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Abstract
In order to evaluation of germinaton characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum)
seeds resulting from the rootstock in conditions of application of biological and chemical fertilizers in different
planting dates and methods, a split split plot experiment based on CRD design with three replications was
conducted in 2014 year, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The experimental treatments included seeds
resulting from treated Iraninan Ox-Tongue with different agronomic factors in farm such as 2 planting dates (10
February and 3 April 2012), 2 planting methods (seed planting and transplanting) and 3 different types of
biological and chemical fertilizers (mycorrhiza (Glomus moseae), biosulfur (included Thiobacillus spp.), chemical
fertilizer and control). The results showed that mycorrhiza and biosulfur increased germination percentage 18 and
17% and improved germination rate 32 and 33% compared to control, respectively. Mean germination time in
conditions of seed planting was less than transplanting conditions. Mycorrhiza application in conditions of seed
planting increased radicle length to plumule length 44% compared to control. Effect of planting date was
significant on radicle and plumule dry weight, so that the highest radicle (0.0016 g) and plumule (0.0075 g) weight
obtained in planting date of 10 February 2012.
Keywords: Biosulfur, Germination Rate, Mean Germination Time, Mycorrhiza, Radicle Length, Seed Planting.
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اکتینومیستها و قارچها دارای توانایی اکسیداسیون ساولفید

مقدمه

هیدروژن میباشند .با این حار اکسیداسیون گوگرد باهطاور

با توجه به مشاکالت اقتصاادی ناشای از افازایش رو باه
رشااد هزیناااه کودهاااای شاایمیایی از یاااکساااو و مساااا ل
زیستمحیطی مرتبط باا مصار غیراصاولی ایان کودهاا از
سوی دیگر ،تفکر استفاده از شیوههای زیستی برای افازایش
رشد محصوالت کشاورزی بیشتر ماورد توجاه قارار گرفتاه
است ،بهطوریکه در اکثر محافل ع،می صحبت از توسعهی
پایدار سیستمهای کشاورزی به عنوان یکی از مباحا مهام
مطاارح گردیااده اساات ( .)Kumuta et al., 2004در
سیساااتمهاااای کشااااورزی پایااادار ،اساااتفاده از مناااابع
تجدیدپذیری که حداکثر محاسان اکولاوژیکی و حاداقل
مضرات زیست محیطی را دارا باشند ،امری ضروری اسات
(.)Kizilkaya, 2008
در حار حاضر ،به دلیل توجه افکار عمومی باه ایارات
جااانبی مااواد شاایمیایی کشاااورزی ،پااشوهشهااا در مااورد
ریزموجااودات همزیساات بااا گیاهااان بااهعنااوان سیسااتمی
کامنهااده توساعهیافتاه اسات (.)Founoune et al., 2002
میکااوریزا از مهاامتاارین موجااودات همزیساات بااا گیاهااان
هساااتند کاااه باااه یاااک راساااتهی مونوفی،تیاااک 1باااه ناااام
گ،ومرومیکوتا 2تع،ق دارند و تقریباً در تمام اکوسیستمهای
خشکی حضور دارند .میکوریزاها همزیستهاای اجبااری
هستند و با  18تا  18درصد گونههاای گیااهی کاره زماین
همزیستی نشان میدهند و کربن ماورد نیااز بارای تکمیال
برخه زنادگیشاان را از گیااه میزباان بدسات مایآورناد
( .)Zhu et al., 2010میکوریزا ضمن بهبود جذب عناصار
غذایی بهویشه فسفر ( ،)Roesti et al., 2006باعا

بهباود

ساختار خاک ( )Rillig and Mummey, 2006و افازایش
مقاومت به تنشهای محیطای ()Marulanda et al., 2007
میشود.
در شاارایط هااوازی باااکتریهااای شیمیوساانتزکننده،
مسئور اکسیداسیون هستند .بعضی باکتریهای هتروترو ،
1. Monophyletic Phylum
2. Glomeromycota

عمده توسط گونههای شیمیوسانتزکننده تیوباسای،و

انجاام

ماایشااود .عااالوه باار گااوگرد ،سااولفیدها ،تیوسااولفات و
تتراتیونات نیز به سولفات اکسیده میشاوند .تیوباسای،و هاا
میتوانند ایرات قابلمالحظهای بر  pHخااک داشاته باشاند.
این باکتریها از طریق تولید اسید ،حاللیت عناصر غذایی را
افاازایش داده و قاب،یاات دسترساای آنهااا را تسااهیل مااینمایااد
( .)Fallah et al., 2009برخاای از پشوهشااگران ضاامن

بررسیهای خود تثییر مثبت ت،قیح باکتریهای تیوباسی،و
بر افزایش قاب،یت جذب عناصر غذایی را گزارش کردهاند
( .)Akhavan and Fallah Nosratabad, 2013برخاای
محققااین (

Anandham et al., 2007; Kertesz and

 )Mirleau, 2004گاازارش کردنااد ک اه بااه دلیاال کمبااود
گوگرد ،سنتز برخی پاروتئینهاا و ویتاامینهاای ضاروری
گیاهان باا مشاکل مواجاه مایشاود ،از ایان رو اساتفاده از
نهادههای بومسازگار تسهیلکننده گوگرد نظیر بیوسولفور
برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاهان ضاروری باه
نظر میرسد.
مطالعه خصوصایات جواناهزنای و بیولاوژیکی باذر از
مطالعات پایهای و اولیه در خصوص اه،ای کاردن گیاهاان
دارویاای ماایباشااد .یکاای از مشااکالت بااذرهای گیاهااان
دارویی این است که در شرایط طبیعی به خوبی جوانه زده
و رشااد ماایکننااد ولاای جوانااهزناای آنهااا در شاارایط
آزمایشااگاهی و زراعاای صااورت نماایگیاارد یااا نااامط،وب
میباشد .این امر میتواند ناشی از سرعت جوانهزنی پاایین
و یا نیازهای اکولوژیکی خاص هر گونه برای جوانهزنی و
رشد باشد (.)Canter et al., 2005
بررسی ایرات تغذیه نیتروژنی متفاوت بار خصوصایات
جوانهزنی بذور گندم ( )Triticum aestivum L.حاصل از
پایههای مادری تیماار شاده باا ساطوح ملت،اپ نیتاروژن در
شرایط تنش خشکی نشان داد که کود بیولوژیاک نیتاراژین
مقاومت به تنش خشکی را در مقایسه با شااهد افازایش داد،
بهطوریکه در ساطح تانش  -4باار ،درصاد جواناهزنای در
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بذرهای حاصل از پایههای مادری تیمار شده با نیتاراژین 11

دارویی که در بسیاری از صنایع داروساازی کااربرد دارد،

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

این پشوهش باا هاد

بررسای خصوصایات جواناهزنای و

در پشوهشااااای دیگااااار ،وقتااااای باااااذرهای کنجاااااد

رشاادی گیاهچااه بااذرهای گیاااه دارویاای گاوزبااان ایراناای

( )Sesamum indicum L.باا  3 ،2و  4سایسای نیتاراژین

حاصااال از پایاااه ماااادری در شااارایط کااااربرد کودهاااای

آغشته شدند ،سرعت جوانهزنی بذرهای حاصل از پایههای

بیولوژیااک و شاایمیایی در تاااریخهااا و روشهااای کاشاات

مااادری بااهترتیااب  40 ،21و  14درصااد نساابت بااه شاااهد

ملت،پ انجام گرفت.

افزایش یافت ( .)Baser and Mirshekari, 2009قرباانی و
همکااااران ( )Ghorbani et al., 2013و محفاااو و
شاار الاادین ()Mahfous and Sharaf-Eldin, 2007
گزارش کردند کاه تیماار اساتفاده تاو م  Azospirillumو
میکوریزا منجر به تولید بیشترین عم،کرد دانه گیاه دارویی
رازیانااه ( )Foeniculum vulgare Mill.شااد .در یااک
پشوهش ایر بیوسولفور در جذب عناصر غذایی و عم،کارد
سویا ( )Glycine max L.بررسی و گزارش شد که کاربرد
 3تاان در هکتااار گااوگرد بااه همااراه کااود بیولوژیااک
بیوسولفور منجر به تولید بیشترین عم،کارد کمای و کیفای
دانه شد ،بهطوریکه باذرهای حاصال از بوتاههاای تیماار
شااده بااا ایاان کااود از کیفیاات باااالتری برخااوردار بودنااد
(.)Babayee et al., 2012
تحقیقات نشان میدهد که شارایط گیااه ماادری ،از قبیال
تاریخ و تراکم کاشت مناسب و دسترسی باه ماواد غاذایی در
طاای رشااد گیاااه و رساایدگی دانااه ،کیفیاات بااذر و قاادرت
جوانهزنی آن را تحتتثییر قرار میدهد (.)Bai et al., 2003
در یک پشوهش گزارش شد که شرایط محیطی پایه مادری
ساه گوناه تاا خارو
تااااااجریزی (L.

(،)Amaranthus retroflexus L.
nigrum

 )Solanumو تااااااتوره

( )Daturea stramonium L.بااار درصاااد و سااارعت
جوانهزنی بذور حاصل از آنها معنیدار بود ،به طاوری کاه
با افازایش تانش خشاکی (کااهش دور آبیااری) و تاثخیر
تاریخ کاشت گیاه مادری ،ویشگیهای جوانهزنی باذرهای
حاصاال ،در اکثاار تیمارهااای آزمایشاای دبااار نقصااان شااد
(.)Rezaee, 2011
نظر به اهمیت گاوزباان ایرانای (

Echium amoenum

 )Fisch & Mey.بهعنوان یکای از مهامتارین محصاوالت

مواد و روشها
این آزمایش در خردادمااه ساار  1313در آزمایشاگاه
فیزیولوژی گیاهان زراعای دانشاکده کشااورزی دانشاگاه
فردوسی مشهد به صورت آزمایشاات فاکتوریال در قالاب
طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای
آزمایش شامل باذرهای حاصال از گاوزباان ایرانای تیماار
شده با عوامل زراعی ملت،اپ در مزرعاه شاامل دو تااریخ
کاشاات ملت،ااپ ( 28اساافندماه  1318و  11فااروردینماااه
 ،)1311دو ناااوع روش کاشااات (باااذرکاری مساااتقیم و
نشاکاری) و بهار ناوع کاود زیساتی و شایمیایی ملت،اپ
(میکوریزا ،بیوساولفور ،کاود شایمیایی نیتاروژن و شااهد)
باااود .ناااوع میکاااوریزای ماااورد اساااتفاده حااااوی قاااارچ
 Glomus mosseaeو کود زیساتی بیوساولفور نیاز حااوی
باکتریهای  Thiobacillus spp.باا  1CFU=180 C/mlدر
زمان تولید کود بود .میزان مصر

کود شایمیایی بار روی

گیاه مادری نیز  18کی،اوگرم در هکتاار نیتاروژن باود کاه
نیمی از آن همزمان باا کاشات و نایم دیگار آن در مرح،اه
توسعه برگها مورد استفاده قرار گرفت .بذرگیری از گیاه
مادری در شهریورماه سار  1312انجام گرفات و تاا زماان
اجاارای آزمااایش جوانااهزناای بااذرها در مکااانی خشااک و
هواگیر و در درجه حرارت حدود  18درجه ساانتیگراد باه
ماادت  1ماااه نگهااداری شااد .بااذرهای حاصاال از گیاهااان
مادری تیمار شده با عوامل زراعی ملت،اپ (کاود ،تااریخ
کشت و روش کاشات) بارای آزماایش جواناهزنای ماورد
استفاده قرار گرفتند .هد

از ایان تحقیاق بررسای ایارات
1. Colony Forming Unit
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مدیریت گیاه مادری بر کیفیت بذرهای حاصل از پایههای

نمودارهااا بااا اسااتفاده از ناارمافزارهااای  SAS Ver. 9.1و

مادری تیمار شاده باا کودهاای بیولوژیاک و شایمیایی در

 MS Excel Ver. 11و مقایساه میاانگینهاا باا اساتفاده از

تاریخها و روشهای کاشت ملت،پ بود.

آزمون بند دامنهای دانکن و در ساطح احتماار  1درصاد

قبل از شروع پشوهش ،مجموعه پتریدیشها و کاغاذ

انجام شد.

صااافیهااای واتماان در اتااوکالو در دمااای  128درجااه

نتایج و بحث

سانتیگراد به مدت دو ساعت استریل شد .در هر پتریدیش
 21عاادد بااذر از تیمااار مااورد نظاار قاارار گرفاات و مقاادار 1
سیسی آب مقطر به آن اضافه شد و سپس پتریدیشهاا در
ژرمیناتور با دمای  21درجهی سانتیگراد ،رطوبت نسابی 13
درصد و در شرایط تاریکی قرار داده شدند .شامارش باذور
جوانه زده هر  24ساعت یکبار انجام گرفت .با یابت شادن
درصد جوانهزنی بذرها و خصوصیات رشدی گیاهچه ،طور
ریشهبه و ساقهبه گیاهچههاا باا خاطکاش انادازهگیاری و
سپس برای اندازهگیری وزن خشک آنها ،نمونهها به مدت
 40ساااعت در داخاال آون بااا درجااه حاارارت  12درجااه
سانتیگراد قرار داده شدند و پس از آن با استفاده از ترازوی
دیجیتالی با دقات یاک هازارم گارم تاوزین شادند .درصاد
جوانهزنی از نسبت تعداد بذور جواناه زده پاس از  1روز باه
تعداد کل بذور قارار داده شاده در هار پتاریدیاش ضاربدر
 188بدساات آمااد .باارای محاساابه ساارعت و میااانگین زمااان
جوانااهزنااای باااهترتیاااب از معاااادالت  1و  2اساااتفاده شاااد
(.)Salehzade et al, 2009

ایر تاریخ کاشت بر درصد و سرعت جوانهزنی معنیدار
بود (جدور  ،)1بهطوریکه درصد و سرعت جواناهزنای در
بذرهای حاصل از گیاهان مادری کاشته شده در اسفند بیشتر
از تاریخ کاشت فروردین بود (جدور  .)2درصاد و سارعت
جوانهزنی بهطور معنیداری تحتتثییر کودهای بیولوژیاک
و شیمیایی مصر

شده بر روی گیاه مادری نیز قرار گرفات

(جدور  ،)1بهطوریکه درصد و سرعت جواناهزنای در ایار
کاربرد کودهای بیولوژیک نسبت به کود شایمیایی و شااهد
افاازایش یافاات ،بااه ایاان ترتیااب کااه کودهااای میکااوریزا
( )Glomus mosseaeو بیوسولفور بهترتیب منجر به افزایش
 10و  11درصاادی درصااد جوانااهزناای و افاازایش  32و 33
درصدی سرعت جوانهزنای نسابت باه تیماار شااهد شادند،
ضمن اینکه درصد جوانهزنی تحتتثییر کودهای میکوریزا
و بیوسولفور بهترتیب از افزایش  13و  12درصدی و سرعت
جوانهزنی بهترتیب از افازایش  20و  21درصادی نسابت باه

Si
Di

معادلهی ()1

RS  i 1
n

که در آن  RSسرعت جواناهزنای Si ،تعاداد باذرهای
جوانه زده در هر شمارش Di ،تعداد روز تا شامارش  nام،
و  nدفعات شمارش میباشند.
معادلهی ()2

درصد ،سرعت و میانگین زمان جوانهزنی

کود شیمیایی برخوردار شد (جدور .)1
همانطور که در شکل  1مشااهده مایشاود ،در هار دو
تاااریخ کاشاات بیشااترین درصااد جوانااهزناای در تیمارهااای
میکوریزا و بیوسولفور بدست آمد .اگر به استفاده از کود
شیمیایی در تاریخ کاشات اسافند تاثییر بنادانی در بهباود
درصااد جوانااهزناای نداشاات ،ولاای کاااربرد آن در تاااریخ

n

MGT   Dn

کاشت فروردین افزایش  11درصدی جوانهزنای را نسابت
به تیمار شاهد به همراه داشت (شکل .)1

که در آن  MGTمیاانگین زماان جواناهزنای n ،تعاداد

ایر تاریخ کاشت بر میانگین زمان جوانهزنای معنایدار

بذوری که در روز  Dجوانه زدند و  Dتعداد روزهای پس

بود (جدور  ،)1بهطاوریکاه باذرهای باه دسات آماده از

از شروع جوانهزنی میباشند.

تاریخ کاشت اسافند کااهش  11درصادی میاانگین زماان

تجزیه و تح،یل واریانس دادهها ( )ANOVAو ترسایم

جوانهزنی نسبت باه تااریخ کاشات فاروردین را باه هماراه

بررسی ایر تیمارهای ملت،پ در...
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کاشت مورد مطالعه بهبود سرعت جوانهزنای را نسابت باه

میانگین زمان جواناهزنای در باذرهای حاصال از گیاهاان

شاهد سبب شدند ،در حالی که کود شیمیایی در هیچ یک

مادری تیمار شده با کودهای میکوریزا و بیوسولفور باهترتیاب

از روشهای کاشت تثییر بنادانی بار سارعت جواناهزنای

 22و  21درصد نسبت باه شااهد کااهش یافات( .جادور .)2

نداشت (جدور .)1

کاربرد کود شیمیایی نیز میانگین زمان جوانهزنی را  18درصد
نسبت به تیمار شاهد کاهش داد (جدور .)2

بررسی ایرات متقابل سهگانه تااریخ و روش کاشات و
کودهای بیولوژیک و شایمیایی ملت،اپ نشاان داد کاه در

میانگین زمان جوانهزنی در بذرهای حاصل از گیاهاان

تاریخ کاشت اسفند ،در هر دو روش کاشات باذرکاری و

کاشته شده به روش بذرکاری کمتار از شارایط نشااکاری

نشاکاری ،بیشترین سرعت جوانهزنی در ایر تیمار میکوریزا

باود (جاادور  .)2در هاار دو روش بااذرکاری و نشاااکاری،

بدست آمد ،در حالی که در تاریخ کاشت فروردین تیماار

بیشترین و کمترین میانگین زمان جواناهزنای باهترتیاب در

بیوسولفور دارای بیشترین سرعت جوانهزنی نسبت به ساایر

تیمارهای شاهد و بیوسولفور بدست آماد ،ضامن ایانکاه

تیمارها بود (جادور  .)1در هار دو تااریخ و هار دو روش

بذور تحتتاثییر تماامی کودهاای بیولوژیاک و شایمیایی

کاشاات ،کاااربرد کودهااای بیولوژیااک منجاار بااه افاازایش

مااورد مطالعااه در شاارایط بااذرکاری از میااانگین زمااان

سرعت جوانهزنی نسبت به شاهد شاد ،باه عناوان مثاار در

جوانهزنی کمتری نسابت باه شارایط نشااکاری برخاوردار

تاریخ کاشت فروردین و در شارایط باذرکاری اساتفاده از

بودند (جدور .)1

کودهای میکوریزا و بیوسولفور سارعت جواناهزنای را در

در هر دو تاریخ کاشت مورد مطالعه سرعت جوانهزنی
بااذرهای بااه دساات آمااده در شاارایط کاااربرد کودهااای

بذرهای حاصال باهترتیاب  30و  48درصاد در مقایساه باا
شاهد افزایش داد (جدور .)1

میکااوریزا و بیوسااولفور نساابت بااه شاااهد افاازایش یافاات

امروزه آزمونهای سنجش قدرت رویش بذر و مطالعه

(جدور  .)3در تااریخ کاشات فاروردین از نظار درصاد و

خصوصیات جوانهزنی بذر که برای کنترر کیفیت باذر در

ساارعت جوانااهزناای بااین بااذرکاری و نشاااکاری گاوزبااان

بازارهای جهانی صورت مایگیارد از اهمیات بشامگیری

ایراناای تفاااوت بناادانی وجااود نداشاات ،ولاای در تاااریخ

برخوردار میباشد ،برا که تولیدکنندگان بذر مایلاند قبل

کاشاات اساافند درصااد و ساارعت جوانااهزناای در شاارایط

از کشت ،از میزان ظهور گیاهچهها در مزرعه اطالع کسب

بذرکاری بیشتر از شرایط نشاکاری بود (جدور  .)4در هار

کنند (.)Byrum and Copland, 1995

دو روش کاشااات باااذرکاری و نشااااکاری ،اساااتفاده از

در بین عوامل محیطی ،تعیین تاریخ کاشات باهمنظاور

کودهای بیولوژیک بر روی گیاه مادری ،منجر به افازایش

حصور استقرار خوب گیاه در مزرعه از اولویت برخوردار

درصد جوانهزنای باذرهای حاصال نسابت باه شااهد شاد،

است و به ازای تاریخهای ملت،پ کاشت ،مراحل رشادی

بهطوریکه کاربرد کودهای میکوریزا و بیوسولفور درصد

گیاه در معار

تغییارات شارایط محیطای قارار مایگیارد

جوانهزنی را بهترتیب  11و  11درصد در شرایط بذرکاری

( .)Khajepoor, 2009بنانچااه تاااریخ کاشاات بااه نحااوی

و بهترتیب  11و  28درصد در شرایط نشاکاری در مقایساه

انتلاب شود که گیاه نتواند رشد رویشای خاود را تکمیال

با شاهد افزایش دادند ،ضمن اینکه نقاش مثبات کودهاای

کناد ،خخیاره غااذایی گیااه بارای تشااکیل گالهاا کاااهش

بیولوژیک در بهبود درصاد جواناهزنای در تااریخ کاشات

مییابد و در نتیجه تعداد گلها کاهش یافته و اندازه دانهها

اسفند بهطور بارزتری نسابت باه تااریخ کاشات فاروردین

کمتر از حد طبیعی میگردد و عم،کرد کمی و کیفی گیاه

نمایان شد (شکل .)2

با کاهش مواجه میشود.

کودهاااای میکاااوریزا و بیوساااولفور در هااار دو روش

امیری و همکاران
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میانگینهای دارای حداقل یک حر

Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level based on Duncans multiple range

پ، درصد جوانهزنی بذور گاوزبان ایرانی حاصل از پایهی مادری تحتتثییر ایرات متقابل تاریخ کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی ملت-1 شکل
Figure 1- Germination percentage of Iranian Ox-Tongue seeds resulting from the rootstock affected by intraction effects of planting date
and application of different biological and chemical fertilizers

 از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند،مشترک

میانگینهای دارای حداقل یک حر

Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level based on Duncans multiple range

پ، درصد جوانهزنی بذور گاوزبان ایرانی حاصل از پایهی مادری تحتتثییر ایرات متقابل روش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی ملت-2 شکل
Figure 2- Germination percentage of Iranian Ox-Tongue seeds resulting from the rootstock affected by intraction effects of planting
method and application of different biological and chemical fertilizers
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...پ در،بررسی ایر تیمارهای ملت

 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذور گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر-1 جدور
.پ کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی،تاریخها و روشهای ملت
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 different planting dates and methods and
application of biological and chemical fertilizers

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Radicle dry weight/Plumule dry
weight

Plumule dry weight

وزن خشک ساقهبه

وزن خشک ریشهبه

Radicle dry weight

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

Radicle length /Plumule length

Plumule length

طور ریشهبه

Radicle length

میانگین زمان جوانهزنی

Mean germination time

سرعت جوانهزنی

Germination rate

درصد جوانهزنی

1

2517.78**

8.06**

3.14**

599.84**

70.44**

0.78**

0.010**

0.218**

0.0044*

1

848.73**

19.12**

4.21**

436.40**

69.91**

0.07ns

0.005**

0.125**

0.0096**

3

688.33**

22.61**

2.05**

398.54**

40.91**

1.10**

0.009**

0.156**

0.0014ns

1

110.89*

0.20ns

0.02ns

106.94**

5.79*

0.55ns

0.0004**

0.006**

0.0041*

3

29.51*

0.36*

0.03ns

58.18**

6.79**

0.06ns

0.001**

0.030**

0.0003ns

3

59.74*

0.33ns

0.72**

98.94**

2.65**

1.65**

0.0005**

0.010**

0.0010ns

3

15.02ns

0.49*

0.02ns

24.60**

1.84*

2.34**

0.00005**

0.0007ns

0.0001ns

32

16.66

0.14

0.09

0.39

0.36

0.06

0.0000002

0.0004

0.0008

-

5.26

5.78

9.63

5.55

12.13

12.05

5.77

12.74

12.84

Planting date

روش کاشت
Planting method
تیمار کودی
Fertilizer
treatment

طور ساقهبه

تاریخ کاشت

منبع تغییرات

df

Source of
variance

درجه آزادی

Germination Percentage

Mean of Squares میانگین مربعات

تاریخ کاشت×روش
کاشت
Planting
date×Planting
method
تاریخ کاشت×کود
Planting
date×Fertilizer
روش کاشت×کود
Planting
method×Fertilizer
تاریخ کاشت×روش
کاشت×کود
Planting
date×Planting
method
×Fertilizer
خطای آزمایشی
Experimental
error
)%( ضریب تغییرات
CV (%)

. درصد و عدممعنیداری1  و1  بهترتیب معنیداری در سطح احتمارns  * و،**
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level and non-significant, respectively
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 مقایسه میانگین برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر ایرات ساده تاریخ و-2 جدور
.روشهای کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی

Radicle dry weight/Plumule dry weight

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Plumule dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ساقهبه (می

)یگرم،وزن خشک ریشهبه (می

Radicle dry weight (mg)

Radicle length/Plumule length

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

Plumule length (cm)

)طور ساقهبه (سانتیمتر

Radicle length (cm)

)طور ریشهبه (سانتیمتر

Mean germination time (day)

)میانگین زمان جوانهزنی (روز

سرعت جوانهزنی

Germination rate (Seed.day-1)

Germination percentage

درصد جوانهزنی

Table 2- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue
seeds resulting from the rootstock affected by simple effects of planting dates and methods and application of
biological and chemical fertilizers

تاریخهای کاشت
Planting dates
1318  اسفند28
10 February 2012
1311  فروردین11
3 April 2012

84.77a*

7.10a

2.86b

14.88a

6.17a

2.29a

1.6a

7.5a

0.219b

70.29b

6.28b

3.37a

7.81b

3.74b

2.03b

0.7b

3.2b

0.238a

84.18a

7.86a

2.82c

16.90a

6.45a

2.48a

2.4a

10.3a

0.237a

83.69a

7.88a

2.74c

15.59a

6.59a

2.36a

1.1b

5.4b

0.232a

73.10b

5.69b

3.27b

7.57b

3.82b

1.94b

0.8c

3.5c

0.233a

69.14c

5.33c

3.63a

5.31c

2.95c

1.86b

0.4d

2.0d

0.212a

81.73a

7.32a

2.82b

14.36a

6.16a

2.20a

1.5a

6.9a

0.214b

73.32b

6.06b

3.41a

8.33b

3.75b

2.12a

0.8b

3.7b

0.243a

پ،کودهای ملت
Different fertilizers
میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical fertilizer
شاهد
Control
روشهای کاشت
Planting methods
بذرکاری
Seed planting
نشاکاری
Transplanting

. با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند، درصد1  در سطح احتمار،مشترک

 میانگینهای دارای حداقل یک حر،* در هر ستون و برای هر ایر ساده

* In each column and for each factor, means followed by the same letters are not significantly different
(p≤0.05), at 5% probability level based on Duncans multiple range.
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 مقایسه میانگین برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر ایرات متقابل-3 جدور
.پ کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی،تاریخهای ملت

Radicle dry weight/Plumule
dry weight

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Plumule dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ساقهبه (می

Radicle dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ریشهبه (می

Radicle length/Plumule length

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

Plumule length (cm)

)طور ساقهبه (سانتیمتر

Radicle length (cm)

)طور ریشهبه (سانتیمتر

Mean germination time (day)

)میانگین زمان جوانهزنی (روز

Germination rate (Seed.day-1)

سرعت جوانهزنی

Table 3- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue
seeds resulting from the rootstock affected by intraction effects of different planting dates and application of
biological and chemical fertilizers

1318  اسفند28 تاریخ کاشت
Planting date of 10 February 2012
میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical fertilizer
شاهد
Control

8.38a*

2.57c

22.89a

8.59a

2.67a

3.47a

14.8a

0.235ab

8.15a

2.46c

20.24a

8.08a

2.50ab

1.50b

7.0b

0.218ab

5.94b

3.09bc

9.99bc

4.58bc

2.09ab

1.12bc

5.0b-d

0.223ab

5.93b

3.32b

6.39bc

3.41b-d

1.89ab

0.59de

3.0d-f

0.200b

1311  فروردین11 تاریخ کاشت
Planting date of 3 April 2012
میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical fertilizer
شاهد
Control

7.34a

3.07bc

10.92b

4.31b-d

2.28ab

1.38bc

5.8bc

0.239ab

7.61a

3.02bc

10.94b

5.11b

2.22ab

0.88cd

3.8c-e

0.246a

5.43bc

3.46ab

5.15bc

3.06cd

1.78b

0.49de

2.1ef

0.242ab

4.73c

2.46c

4.23c

2.49d

1.84b

0.22e

1.1f

0.225ab

. با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند، درصد1  در سطح احتمار،مشترک

 میانگینهای دارای حداقل یک حر،* در هر ستون

* In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5%
probability level based on Duncans multiple range.
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 مقایسه میانگین برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر ایرات متقابل تاریخها-4 جدور
.پ کاشت،و روشهای ملت

Radicle dry weight/Plumule dry weight

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Plumule dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ساقهبه (می

)یگرم،وزن خشک ریشهبه (می

Radicle dry weight (mg)

Radicle length/Plumule length

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

)طور ساقهبه (سانتیمتر

Plumule length (cm)

Radicle length (cm)

)طور ریشهبه (سانتیمتر

Mean germination time (day)

)میانگین زمان جوانهزنی (روز

سرعت جوانهزنی

Germination rate (Seed.day-1)

Germination percentage

درصد جوانهزنی

Table 4- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue
seeds resulting from the rootstock affected by intraction effects of different planting dates and methods

1318  اسفند28 تاریخ کاشت
Planting date of 10 February 2012
بذرکاری
Seed planting
نشاکاری
Transplanting

90.50a*

7.80a

2.59c

19.39a

7.72a

2.43a

2.09a

9.4a

0.214b

79.05b

6.40b

3.13b

10.37b

4.61b

2.14a

1.25b

5.5b

0.224b

1311  فروردین11 تاریخ کاشت
Planting date of 3 April 2012
بذرکاری
Seed planting
نشاکاری
Transplanting

72.97bc

6.84ab

3.05b

9.33b

4.60b

1.96a

0. 97b

4.4bc

0.215b

67.60c

5.71b

3.69a

6.29b

2.88c

2.10a

0.51b

1.9c

0.262a

. با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند، درصد1  در سطح احتمار،مشترک

 میانگینهای دارای حداقل یک حر،* در هر ستون

* In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5%
probability level based on Duncans multiple range.
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 مقایسه میانگین برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر ایرات متقابل کاربرد-1 جدور
.پ کاشت،کودهای بیولوژیک و شیمیایی و روشهای ملت

Radicle dry weight/Plumule dry weight

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Plumule dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ساقهبه (می

Radicle dry weight (mg)

)یگرم،وزن خشک ریشهبه (می

Radicle length/Plumule length

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

Plumule length (cm)

)طور ساقهبه (سانتیمتر

Radicle length (cm)

)طور ریشهبه (سانتیمتر

Mean germination time (day)

)میانگین زمان جوانهزنی (روز

Germination rate (Seed.day-1)

سرعت جوانهزنی

Table 5- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue
seeds resulting from the rootstock affected by intraction effects of application of biological and chemical
fertilizers and different planting methods

بذرکاری
Seed planting
میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical fertilizer
شاهد
Control

8.60a*

2.39d

24.09a

8.36a

3.02a

3.06a

13.2a

0.231ab

8.69a

2.57cd

16.37b

7.48ab

2.05bc

1.49bc

7.2b

0.209bc

6.15c

3.25b

10.12cd

4.81cd

2.02bc

1.04b-d

4.5bc

0.227a-c

5.85cd

3.06b

6.86d

4.00cd

1.70c

0.54d

2.8c

0.191c

نشاکاری
Transplanting
میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical fertilizer
شاهد
Control

7.13b

3.25b

9.72cd

4.55cd

1.94c

1.79b

7.5b

0.243ab

7.07b

2.91bc

14.81bc

5.71bc

2.66ab

0.89cd

3.6c

0.255a

5.23de

3.30b

5.03d

2.83de

1.85c

0.58d

2.6c

0.238ab

4.80e

4.19a

3.76d

1.90e

2.03bc

0.27d

1.2c

0.234ab

. با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند، درصد1  در سطح احتمار،مشترک

 میانگینهای دارای حداقل یک حر،* در هر ستون

* In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5%
probability level based on Duncans multiple range.
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 مقایسه میانگین برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچهی بذرهای گاوزبان ایرانی حاصل از پایه مادری تحتتثییر ایرات متقابل سهگانهی-1 جدور
. روش کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک،کاربرد تاریخ کاشت

Planting date of 10 February 2012

Seed planting

بذرکاری

میکوریزا
Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical
fertilizer
شاهد
Control

Transplanting

نشاکاری

Mycorrhiza
بیوسولفور
Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical
fertilizer
شاهد
Control

Seed planting

بذرکاری

میکوریزا

Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical
fertilizer
شاهد
Control

Transplanting

نشاکاری

میکوریزا

Biosulfur
کود شیمیایی
Chemical
fertilizer
شاهد
Control

نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهبه

Radicle dry weight/Plumule
dry weight

)یگرم،وزن خشک ساقهبه (می

Plumule dry weight (mg)

9.00a

2.10h

30.34a

11.39a

2.68bc

4.30a

18.4a

0.233a-d

95.66a

8.86ab

2.36gh

24.42b

9.34b

2.62b-d

1.87c

9.2c

0.203cd

83.00b

6.70e

3.10c-f

14.32e

5.66de

2.54b-d

1.42d

6.1e

0.231a-d

85.66b

6.63e

2.79d-g

8.46f

4.50f-h

1.89f-h

0.78g

4.1f-h

0.189d

1318  اسفند28 تاریخ کاشت

83.70b

7.76cd

3.05c-f

15.44d

5.80d

2.66bc

2.65b

11.2b

0.237a-d

85.50b

7.44d

2.56f-h

16.07d

6.81c

2.37c-e

1.14e

4.8fg

0.233a-d

75.30cd

5.19f

3.08c-f

5.66g

3.51hi

1.64h-g

0.83fg

3.9gh

0.216b-d

71.70c-e

5.22f

3.85b

4.31hi

2.33jk

1.88f-h

0.41i

1.9ij

0.210b-d

1311  فروردین11 تاریخ کاشت

84.90b

8.20bc

2.69e-g

17.83c

5.33d-f

3.36a

1.82c

8.0d

0.228a-d

78.30bc

8.51ab

2.79d-g

8.33f

5.61de

1.48hi

1.11e

5.3ef

0.215b-d

66.90ef

5.60f

3.40bc

5.91g

3.97g-i

1.50hi

0.65h

2.9hi

0.223a-d

61.80fg

5.07f

3.34b-d

5.26gh

3.51hi

1.51hi

0.31i

1.6jk

0.192d

Planting date of 3 April 2012
Mycorrhiza
بیوسولفور

)یگرم،وزن خشک ریشهبه (می

97.66a*

Planting date of 3 April 2012
Mycorrhiza
بیوسولفور

Radicle dry weight (mg)

1318  اسفند28 تاریخ کاشت

Planting date of 10 February 2012
میکوریزا

Radicle length/Plumule
length

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه

Plumule length (cm)

)طور ساقهبه (سانتیمتر

)طور ریشهبه (سانتیمتر

Radicle length (cm)

)میانگین زمان جوانهزنی (روز

Mean germination time
(day)

سرعت جوانهزنی

Germination rate
(Seed.day-1)

درصد جوانهزنی

Germination percentage

Table 6- Mean comparison of some germination characteristics and seedling growth of Iranian Ox-Tongue
seeds resulting from the rootstock affected by triple intraction effects of application of planting date, planting
method and application of biological and chemical fertilizers

1311  فروردین11 تاریخ کاشت

70.47de

6.49e

3.46bc

4.00ij

3.30ij

1.21i

0.93f

3.7gh

0.250a-c

75.30cd

6.71e

3.25c-e

13.55e

4.62e-g

2.95ab

0.65h

2.3ij

0.277a

67.23ef

5.27f

3.51bc

4.39hi

2.15k

2.07e-g

0.33i

1.3jk

0.261ab

57.42g

4.38g

4.54a

3.20j

1.48k

2.17d-f

0.14j

0.5k

0.258a-c

. با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند، درصد1  در سطح احتمار،مشترک

 میانگینهای دارای حداقل یک حر،* در هر ستون

* In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level
based on Duncans multiple range.
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با توجه به این مط،اب باهنظار مایرساد کاه در تااریخ

شد که کااربرد  3تان در هکتاار گاوگرد باه هماراه کاود

کاشت فروردین این امر محقق شد و ضمن کاهش انادازه

بیولوژیک بیوسولفور منجر به تولید بیشترین عم،کرد کمی

باذرها ( ،)Amiri, 2015از کیفیات آنهاا کاساته شاد ،در

و کیفی دانه شد ،بهطاوریکاه باذور حاصال از بوتاههاای

نتیجه بذرهای حاصل از تاریخ کاشت فروردین از درصاد

تیمار شده با این کاود از کیفیات باذر بااالتری برخاوردار

و سرعت جوانهزنی کمتری نسبت به تاریخ کاشات اسافند

بودنااد ( .)Babayee et al., 2012امیااری و همکاااران

برخوردار بودند .اماینپاور و مرتضاوی ( Aminpoor and

(2012

 )Amiriو بیکیااااان و همکاااااران

 )Mortazavi, 2004ایر تاریخهای ملت،پ کاشت (11 ،1

( )Bikian et al., 2008نتایج مشاابهی را باهترتیاب در ماورد

و  38مهر و  11آبان) را بر جوانهزنی بذر گیاه پیاز بررسای

گیاهان دارویی رازیاناه و ماریتیغاار ()Silybum marianum L.

و گاازارش کردنااد کااه ساارعت جوانااهزناای در دو تاااریخ

گزارش کردند.

کاشت اور بیشتر از دو تاریخ دیگر بود.
میکاااوریزا احتمااااالً از طریاااق بهباااود تولیاااد ماااواد
تحریااااککننااااده رشااااد و هورمااااونهااااای گیاااااهی
( )Cardoso and Kuyper, 2006و بهبود ساختمان خااک
( )Celik et al., 2004منجر به بهبود خصوصیات کمای و
کیفی گیاه در شرایط مزرعه و به تبع آن بهبود خصوصیات
جوانااهزناای و رشاادی گیاهچااه بااذرهای حاصاال از آن در
شرایط آزمایشگاه شد .ایر مثبت گاوگرد و بیوساولفور بار
خصوصیات جوانهزنی گاوزبان ایرانی مایتواناد باه نقاش
مستقیم عنصر گوگرد در تغذیه گیاه از یک سو و به تاثییر
گوگرد در کاهش موضاعی  pHخااک و انحاالر عناصار
تثبیاات شااده در خاااک و در نهایاات افاازایش جااذب ایاان
عناصااار توساااط گیااااه از سا اوی دیگااار مااارتبط باشاااد
( .)Zapata and Roy, 2004قربااااانی و همکاااااران
( )Ghorbani et al., 2013و محفااو و شاار الاادین
( )Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007گازارش کردناد
که تیمار استفاده تو م  Azospirillumو میکوریزا منجر باه
تولید بیشترین عم،کرد دانه گیاه دارویی رازیانه شد .کومار
و همکااران ( )Kumar et al., 2011گازارش کردناد کاه
بیشترین ارتفاع بوته ،تعداد سنب،ه در بوته ،وزن هزار دانه و
عم،کااارد داناااه اسااافرزه ( )Plantago ovataدر تیماااار
میکوریزا بهعاالوه  Azotobacterباه هماراه مصار

کاود

شیمیایی ( NPKبهترتیب به میازان  38 ،38و  48کی،اوگرم
در هکتار) بدست آمد .در یک پشوهش ایر بیوساولفور در
جذب عناصر غذایی و عم،کارد ساویا بررسای و گازارش

al.,

et

طول ریشه چه و ساقهچه و نسبت طول ریشههچهه
به ساقهچه

بااذرهای مااادری تیمااار شااده بااا تاااریخ کاشاات ،روش
کاشت و کودهاای بیولوژیاک و شایمیایی ملت،اپ از نظار
طور ریشاهباه و سااقهباه تفااوت معنایداری باا یکادیگر
داشتند (جدور  .)1طاور ریشاهباه و سااقهباه در باذرهای
حاصل از گیاهاان متع،اق باه تااریخ کاشات اسافند بیشاتر از
تاریخ کاشت فاروردین باود ،مصار

کودهاای میکاوریزا،

بیوسولفور و شیمیایی در روی گیاه ماادری باهترتیاب منجار
به افزایش  11 ،11و  38درصدی طور ریشاهباه و افازایش
 11 ،14و  23درصدی طور ساقهبه بذرهای حاصل ،نسابت
بااه شاااهد شاادند و در شاارایط بااذرکاری طااور ریشااهبااه و
ساقهبه نسبت به شرایط نشاکاری افزایش یافت (جدور .)2
ایر تاریخ کاشت بر نسبت طور ریشهباه باه سااقهباه
معنیدار بود (جدور  ،)1بهطوریکه تاریخ کاشات اسافند
منجر باه افازایش  11درصادی نسابت طاور ریشاهباه باه
ساقهبه در مقایسه با تاریخ کاشت فاروردین شاد (جادور
 .)2اگربه کاربرد کودهاای بیولوژیاک در هار دو تااریخ
کاشت مورد مطالعه افزایش طور ریشهبه و ساقهبه را در
پاای داشاات ،ولاای ایاار مثباات ایاان کودهااا در بهبااود طااور
ریشهبه و ساقهبه در تاریخ کاشت اسافند بیشاتر باود ،باه
عنوان مثاار کااربرد کودهاای میکاوریزا و بیوساولفور در
تاریخ کاشت اسفند طاور ریشاهباه را باهترتیاب  12و 41
درصد نسبت به کاربرد کودهای مشاابه در تااریخ کاشات
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فروردین افزایش داد (جدور .)3
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مشابه در تاریخ کاشت فاروردین افازایش داد (جادور .)1

طور ساقهبه تحتتثییر کود بیوسولفور بهترتیب  10و

در هاار دو تاااریخ کاشاات مااورد مطالعااه ،ایاار کودهااای

 11درصد در تاریخ کاشات اسافند و فاروردین نسابت باه

بیولوژیک بر طور ساقهبه در شرایط بذرکاری تشدید شد

شاهد افزایش یافت (جادور  .)3در هار دو تااریخ کاشات

(جدور .)1

مورد مطالعه طور ساقهباه در شارایط باذرکاری بیشاتر از

نتایج ایرات متقابل تاریخ و روش کاشات و کودهاای

شاارایط نشاااکاری بااود ،ضاامن اینکااه بااذرکاری گاوزبااان

بیولوژیااک و شاایمیایی ملت،ااپ نشااان داد کااه در شاارایط

ایرانی در تاریخ کاشت اسفند طور ریشهباه را نسابت باه

باذرکاری کاااربرد میکااوریزا در تاااریخ کاشاات فااروردین

نشاکاری آن در این تاریخ بهبود بلشید (جدور .)4

نقش مؤیرتری در بهبود نسبت طور ریشهباه باه سااقهباه

کودهای میکوریزا و بیوسولفور نسبت طور ریشهبه به

ایفا کرد ،در حاالی کاه در شارایط نشااکاری عکاس ایان

ساقهبه را بهترتیب  21و  21درصد نسبت به شاهد افزایش

حالت اتفاق افتاد (جدور  .)1کود شیمیایی تنهاا در تااریخ

دادند ،در حالی که کود شیمیایی تثییر بنادانی بار نسابت

کاشت اسفند و در شرایط بذرکاری افازایش نسابت طاور

طور ریشهبه به ساقهباه نداشات (جادور  .)2در شارایط

ریشهبه به ساقهبه را نسبت به شااهد در پای داشات و در

بااذرکاری کاااربرد کااود میکااوریزا افاازایش  44درصاادی

سایر تیمارها از این نظر نقش مثبتی بروز نداد (جدور .)1

نسبت طور ریشهبه به ساقهبه را در مقایسه با شاهد سبب

نتااایج برخاای تحقیقااات نشااان داده اساات کااه ت،قاایح

شااد (جاادور  .)1در هاار دو روش کاشاات بااذرکاری و

میکوریزایی در بهبود توسعه سیساتم ریشاهای ماؤیر اسات

نشاکاری کااربرد کودهاای بیولوژیاک منجار باه افازایش

( ،)Kapoor et al., 2007در نتیجاه انتظاار افازایش طاور

طور ریشهبه و ساقهبه شد که البته ایر مثبت میکوریزا در

ریشهبه در شرایط استفاده از کود میکوریزا منطقی بهنظار

بهبود طور ریشهبه و ساقهبه در شرایط باذرکاری بیشاتر

ماایرسااد .اکسیداساایون گااوگرد بااهطااور عمااده توسااط

از شرایط نشاکاری بود ،بهطوریکه کااربرد میکاوریزا در

گونههای شیمیوسنتزکنندهی تیوباسی،و

روش بذرکاری طور ریشهبه و ساقهبه را بهترتیاب  18و

عالوه بر گوگرد ،سولفیدها ،تیوسولفات و تتراتیوناات نیاز

 41درصد نسبت به کااربرد ایان کاود در روش نشااکاری

به سولفات اکسایده مایشاوند .تیوباسای،و هاا مایتوانناد

افزایش داد (جادور  .)1در هار دو تااریخ و هار دو روش

ایارات قاباالمالحظااهای باار  pHمحایط داشااته باشااند .ایاان

کاشت کاربرد کودهای بیولوژیک افزایش طور ریشهباه

باکتریها از طریق تولید اسید ،حاللیات عناصار غاذایی را

و ساااقهبااه را در پاای داشاات ،بااه عنااوان مثااار اسااتفاده از

افزایش داده و قاب،یت دسترسی آنهاا را تساهیل ماینمایاد

کودهای میکوریزا و بیوساولفور در شارایط باذرکاری در

( .)Fallah et al., 2009ایاان عواماال احتماااالً منجاار بااه

تاریخ کاشت اسفند طور ریشهبه را باهترتیاب از افازایش

افاازایش کیفیاات بااذرهای مااادری و در نتیجااه افاازایش

 12و  11درصدی و طور سااقهباه را از افازایش  18و 12

خصوصیات جوانهزنی در باذرهای حاصال شاد .در یاک

درصدی نسبت به شاهد بهرهمند ساخت (جدور  .)1در هر

پشوهش پس از بررسی ایار کودهاای زیساتی بار عم،کارد

دو شاارایط بااذرکاری و نشاااکاری ایاار مثباات کودهااای

کماااااای و کیفاااااای گیاااااااه دارویاااااای ساااااارخارگل

بیولوژیک و شیمیایی در بهبود طور ریشهبه و ساقهبه در

( )Echinacea angustifoliaگاازارش شااد کااه کاااربرد

تاریخ کاشت اسفند بیشتر از تاریخ کاشت فاروردین باود،

بیوسولفور سبب افزایش عم،کرد بیولوژیک ،تعداد گل در

به عنوان مثار استفاده از کودهای میکاوریزا ،بیوساولفور و

بوته ،ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته در مقایساه باا

شیمیایی در شرایط بذرکاری در تاریخ کاشت اسفند طور

شاااهد شااد ( .)Agha Alikhani et al., 2013جهااان و

ریشه را باهترتیاب  11 ،41و  11درصاد نسابت باه شارایط

همکاران ( )Jahan et al., 2013گزارش کردند که کاربرد

انجاام مایشاود.
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کودهااای بیوسااولفور ،نیتروکسااین و بیوفساافر بساایاری از

نسابت وزن خشااک ریشااهبااه بااه ساااقهبااه در تاااریخ

صفات مرتبط با بذر (تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوته و

کاشت فروردین بیشتر از تاریخ کاشت اسفند و در شرایط

عم،کرد دانه) کنجد را در مقایسه با شاهد افزایش داد .یکای

نشاکاری بیشاتر از شارایط باذرکاری باود (جادور  .)2در

از نیازهای مهم در برنامهریزی برای بدست آوردن حاداکثر

تاریخ کاشت اسفند از نظر نسبت وزن خشک ریشهبه باه

کیفیت باذرهای تولیادی تعیاین بهتارین زماان کاشات پایاه

ساقهبه بین بذرکاری و نشاکاری تفاوت معنیداری وجود

از تعیاین تااریخ کاشات ،یاافتن زماان

نداشاات ،ولاای در تاااریخ کاشاات فااروردین در شاارایط

کاشت مط،وب یک گیااه اسات ،باهطاوریکاه مجموعاهی

نشاکاری ،نسبت وزن خشک ریشهبه به ساقهباه بیشاتری

عوامل محیطی در آن زمان برای سبز شدن و استقرار و بقای

نسبت به شرایط بذرکاری حاصل شد (جدور .)4

مادری اسات .هاد

گیاهچه مناساب باشاد و گیااه باا شارایط نامسااعد محیطای
برخورد نکند (.)Khichar and Niwas, 2006

کودهای بیوسولفور و شیمیایی نیز بهترتیب افزایش 14
و  18درصدی وزن خشاک ریشاهباه و افازایش  13و 43

در یک پشوهش ،ایرات اعمار تنش خشاکی و تااریخ

درصدی وزن خشک سااقهباه را نسابت باه شااهد سابب

کاشت (نیمه اور مهار و آباانمااه) روی گیااه ماادری ،بار

شدند (جدور  .)2ایر مثبت کودهای بیولوژیاک در بهباود

خصوصاااایات جوانااااهزناااای و رشااااد گیاهچااااه ک،اااازا

وزن خشک ریشهبه و ساقهباه در تااریخ کاشات اسافند

( )Brassica napus L.بررساای و گاازارش شااد کااه در

بیشتر از تاریخ کاشت فاروردین باود ،باه ایان ترتیاب کاه

شرایط بدون تنش ،باین خصوصایات جواناهزنای باذرهای

کاربرد کودهای میکوریزا و بیوسولفور در تااریخ کاشات

حاصاال از تاااریخ کاشاات اور و دوم تفاااوت معناایداری

اسفند وزن خشک ریشهبه را بهترتیب  18و  41درصاد و

وجااود نداشاات ،ولاای در شاارایط تاانش خشااکی بااذرهای

وزن خشک ساقهبه را بهترتیب  11و  41درصد نسبت باه

حاصل از تاریخ کاشت اور از درصد جواناهزنای بااالتری

کاربرد کودهای مشابه در تاریخ کاشت فروردین افازایش

نسابت باه باذور حاصاال از تااریخ کاشات دوم برخااوردار

داد .اگر به در تاریخ کاشت فروردین از نظر وزن خشک

بودند (.)Atarodi et al., 2011

ریشهبه و سااقهباه باین باذرکاری و نشااکاری گاوزباان

وزن خشک ریشهه چهه و سهاقهچهه و نسهبت وزن
خشک ریشهچه به ساقهچه

وزن خشک ریشهباه و سااقهباه باهطاور معنایداری
تحتتثییر تاریخ کاشت گیاه مادری قرار گرفات (جادور
 ،)1بااهطااوریکااه بیشااترین وزن خشااک ریشااهبااه (1/1
می،یگرم) و ساقهبه ( 1/1می،یگرم) در بذرهای حاصل از
گیاهااان کاشااته شااده در اساافند بدساات آمااد (جاادور .)2
کودهای بیولوژیک و شیمیایی ملت،پ بهطاور معنایداری
بر وزن خشک ریشهبه و ساقهبه تثییر داشتند (جدور ،)1
بهطوریکه بیشاترین و کمتارین وزن خشاک ریشاهباه و
ساقهبه بهترتیب در تیمارهای مصر

میکوریزا روی گیاه

مادری و تیماار شااهد (عادم مصار

کاود) حاصال شاد

(جدور .)2

ایرانی تفاوت معنایداری وجاود نداشات ،ولای در تااریخ
کاشت اسفند وزن خشک ریشهبه و سااقهباه در شارایط
بذرکاری بیشتر از شرایط نشاکاری بود (جدور .)4
در هر دو روش باذرکاری و نشااکاری ،بیشاترین وزن
خشک ریشهبه و ساقهبه در تیمار میکوریزا حاصال شاد
(جدور  .)1ایر مثبت کود میکوریزا در بهبود وزن خشاک
ریشااهبااه و ساااقهبااه در شاارایط بااذرکاری تشاادید شااد،
بهطوریکه کاربرد میکوریزا در شرایط بذرکاری بهترتیب
منجر به افزایش  41و  43درصدی وزن خشک ریشهباه و
ساقهبه نسبت به کاربرد این کود در شرایط نشاکاری شاد
(جدور  .)1در هر دو تاریخ و هار دو روش کاشات ماورد
مطالعه ،کاربرد کودهای بیولوژیک افازایش وزن خشاک
ریشهبه و ساقهبه را نسابت باه شااهد در پای داشاتند ،باه
عنوان مثار استفاده از کودهای میکاوریزا و بیوساولفور در
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شرایط بذرکاری در تاریخ کاشت فاروردین وزن خشاک

بهترتیب  11 ،48 ،141 ،11و  202درصد نسابت باه شااهد

ریشهبه را بهترتیاب از افازایش  03و  12درصادی و وزن

افزایش داد (.)Matur et al., 2006

خشک ساقهبه را بهترتیاب از افازایش  08و  18درصادی
نسبت به شاهد برخوردار ساختند (جدور .)1

لطفاای و همکاااران ( )Lotfi et al., 2013گاازارش
کردند که تاریخ کاشت  1مار

(معاادر  4اسافند) منجار

مهمترین نقشی کاه گاوگرد در گیاهاان ایفاا مایکناد

بااه تولیااد بیشااترین وزن هاازار دانااه و عم،کاارد دانااه گیاااه

شاارکت در ساااخت اساایدهای آمینااه ضااروری سیسااتئین،

دارویی رازیانه در مقایسه با تاریخهای کشت  28ماار

و

ساایتین و متیااونین اساات ،بنااابراین نقااش اساساای در ساانتز

 1آوریاال (معااادر  21اساافند و  11فااروردین) شااد و از

پاااروتئین ایفاااا نماااوده و حضاااور گاااوگرد و اساااتفاده از

آنجاییکه وزن بیشتر بذر تولیدی عمدتاً منجار باه قادرت

افازایش

جوانااااهزناااای بیشااااتر بااااذور حاصاااال ماااایشااااود

پااروتئین دانااه ماایگااردد .یکاای دیگاار از نقااشهااای مهاام

( ،)Singh and Maken, 1985میتوان انتظاار داشات کاه

گوگرد ،شرکت در ساختمان سولفولیپیدها میباشد که در

بااذور حاصاال از تاااریخ کاشاات مااار

از خصوصاایات

غشای س،ور وجود دارند و در واقع روغن گیاه را تشاکیل

جوانااهزناای و رشااد گیاهچااه بیشااتری در مقایسااه بااا سااایر

مایدهناد ( .)Rahman et al., 2007برخای محققاین ایار

تاااریخهااای کشاات برخااوردار باشااند .در گیاااه دارویاای

بیوسولفور را در بهبود عم،کارد روغان و پاروتئین داناهی

آنیسون ،تاریخ کاشت زودتر در اوایل بهار ،عم،کارد باذر

کنجاد ( )El-Habbasha et al., 2007و پاروتئین داناهی

بیشتری نسبت به کشت دیرهنگاام آن تولیاد کارد ،ضامن

گنادم ( )Shinde et al., 2004مثبات گازارش کردناد .باا

اینکه کیفیت بذر تولیدی نیز در تاریخ کاشت اوایل بهاار

توجه به موارد فوق ،بهنظر میرسد بذرهای حاصل از گیاه

بیشاااااتر از تااااااریخ کشاااااتهاااااای تاااااثخیری باااااود

مااادری تحااتشاارایط اسااتفاده از بیوسااولفور از خخیاارهی

(.)Zehtabsalmasi et al., 2004

تیوباسی،و

برای جاذب بهتار ایان عنصار باعا

غذایی بیشاتری نسابت باه ساایر باذور برخاوردار باشاند و
احتماالً این خخیرهی غذایی بیشتر ،خصوصیات جوانهزنای
و رشدی گیاهچه را افزایش داده است.
میکوریزا ضمن بهباود جاذب عناصار غاذایی باهویاشه
فسفر ( ،)Roesti et al., 2006باع

بهبود سااختار خااک

( )Rillig and Mummey, 2006و افازایش مقاومات باه
تنشهاای محیطای ( )Marulanda et al., 2007مایشاود.
گوپتا و همکاران ( )Gupta et al., 2002گازارش کردناد
که ت،قیح گیاه دارویی ریحاان ()Ocimum basilicum L.
باااا ساااه گوناااه قاااارچ میکاااوریزا (،Gigaspora rosea
 Gigaspora margaritaو  )Glomus mosseaeمنجار باه
بهبود بسیاری از خصوصیات کمی و کیفای گیااه شاد .در
یک پشوهش ایر کودهای زیستی بر عم،کرد کمی و کیفی
اساافرزه بررساای و گاازارش شااد کااه همزیسااتی گیاااه بااا
میکوریزا شاخصهای رشدی گیاه نظیر ارتفاع بوته ،تعداد
سنب،ه در بوته ،طاور سانب،ه ،وزن هازار داناه و عم،کارد را

نتیجهگیری کلی
به نظر میرسد با توجه به اینکه گیاهان کشت شده در
اسفندماه از رشاد بیشاتری برخاوردار باوده و زیساتتاوده
بیشتری تولید کردند ،بذرهای حاصل از این گیاهان دارای
خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه مط،وبتری نسابت
به بذرهای بدست آمده از تاریخ کاشت فاروردین بودناد.
در هر دو تاریخ کاشت و هار دو روش کشات اساتفاده از
کودهای بیولوژیک منجر به بهبود خصوصیات جوانهزنای
و رشد گیاهچه بذرهای حاصال نسابت باه شااهد شاد ،باه
عناااااوان مثاااااار اساااااتفاده از کودهاااااای میکاااااوریزا
( )Glomus mosseaeو بیوسولفور بهترتیب افازایش  12و
 10درصدی طور ریشهباه را در تااریخ کاشات اسافند و
بهترتیب افازایش  10و  11درصادی طاور سااقهباه را در
شرایط نشاکاری سبب شد .مقایسهی ایر کاربرد میکاوریزا
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...پ در،بررسی ایر تیمارهای ملت

گیاهچههای نشاکاری شاده از قادرت بیشاتری برخاوردار

پ کاشت نشان داد که در،و بیوسولفور در روشهای ملت

روش نشااکاری کاه در

بودند و به عبارت دیگر بر خال

هر دو روش کشت میکوریزا در برخی صفات نظیار طاور

زمان انتقار گیاهچهها از خزاناه باه مزرعاه احتماار مواجاه

ریشااهبااه و وزن خشااک ریشااهبااه و ساااقهبااه نساابت بااه

 در شرایط بذرکاری،شدن گیاه با تنش نسبی وجود داشت

 استفاده از کاود شایمیایی در.بیوسولفور دارای برتری بود

گیاهچهها با تنش کمتری مواجه شده و بذرهای حاصل از

بسیاری از صفات نظیر درصد و سرعت جوانهزنی و طاور

این پایاههاای ماادری از خصوصایات جواناهزنای و رشاد

ریشهبه و ساقهبه تثییر بندانی در بهبود صافات ماذکور

 در مجماوع باه نظار.وبتاری برخاوردار باود،گیاهچه مط

 ضمن اینکه در مقایساه باا کودهاای بیولوژیاک،نداشت

میرسد که برای تولید باذرهای باا کیفیات و دساتیابی باه

 در هار دو.مورد مطالعه ایرات مثبات کمتاری را باروز داد

 بهتر،حداکثر جوانهزنی و رشد گیاهچه در بذرهای حاصل

تاریخ کاشت اسفند و فروردین مقادار عاددی بسایاری از

است گیااه ماادری گاوزباان ایرانای در اسافند باهصاورت

صفات مورد مطالعه در شارایط باذرکاری بیشاتر از مقادار

بذری کشت شده و برای تقویت خصوصایات رشادی آن

آن ها در شرایط نشاکاری بود که البته این اتفاق در تااریخ

.از کودهای بیولوژیک استفاده شود

 بهنظر میرسد که.کاشت اسفند بهطور بارزتری نمایان شد
گیاهچههای حاصل از بذرکاری گاوزبان ایرانی نسابت باه

Reference

منابع

Agha Alikhani, M., A. Iranpour, and H. Naghdi Badi. 2013. Changes in agronomical and phytochemical
yield of purple coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Moench) under urea and three biofertilizers
application. J. Med. Plants. Res. 12: 121-136.
Akhavan, Z., and A. Fallah Nosratabad. 2013. Effect of sulfur and Thiobacillus on soil pH, dry weight and
phosphorous absorption in Brassica napus. J. Soil. Sci. Environ. Manage. 3: 1-13. (In Persian, with English
Abstract).
Aminpoor, R., and A. Mortazavi. 2004. Effect of planting date and space on yield and germination of
Allium cepa, 502 Tegzas cultivar. J. Res. Dev. 62: 64-68. (In Persian, with English Abstract).
Amiri, M.B. 2015. Study of ecological and agronomic characteristics of Echium amoenum in Mashhad
conditions. Ph.D. thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Amiri, M.B., R. Ghorbani, M. Jahan, and H.R. Ehyaee. 2012. Evaluation of some germination
characteristics and seed emergencing of fennel seeds resulting from application of organic and biological
fertilizers in farm. J. Iran. Field. Crop. Res. 10: 649-658. (In Persian, with English Abstract).
Anandham, R., R. Sridar, P. Nalayini, S. Poonguzhali, M. Madhaiyan, and S. Tongmin, 2007. Potential
for plant growth promotion in groundnut (Arachis hypogaea L.) cv. ALR-2 by co-inoculation of sulfuroxidizing bacteria and Rhizobium. Microbiological. Res. 162: 139-153.
Atarodi, H., H. Irannejad, A.H. Shiranirad, R. Amiri, and Gh.A. Akbari. 2011. Effects of drought stress
and planting date in the mother plant on vigor and emergencing seeds of Brassica napus. Iran. J. Field. Crop.
Sci. 42: 71-80. (In Persian with English Abstract).
Babayee, P., A. Golchin, H. Besharati, and M. Afzali. 2012. Effect of sulfur microbial fertilizer on
nutritional absorption and yield of soybean in farm. J. Soil. Water. Sci. 26: 145-152. (In Persian with English
Abstract).
Bai, Y., C.R. Tischler, D.T. Booth, and E.M. Taylor. 2003. Variations in germination and grain quality
within a rust resistant common wheat germplasm as affected by parental CO2 conditions. Environ. Exp. Bot.
50: 159-168.

امیری و همکاران

DOI: 10.22034/ijsst.2018.108320.1025

110

Baser, S., B. Mirshekari, H. Khoshvaghti, and Sh. Allahyari. 2011. Effect of Nitrajin biofertilizer on
germination and primary growth of cumin and caraway. National Conference on New Advances in
Agronomy, 16 and 17 September, Ghods city. (In Persian, with English Abstract).
Bikian, M., M.R. Haj Seyyed Hadi, and B. Delkhosh. 2008. Effect of different levels of density and
nitrogen fertilizer on some morphological characteristics of seed resulting from Silybum marianum. J. Plants.
Ecosyst. 16: 46-60. (In Persian with English Abstract).
Byrum, J.R., and L.O. Copland. 1995. Variability in vigour test of maize (Zea mays L.) seed. Seed. Sci.
Technol. 23: 543-549.
Canter, P.H., H. Thomas, and E. Enst. 2005. Bringing medicinal plants into cultivation opportunities and
challenges for biotechnology. Trends Biotechnol. 23: 180-185.
Cardoso, I.M., and T.W. Kuyper. 2006. Mycorrhizas and tropical soil fertility. Agr. Ecosyst. Environ. 116:
72-84.
Celik, I., I. Ortas, and S. Kilic. 2004. Effects of compost, mycorrhiza, manure and fertilizer on some
physical properties of a Chromoxerert soil. Soil. Tillage. Res. 78: 59-67.
El-Habbasha, S.F., M.S. Abdel Salam, and M.O. Kabesh. 2007. Response of two sesame varieties
(Sesamum indicum L.) to partial replacement of chemical fertilizers by bio-organic fertilizers. Research J.
Agr. Biol. Sci. 3: 563-571.
Fallah, B., H. Besharati, and H. Khosravi. 2009. Soil microbiology. Abizh Press. (In Persian).
Founoune, H., R. Dponnois, J.M. Meyer, J. Thioulose, D. Mass, J.L. Chotte, and M. Neyra. 2002.
Interactions between ectomycorrhizal symbiosis and fluorescent pseudomonads on Acacia holosericea:
isolation of mycorrhiza helper bacteria (MHB) from a Soudano-Sahelian soil. FEMS. Microb. Ecol. 41: 3746.
Ghorbani, S., F. Paknejad, S. Orujnia, M.M. Mirzaee, and B. Babaee. 2013. Effect of biofertilizers on
seed yield, biological yield and oil content of fennel with emphasis on minimum tillage operations in an
ecological cropping system. J. Crop. Plant. Breed. 9: 63-73. (In Persian, with English Abstract).
Gupta, M.L., A. Prasad, M. Ram, and S. Kumar. 2002. Effect of the vescular-arbuscular mycorrhizal
(VAM) fungus Glomus fasciculatum on the essential oil yield related characters and nutrient acquisition in
the crops of different cultivars of menthol mint (Mentha arvensis) under field conditions. Bioresour. Technol.
81: 77-79.
Jahan, M., M. Ariayee, M.B. Amiri, and H.R. Ehyaee. 2013. Effect of plant growth promoting
rhizobacteria on quantitave and qualitative characteristics of sesamum indicum in coditions of cover crop
application. Agroecol. 5: 1-15. (In Persian, with English Abstract).
Johnson, R.P., and L.M. Wax, 1981. Stand establishment and yield of corn as affected by herbicides and
seed vigour. Agron. J. 73: 859-863.
Kapoor, R., V. Chaudhary, and A.K. Bhatnagar. 2007. Effects of arbuscular mycorrhiza and phosphorus
application on artemisinin concentration in Artemisia annua L. Mycrrhiza. 17: 581- 587.
Kertesz, M.A., and K. Mirleau. 2004. The role of soil microbes in plant sulfur nutrition. J. Exp. Bot. 55: 1-7.
Khajepoor, M.R. 2009. Principles of Agricultur. Jahad Daneshgahi Press. (In Persian).
Khichar, M.L., and I. Niwas. 2006. Microclimatic profiles under different sowing environment in wheat. J.
Agrometeo. 8: 201-209.
Kızılkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of springwheat (Triticum aestivum)
inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecol. Eng. 33:150–156.
Kumar, V., A. Singh Solanki, and S. Sharma. 2011. AM fugi and A. Chroococcum affecting yield, nutrient
uptake and cost efficiency of Plantago ovate in Indian arid region? Thai. J. Agr. Sci. 44: 53-60.
Kumuta, K., J. sempaualan, and P.S. Krishnan. 2004. Effect of insoluble phosphate and dual inoculation
on soybean. In: Kannaryan. Biofertil. Pp: 354-358.
Lotfi, A., A. Frnia, A. Maleki, R. Naseri, and M. Moradi. 2013. The effects of planting date and plant
spacing on yield and yield components of Fennel. Bull. Environ. Pharmacol. Life. Sci. 2: 78-84.

111

DOI: 10.22034/ijsst.2018.108320.1025

...پ در،بررسی ایر تیمارهای ملت

Mahfouz, S.A., and M.A. Sharaf-Eldin. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and
essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). International Agrophysics. 21: 361-366.
Marulanda, A., R. Porcel, J.M. Barea, and R. Azcon. 2007. Drought tolerance and antioxidant activities in
laender plants colonized by native drought-tolerant of drought-sensitive Glomus species. Microb. Ecol. 54:
543-552.
Matur, N., J. Sing, S. Bohra, A. Bohra, and A. Vyas. 2006. Increased nutrient uptake and productivity of
Plantago ovate Forssk by AM fungi under field conditions. J. Agr. Environ. Sci. 1: 38-41.
Perry, D.A. 1980. Seed vigour and seedling establishment. Advances. Res. Technol. Seeds. 5: 25-40.
Rahman, M.N., S.M. Sayem, M.K. Alam, M.S. Islam, and A.T. Mondol. 2007. Influence of sulphur on
nutrient content and uptake by rice and its balance in old Brahmaputra floodplain. J. Soil. Nat. 1: 1-10.
Rezaee, M. 2011. Effect of environmental conditions on growth and germination characteristics of
Amaranthus retroflexus L., Solanum nigrum L. and Daturea stramonium L. seeds resulting from the
rootstock. M.S. Thesis in Birjand University.
Rillig, M.C., and D.L. Mummey. 2006. Mycorrhizas and soil structure. New Phytol. 171: 41-53.
Roesti, D., R. Gaur, B.N. Johri, G. Imfeld, S. Sharma, K. Kawaljeet, and M. Aragno. 2006. Plant growth
stage, fertilizer management and bio-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting
rhizobacteria affect the rhizobacterial community structure in rain-fed wheat fields. Soil. Biol. Biochem. 38:
1111-1120.
Salehzade, H., M. Izadkhah Shishvan, and M. Chiyasi. 2009. Effect of seed priming on germination and
seedling Growth of Wheat (Triticum aestivum L.). J. Biol. Sci. 4: 629-631.
Shinde, D.B., R.M. Kadam, and A.C. Jadhav. 2004. Effect of sulfur oxidizing micro-organism on growth
of soybean. J. Maharashtra. Agric. Univ. 29: 305-307.
Singh, A.R., and V.G. Maken. 1985. Correlation studies on seed viability and seedling vigour in relation to
seed size in sorghum (Sorgum bicolor). Seed Sci. Technol. 13: 139-142.
Ullah, H., and B. Honermeier. 2013. Fruit yield, essential oil concentration and composition of three anise
cultivars (Pimpinella anisum L.) in relation to sowing date, sowing rate and locations. Ind. Crop. Prod. 42:
489-499.
Yazdani Biuki, R., P. Rezvani Moghaddam, A. Koocheki, M.B. Amiri, J. Fallahi, and R. Deihimfard.
2010. Effects of different nitrogen nutrition of wheat (Sayonese cultivar) on germination characteristics and
seedling growth affected by drought stress levels and biofertilizers. Agroecol. 2: 266-276.
Zaman Khan, A., P. Shah, K. Khalil, and F.H. Taj. 2003. Influence of planting date and plant density on
morphological traits of determinate and indeterminate soybean cultivars under temperate environment.
Pakistan. J. Agron. 2: 146-152.
Zapata, F., and R.N. Roy, 2004. Use of phosphate rocks for sustainable agriculture. Publication of the FAO
Land and Water Development Division. Pp: 117 - 122.
Zehtabsalmasi, S., A. Javanshir, R. Omideigi, H. Alya, and K. Ghassemi-golezani. 2004. Effect of water
supply and sowing date on water use efficiency of anise (Pimpinella anisum L.). Proceedings of 4th
International Crop Science Congress, Brisbane, Australia.
Zhu, C.X., B.F. Song, and W.H. Xu. 2010. Arbuscular mycorrhizae improves low temperature stress in
maize via alterations in host water status and photosynthesis. Plant. Soil. 331: 129-137.

