با ابعاد بذر در هر دو سال 
تحت تاثیر استفاده از کود دامی در بستر کشت و 

هاي محرك رشد قرار گرفتند همچنین تلقیح با باکتري
بجز عرض بذر در سال اول که واکنش معنی داري 

حاوي کود دامی  نسبت به کود دامی نشان نداد. بستر
%) در سال اول و طول بذر 22/21میانگین قطر بذر (

%) را در سال دوم نسبت 49/30%) و عرض بذر (27/13(
به بستر فاقد کود دامی افزایش داد. تلقیح بذر با مخلوط 
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کننده فسفر، کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتباکتري
سال بیشترین میانگین ابعاد بذر ناگت شکل را در هر دو 

هاي محرك رشد به دنبال نسبت به عدم تلقیح با باکتري
که عرض و قطر بذر از روند افزایشی طوريهداشت ب

درصدي (سال اول) و طول و عرض  12/56و  25/50
درصدي در سال دوم  7/82و  43/76بذر از افزایش 

نسبت به عدم تلقیح بذور (با کمترین میانگین ابعاد بذر) 
). اثر متقابل کود دامی و 6 دولبرخوردار بودند (ج

هاي محرك رشد، طول بذر (سال اول) تلقیح با باکتري
طور معنی داري تحت تاثیر هطر بذر (سال دوم) را بقو 

-هاي تثبیتکه تلقیح بذور با باکتريطوريهقرار دادند ب

کننده نیتروژن در بستر کود دامی منجر به افزایش 
نسبت به بستر  طول بذر ناگت شکلدرصدي  53/37

هاي محرك رشد فاقدکود دامی و عدم کاربرد باکتري
کننده نیتروژن هاي تثبیت(سال اول) و کاربرد باکتري

قطر % افزایش 67/78در بستر فاقد کود دامی منجر به 
نسبت به بستر کود دامی و مخلوط  بذر ناگت شکل

  .)7(جدول  هاي محرك رشد (سال دوم) گردیدباکتري
  

  داربذور بال-
)، بجز 4و  3هاي براساس نتایج موجود (جدول

عرض بذر در سال دوم، سایر ابعاد بذر تحت تاثیر کود 
هاي محرك رشد در هر دو سال دامی و کاربرد باکتري

نشان داده شده  6گونه که در جدول قرار گرفتند. همان
است، استفاده از کود دامی طول و قطر بذر را به ترتیب 

% در 71/20و  03/13در سال اول و % 38/14و  59/7
سال دوم نسبت به عدم کاربرد کود دامی افزایش داد. 
همچنین نتایج حاکی از آن است تلقیح با مخلوط 

 اتکننده فسفکننده نیتروژن و حلهاي تثبیتباکتري
نسبت به عدم تلقیح، بیشترین میانگین ابعاد بذور بالدار 

افزایش میانگین  که منجر بهطوريهرا بهمراه داشت ب

% در 70/44و  71/21طول و قطر بذر بترتیب به میزان 
، 14/31سال اول و طول، عرض و قطر بذر به ترتیب 

% در سال دوم نسبت به تیمار عدم تلقیح 83/72و  52/34
. عرض )6(جدول  هاي محرك رشد گردیدبا باکتري

طور معنی داري تحت تاثیر اثر متقابل هبذر در سال اول ب
هاي محرك رشد قرار ود دامی و تلقیح با باکتريک

کننده نیتروژن هاي تثبیتگرفت و تلقیح بذور با باکتري
 27/1در بستر فاقد کود دامی، میانگین عرض بذر را 

-برابر نسبت به بستر کود دامی و عدم تلقیح با باکتري

  .)7(جدول  هاي محرك رشد افزایش داد
  

  بذور قالب مانند
حاکی از آنست که بستر کود دامی و  نتایج آزمایش

هاي محرك رشد، همچنین تلقیح با مخلوط باکتري
طور معنی داري در هر دو هابعاد بذور قالب مانند را ب

سال تحت تاثیر قرار داد که از روند تغییرات ابعاد بذر 
براساس ). 4و  3هاي لمشابهی برخوردار بودند (جدو

ر به افزایش بستر حاوي کود دامی منج، 6جدول 
%) و عرض بذر 40/17و  11/12میانگین طول بذر (

%) به ترتیب در طی سال اول و دوم 59/17و  49/27(
نسبت به بستر فاقد کود دامی شد. بیشترین میانگین ابعاد 

-هاي تثبیتبذر قالب مانند با کاربرد مخلوط باکتري

کننده فسفر حاصل شد که نسبت کننده نیتروژن و حل
هاي محرك رشد، افزایشی به عدم کاربرد باکتري

ترتیب در طول و عرض بذر ه% ب94/82و  02/34حدود 
ترتیب در طول و ه% ب02/89و  79/37(سال اول) و 

. )6(جدول  همراه داشتهعرض بذر در سال دوم را ب
هاي محرك اثر متقابل کود دامی و تلقیح با باکتري

که طوريهد بر قطر بذور قالب مانند تاثیرگذار بود برش
کاربرد کود دامی در بستر کشت همراه با عدم تلقیح 

هاي محرك رشد، میانگین قطر بذر را بذور با باکتري
برابر نسبت به عدم کاربرد کود دامی در تلفیق با  3/1
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کننده نیتروژن افزایش داد هرچند هاي تثبیتباکتري
-اري با یکدیگر نشان ندادند، درحالیاختالف معنی د

که در سال دوم، کاربرد کود دامی در بستر کشت 
هاي محرك همراه با تلقیح بذور با مخلوط باکتري

-ههمراه داشت بهرشد، بیشترین میانگین قطر بذر را ب
که نسبت به عدم کاربرد کود دامی و عدم تلقیح طوري

ن قطر بذر) هاي محرك رشد (کمترین میانگیبا باکتري
برابر افزایش در میانگین قطر بذر در سال  73/1سبب 

دوم شد که اختالف معنی داري با یکدیگر نیز نشان 
  ).7 دادند (جدول

  

  
  
  
  

هاي محرك رشد در طی يهاي مورفولوژیک (ابعاد) بذور مختلف همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکترمیانگین ویژگی -6 جدول
  دو سال

Table6- Means of calendula seed morphological criteria under application of manure and growth promotion 
bacteria during two years of experiment 

 طول بذر ناگت  
Nugget seed length  

  )mm( متر)(میلی

 عرض بذر ناگت
Nugget seed 

width  
  )mm( متر)(میلی

 

قطر بذر 
 ناگت

Nugget 
seed 

diameter  
 متر)(میلی

)mm(  

 طول بذر بالدار
Winged seed 

length  
  )mm( متر)(میلی

عرض بذر 
 بالدار

Winged 
seed 

width  
 متر)(میلی

)mm(  

 قطر بذر بالدار
Winged seed 

diameter  
  )mm( متر)(میلی

  طول بذر قالب مانند
Hooked seed 

length  
  )mm( متر)(میلی

  دعرض بذر قالب مانن
Hooked seed 

width  
  )mm( متر)(میلی

 بستر کشت
)Growth 

bed(  

سال  
  اول

)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year(  

سال 
  اول

)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

  سال اول
)First 

year(  

سال 
  اول

)First 

year(  

  سال دوم
)Second 

year(  

  سال دوم
)Second 

year(  

سال 
  اول

)First 

year( 

  دوم سال
)Second 

year( 

سال 
  اول

)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

سال 
  اول

)First 

year( 

  سال دوم
)Second 

year( 

 کود دامی
)Manure(  

  
13.77 13.91 - 2.91 2.17 8.64 9.54 - 3.34 3.73 6.11 5.60 3.71 4.01 

 عدم کود دامی
)Non-

manure(  

  
12.18 

12.28 - 2.23 1.79 8.03 8.44 - 2.92 3.09 5.45 4.77 2.91 3.41 

LSD   0.54 0.40 - 0.25 0.25 0.31 0.48 - 0.15 0.24 0.32 0.37 0.46 0.39 

هاي باکتري
  محرك رشد

Growth 
promotion 
bacteria  

  

             

کننده تثبیت
  نیتروژن

Nitrogen 
fixing 

bacteria 

  
12.53 

13.09 2.31 2.56 1.89 8.17 8.70 6.82 2.99 3.33 5.85 5.17 3.38 3.78 

 کننده فسفرحل
P 

solubilizing 
bacteria  

  
13.57 

13.64 2.69 2.89 2.05 8.62 9.31 7.37 3.29 3.68 6.06 5.43 3.7 4.20 

مخلوط 
هاي باکتري

 محرك رشد
Mixture of 

growth 
promotion 
bacteria  

  
 

14.64 

14.45 2.96 3.07 2.42 9.08 10.19 7.87 3.69 4.20 6.42 5.87 3.97 4.48 

عدم باکتري 
 محرك رشد

Non- 

 11.17 

11.18 1.97 1.74 1.55 7.46 7.77 5.85 2.55 2.43 4.79 4.26 2.17 2.37 
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growth 
promotion 
bacteria 

LSD   0.77 
0.56 0.43 0.35 0.35 0.45 0.68 0.99 0.22 0.34 0.45 0.53 0.65 0.55 

  
  
  
  

هاي محرك رشد يزنی و مورفولوژي بذور همیشه بهار تحت تاثیر کاربرد کود دامی و باکترصفات کیفی جوانه میانگین اثر متقابل -7 جدول
  در طی دو سال

Table 7- Means of interaction effect for calendula seed qualitative and morphological criteria under application 
of manure and growth promotion bacteria during two years of experiment 

  سال دوم  سال اول    
  هاي محرك رشدباکتري  

Growth promotion 
bacteria  

طول بذر ناگت 
  شکل

Nugget seed 
length  

  )mm( متر)(میلی

  عرض بذر بالدار
Winged seed 

width  
  )mm( متر)(میلی

  قطر بذر قالب مانند
Hooked seed 

diameter  
  )mm( متر)(میلی

وزن خشک 
 گیاهچه

Seedling dry 
weight  

 (گرم)

)gr(  

  قطر بذر ناگت شکل
Nugget seed 

diameter  
  )mm( متر)(میلی

  قطر بذر قالب مانند
Hooked seed 

diameter  
  )mm( متر)(میلی

می
د دا

کو
 M

an
ur

e
 

  کننده نیتروژنتثبیت
Nitrogen fixing bacteria 

15.61 7.61 1.64 0.029 1.81 1.52 

 کننده فسفرحل
P solubilizing bacteria  11.69 6.67 1.33 0.034 1.40 1.68 

 هاي محرك رشدمخلوط باکتري
Mixture of growth 
promotion bacteria  

11.99 6.88 1.63 0.031 1.79 2.45 

 عدم باکتري محرك رشد
Non- growth promotion 

bacteria 
12.74 6.04 1.68 0.039 2.03 1.77 

عد
می

د دا
کو

م 
 N

on
- m

an
ur

e
  

  کننده نیتروژنتثبیت
Nitrogen fixing bacteria 

14.02 7.70 1.29 0.034 2.43 1.70 

 کننده فسفرحل
P solubilizing bacteria  

13.14 6.43 1.52 0.035 2.23 2.06 

 هاي محرك رشدمخلوط باکتري
Mixture of growth 
promotion bacteria  

13.28 6.74 1.65 0.052 1.36 1.57 

 عدم باکتري محرك رشد
Non- growth promotion 

bacteria 
11.35 6.74 1.57 0.033 2.37 1.41 

LSD  1.87 1.22 0.46 0.004 0.65 0.50 

  
  بحث

خاك سالم و با کیفیت اساس کشاورزي پایدار می 
). امروزه با توجه به طرح Singh et al., 2011باشد (

-هاي متنوعی از باکتريونهتوسعه کشاورزي پایدار، گ

هاي غیرهمزیست شامل سودوموناس، ازتوباکتر و 
-زوسپیریلوم با هدف افزایش تولیدات گیاهی بکار میآ

تلقیح بذر با تلفیقی از  و )Rifat et al., 2010روند (

هاي ریزوسفري براي افزایش رشد و میکروارگانیسم
به تغذیه بهتر گیاه توصیه شده است. در برخی منابع 

هاي گیاهی هاي مفید، پروبیوتیکمیکروارگانیسم
هاي که قارچ میکوریزا، قارچ 1شوداطالق می

                                                                                 

1. Plant Probiotic Microflora (PPM) 
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هاي ریزوسفري آنتاگونیست و گروه بزرگی از باکتري
شوند. علت اطالق واژه محرك رشد گیاه را شامل می

پروبیوتیک گیاهی این است که این قبیل 
یستی و هاي زهاي مفید قادرند تنشمیکروارگانیسم

 Bosco andغیرزیستی را در گیاه به حداقل برسانند (

Picard, 2008 همچنین، فلور میکروبی خاك و ریشه .(
-سبب تسریع رشد گیاه و افزایش مقاومت آن به پاتوژن

هاي زیستی فعال واسطه تولید متابولیتهها و آفات ب
ها اثرات مفید هم روي شوند. این میکروارگانیسممی

روابط  د و در حقیقت،و هم گیاه دارن کیفیت خاك
کننده باکتري در محیط ریشه سپهر تعیین-متقابل گیاه

هاي سالمت گیاه و باروري خاك است. باکتري
زایی ریزوسفري محرك رشد گیاه قادرند کلونی

-مدي با ریشه گیاه انجام دهند و از طریق کلونیآکار

این  .شوندسازي ریشه گیاه، سبب بهبود رشد گیاه می
هاي ریزوسفري عنوان باکتريها همچنین بهباکتري

در  که شوندنامیده می PHPR(1محرك سالمت گیاه (
محیط ریشه سپهر که مهمترین محیط اکولوژیکی 

باکتري است، همیاري -خاك براي روابط متقابل گیاه
  ). Rifat et al., 2010دهند (انجام می

مال دارد براساس نتایج حاصل از این آزمایش، احت
هاي محرك رشد با کاربرد واکنش بهتر گیاه به باکتري

ها باشد، دلیل بهبود فعالیت میکروارگانیسمکود دامی به
که با بهبود کیفیت خاك و افزایش تولید مواد محرك 
رشد باعث توسعۀ رشد ریشه و در نتیجه بهبود جذب 
آب و عناصر غذایی شده و در نهایت سبب افزایش 

اند. از طرف دیگر، عرضه رد گیاه شدهرشد و عملک
ها یا کود دامی مورد عناصر غذایی توسط باکتري

استفاده احتماال جذب عناصر غذایی را بهبود بخشیده و 
                                                                                 

1. Plant Health Promoting Rhizobacteria 

 Gunriاي را براي گیاه فراهم کرده است (تعادل تغذیه

et al., 2004طور هتواند کیفیت بذر تولیدي را ب) که می
در تحقیقی مشاهده شد  مثبت تحت تاثیر قرار دهد.

کننده نیتروژن سبب افزایش هاي تثبیتکاربرد باکتري
رشد و کاهش نیاز نیتروژنی در برخی گیاهان دارویی از 

 Trigonella)، شنبلیله (Nigella sativaجمله سیاهدانه (

foenum-graecum) و جعفري (Petroselinum sativum (
  ).Mohamed Said Ali et al., 2009شده است (

ها به دو بهبود و توسعه رشد گیاه توسط این باکتري
شود. بهبود رشد صورت مستقیم یا غیرمستقیم تسهیل می

 ،هاي ریزوسفري محرك رشد گیاهگیاه توسط باکتري
طور غیرمستقیم شامل ممانعت از اثرات نامطلوب هب

موجودات بیماریزاي گیاهی است که از طریق تولید 
هاي تخریب ها و آنزیمیوتیکسیدروفورها و آنتی ب

گیرد. در شیوه کننده دیواره سلولی قارچ صورت می
هاي گیاهی مانند مستقیم، از طریق تولید هورمون

اکسین، سیتوکینین، جیبرلین، اتیلن و آبسیزیک اسید 
یابد و به حل شدن فسفات معدنی و رشد گیاه بهبود می

سایر عناصر غذایی کمک کرده و سبب تسهیل در 
جذب عناصر غذایی از محیط ریزوسفر شده و مقاومت 

هاي خاك را پایدار ها را افزایش داده، خاکدانهبه تنش
ساخته و ساختار و محتواي ماده آلی خاك را بهبود 

بخشد و با فراهم کردن عناصر غذایی در خاك، می
 شوندسبب کاهش نیاز به مصرف کودهاي شیمیایی می

)Rifat et al., 2010.(   
کود دامی عالوه بر بهبود ساختمان خاك ستفاده از ا

باعث افزایش قابلیت دسترسی به عناصر غذایی خاك 
شده و با افزایش مواد آلی خاك، فعالیت 

ها نیز افزایش و متعاقبا سبب افزایش میکروارگانیسم
تولید هوموس، افزایش معدنی شدن عناصر غذایی و 

غذایی تر مواد، افزایش جذب عناصرگردش سریع



 93  ...                                                                                    ارزیابی اثر نهاده هاي آلی در تولید بذر

خصوص در مورد فسفر و افزایش هتوسط گیاهان ب
 ,Jeyabal and Kupposwamyشوند (تثبیت نیتروژن می

در برخی منابع عنوان شده است که افزودن کود  ).2001
آلی به خاك خواص فیزیکی و شیمیایی خاك را بهبود 

 تکثیر در نتیجه محیط مناسبی براي رشد و بخشد ومی

در  .(Kundu and Gaur., 1980)کند ها ایجاد میباکتري
افزودن کود نظر می رسد هشرایط تحقیق حاضر نیز، ب

ها محیط مناسبی براي فعالیت باکتريدامی به خاك، 
 Anwar etخاك ( زیستیبا بهبود بخشیدن شرایط بود و 

al., 2005 ضمن فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز ،(
-طلوب گیاه را بهگیاه، افزایش رشد رویشی و زایشی م

دنبال داشته و با تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح 
-به نقش اساسی در بهبود تولید و عملکرد داشته است.

هاي آلی در تغذیه خاك، عبارت دیگر، استفاده از نهاده
باعث بهبود ساختار و کارکرد خاك شده ضمن اینکه 

خشد بقابلیت دسترسی به عناصر غذایی را نیز بهبود می
افزایی روي رشد و تواند اثرات همکه این امر می

این امر در منابع دیگري نیز  و عملکرد گیاه داشته باشد
در همین  ).Singh et al., 2013aعنوان شده است (

-افزایش جذب عناصر غذایی با کاربرد باکتري ارتباط،

) Ocimum basilicumهاي محرك رشد در ریحان (
 Singh et al., 2013b, Ordookhaniگزارش شده است (

et al., 2011 .(  
در  زیستیاي کاربرد کودهاي دامی و در مطالعه

گیاه دارویی ماریتیغال، سبب افزایش رشد و عملکرد 
شده گزارش  همچنین). Ismail et al., 2014(گیاه شد 

-کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتکاربرد باکتري است

شد، وزن خشک ریشه کننده فسفات منجر به افزایش ر
 در برگ و ریشه همیشه بهار شد NPKو ساقه و میزان 

)Hosseinzadeh et al., 2011(. هاي در مجموع، گزارش
متعددي مبنی بر افزایش رشد و عملکرد گیاهان دارویی 

)، Coleus forskohlii )Singh et al., 2009از جمله 
 ,.Singh et al., 2013b Ordookhani et alریحان (

شوید  و )Rathaur et al., 2012( )، پنیرباد;2011
)Sokhangoy et al., 2012; Kandeel et al., 2004 ( با

  ارائه شده است.کاربرد کودهاي آلی 
بذر نهاده اصلی در کشاورزي و نقطه آغاز یا منبع 
تولید یک گیاه بوده که هدف کاربردي آن براي کشت 

در حقیقیت و تکثیر است. بنابراین با کنترل بذر 
استقرار  ).Fernandez, 2001کشاورزي کنترل می شود (

زنی و رشد اولیه مطلوب گیاهان که برآیندي از جوانه
نشا است، عامل مهمی در حصول به حداکثر عملکرد 
محسوب می شود. از طرف دیگر، دو عامل کیفیت بذر 

-و عوامل مربوط به خاك و اثرات متقابل این دو تعیین

آمیز یک گونه گیاهی است ار موفقیتکننده استقر
)Koocheki and Khjehhosseini, 2008 یکی از .(

مواردي که در تولید بذر ارگانیک باید مورد توجه قرار 
هاي کیفی بذر از بعد کیفیت ژنتیکی، گیرد شاخص

فیزیکی، فیزیولوژیکی و سالمت بذر می باشد 
)Lammerts et al., 2003.( از  زنی بذربنیه و جوانه

 Koochekiخصوصیات فیزیولوژیک کیفی بذر هستند (

and Khjehhosseini, 2008 ؛Lammerts et al., 2003 .(
زنی بذر بیانگر میزان تولید نشاي نرمال در شرایط جوانه

مطلوب در مزرعه بوده و بنیه بذر نیز قدرت نشاهاي 
تولیدي را تعیین نموده ضمن اینکه سرعت سبز شدن، 

صد سبز شدن بذر در مزرعه را تحت یکنواختی و در
دهد. در همین ارتباط عوامل مختلفی از تاثیر قرار می

جمله ژنتیک، محیط، وضعیت تغذیه گیاه مادري، وزن 
 Koocheki andو اندازه بذر بر بنیه بذر تاثیرگذارند (

Khjehhosseini, 2008 .(  
-هاي مورفولوژیک بذر، بیانگر سازگاريویژگی

پراکنش تا جوانه زنی و استقرار موفقیت هاي الزم براي 
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مطالعات حاکی از آن است که  .باشدآمیز گیاهچه می
زنی و کننده جوانههاي مختلف تعییناندازه بذر در گونه

طور معمول ه). بHassell et al., 2004( بنیه گیاهچه است
زنی بهتري برخوردار بوده بذر بزرگتر از قابلیت جوانه

کند که این ه قویتري نیز تولید میضمن اینکه گیاهچ
دلیل وجود ذخایر غذایی بیشتر در بذر بزرگتر هامر ب

ها بذور متوسط باشد هرچند که در برخی گونهمی
اند. اندازه بذر و بنیه نسبت به بزرگ برتري نشان داده

طور مستقیم همبستگی با رشد، سالمت و بنیه گیاه هآن ب
رشد گیاه مادري از طریق مادري دارد. با تغییر شرایط 

زنی و بنیه کوددهی، زمان رسیدگی و غیره، جوانه
  ). Hassell et al., 2004یابد (گیاهچه تغییر می

ها و در نتیجه تولید هورمون ها درنقش مهم باکتري
زنی بذر زنی، ابزار مفیدي در افزایش جوانهبهبود جوانه

 Miransari and( و متعاقبا افزایش تولید گیاه است

Smith, 2014که عرضه مطلوب عناصر غذایی طوريه). ب
خاك منجر به تولید بذوري با ذخیره غذایی فراوان 

زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه براي استفاده در طی جوانه
). همانطور که مشاهده شد، Mbofung, 2012شود (می

هاي محرك رشد تأثیر کاربرد کود دامی و باکتري
دهنده تغذیه عملکرد بذر داشت که نشان مثبتی بر بهبود

هاي فوق تر این گیاه در شرایط استفاده از نهادهمناسب
بود که متعاقبا این شرایط خود منجر به بهبود اندازه بذر 

رسد که استفاده از نظر میهتولیدي شده است. ب
کودهاي آلی براي تغذیه گیاهان مذکور با بهبود شرایط 

)، ساختمان خاك و Anwar et al., 2005اي (تغذیه
نگهداري آب خاك منجر به افزایش رشد رویشی و 
زایشی گیاه شده که خود باعث تولید بذور با وزن هزار 
دانه و اندازه بزرگتر در این گیاه نسبت به شرایط عدم 

کود  اثر مثبت کاربرد  استفاده از این کودها شده است.
 ,.Irannezhad et lبهبود وزن هزار دانه اسفرزه ( آلی در

 ) و رازیانه نسبت به شاهد گزارش شده است2010
)Darzi et al., 2006 .( این نتایج در مورد تحقیق حاضر

که تیمارهاي کودي مورد طوريهنیز صادق است ب
عملکرد بذر وزن هزاردانه همیشه بهار و متعاقبا  ،استفاده

  دند. طور معنی داري افزایش داهرا نسبت به تیمار شاهد ب
 باگیاه همیشه بهار  تغذیهرسد نظر میهبنابراین ب

، ضمن عرضه مناسب عناصر غذاییبدلیل کودهاي آلی 
-منجر به افزایش بنیه و قدرت جوانه ،بذور بزرگتر تولید

رشد بهتر گیاهچه این گیاه دارویی و متعاقبا زنی بذور 
هاي با بذور بزرگتر، که گونه موید این امر استو  شده

زنی دلیل ذخیره مواد غذایی بیشتر، از قابلیت جوانههب
ارتباط مثبت وجود بهتر و بنیه بذر بیشتري برخوردارند. 

رشد و  ،زنیو معنی دار بین اندازه بذر با درصد جوانه
 براي تعدادي گونه گیاهی گزارش شدهاستقرار گیاهچه 

همچنین، گزارش ). Moles & Westoby, 2004است (
وزن و دلیل تاثیرگذاري بر دازه بذر، بهشده است که ان

تواند براي شاخصی است که می ،سرعت رشد گیاهچه
 Chandra(ارزیابی قدرت بذر مورد استفاده قرار گیرد 

et al., 2008 .( زنی بذر و رشد اولیه همیشه جوانهافزایش
نیز  کننده نیتروژنهاي تثبیتبهار با کاربرد باکتري

 پنیرباددر گیاه  .)Miri et al., 2013گزارش شده است (
هاي محرك رشد افزایش باکتري شده است نیز گزارش

دنبال داشتند را بهزنی و شاخص بنیه بذر درصد جوانه
)Rathaur et al., 2012(در مطالعه دیگري، عنوان شد . 

کننده نیتروژن سبب افزایش هاي تثبیتکاربرد باکتري
ر پروانش زنی و شاخص بنیه بذر ددرصد جوانه

)Catharanthus roseus( ه است) شدKarthikeyan et 

al., 2007 .(  
  

  گیرينتیجه
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مدیریت مناسب حاصلخیزي خاك، تضمینی براي 
قابلیت دسترسی مناسب عناصر غذایی براي گیاه و بهبود 

). نتایج تحقیق Mandal et al., 2007عملکرد است (
عث بهبود حاضر نشان داد که استفاده از کودهاي آلی با

رشد و عملکرد کمی و کیفی بذور همیشه بهار شد. از 
بین کودهاي آلی مورد استفاده، بستر کود دامی در 

کننده کننده نیتروژن و حلهاي تثبیتتلفیق با باکتري
فسفات نامحلول، در مورد اکثر صفات مورد مطالعه، 

نتایج براساس دنبال داشت. بنابراین هبهترین نتیجه را ب
نسبت (کاربرد کودهاي آلی  رسدنظر میبهآزمایش این 

در تولید بذر گیاه دارویی همیشه  )به عدم کاربرد آنها
طور مثبت بر ، بهعملکرد مطلوب ضمن حصولبهار، 

نیز اثرگذار جوانه زنی بذور این گیاه کیفی خصوصیات 
  . است

با توجه به توسعه کشاورزي پایدار و ارگانیک در 
دارویی و ضرورت استفاده از بذور  امر تولید گیاهان

بذر قابلیت تولید استاندارد و مناسب این شیوه تولید، 

هاي کشاورزي زیستی در این تحقیق تا  در نظام این گیاه
برخی شود و نتایج این پژوهش حدودي مشخص می

به گیاه دارویی همیشه بهار را  نکات مربوط به واکنش
یز قابلیت تولید از بعد کمی و کیفی و ن آلیکودهاي 

هاي کشاورزي زیستی تا  این گیاه را در نظامبذر 
  کند.حدودي بیان می

  
  سپاسگزاري

هزینه ایـن پـژوهش از محـل طـرح پژوهشـی بـه شـماره        
ــده  ــوبه  73149603/ 01/1پرونــــ ، 22/08/1389مصــــ

معاونــت محتــرم پژوهشــی و فنــاوري دانشــکده علــوم و 
طبیعـی  مهندسی کشاورزي، پردیس کشـاورزي و منـابع   

ــیله      ــدین وس ــه ب ــت ک ــده اس ــامین ش ــران ت ــگاه ته دانش
شـود. همچنـین از خـانم مهنـدس فرنـاز      سپاسگزاري می

دژابون و آقاي مهندس مرتضی یوسفی جهت همکـاري  
  شود.در اجراي این پژوهش قدردانی می
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