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  چکیده

 با شده تیمار مادری هایپایه از حاصله آرتیشو بذور زنیجوانه هایشاخص ارزیابی جهت ،قوی بنیه با هاییبذر تولید در مادری گیاه مناسب تغذیه همیتا به توجه با

 کود اول سال در والد گیاهان شد. انجام 1935 سال در تکرار 9 با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی ،شیمیایی و زیستی کودهای مختلف سطوح

 +0 بارور نیتروکسین، ،0 بارور) سطح چهار در زیستی کود و (شاهد عنوان به صفر و 54 ،144 هایدرصد با خاک آزمون اساس بر شده توصیه) سطح سه در شیمیایی

 دریافت شیمیایی( کود دارای تیمارهای مورد در )فقط هکتار در لصخا نیتروژن کیلوگرم 144 نسبت به نیتروژنی کود دوم سال در و (شاهد عنوان به صفر و نیتروکسین

 بر مادری گیاه در زیستی و شیمیایی کودهای مصرف شدند. برداشت زنیجوانه هایمولفه گیری اندازه جهت آزمایش دوم سال در بذور پژوهش این در .بودند هکرد

-ساقه خشک وزن بذر، بنیه شاخص زنی،جوانه درصد زنی،جوانه سرعت ،دانه هزار وزن بیشترین داشت. یمثبت اثر آرتیشو هایگیاهچه رشد و بذر زنیجوانه خصوصیات

 زیستی، کود سطوح بین در و داشت اختصاص شیمیایی کود باالی سطوح به گیاهچه طول و چهریشه طول چه،ساقه طول گیاهچه، خشک وزن چه،ریشه خشک وزن چه،

 بوته که بود بذرهایی به مربوط زنیجوانه زمان متوسط االترینب و داشتند را مذکور صفات مقدار بیشترین 0 بارور و نیتروکسین زیستی ایکوده با بذور توام تلقیح سطح

 از غذایی عناصر جذب افزایش طریق از تواندمی زیستی کودهای با همراه شیمیایی هایکود تلفیقی کاربرد مجموع در بود. نشده تغذیه کودی نوع هیچ با آنها مادری

 .شود آرتیشو بذر زنیجوانه هایشاخص اکثر بهبود به منجر فسفر و نیتروژن جمله

 .نیتروژن ،زیستی کودهایفسفر، ،زنیجوانه ،آرتیشو :کلیدی کلمات
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Abstract  

Considering the importance of proper nutrition of mother plant in the production of seeds with high vigor, a factorial 

experiment was done in a completely randomized design with 3 replications to study the germination characteristics of 

artichoke seeds which harvested from mother plants treated with chemical and biological fertilizers, in 2016. Parent 

plants received chemical fertilizer at three levels (100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer and control), and bio-

fertilizer at four levels (control, inoculation with Nitroxin, inoculation with Barvar 2 and inoculation with both bio-

fertilizer) in the first year and chemical fertilizer (100 kg Nitrogen per hectare for chemical fertilizer treatments) in the 

second year. In this research, seeds were harvested to measure germination characteristics in the second year of the 

experiment. The use of chemical and biological fertilizers in the maternal plant had a positive and significant effect on 

germination and seedlings growth of artichoke. The results showed that among different levels of chemical fertilizer, the 

highest 1000 seed weight, germination percent, germination rate, vigor Index, plumule dry weight, radicle dry weight, 

seedling dry weight, radicle length, plumule length, seedling length was obtained in the high levels of chemical fertilizer. 

Seed inoculation with both bio-fertilizer had the maximum amount of mentioned attributes. The control level had the 

highest mean of germination time. It was concluded that the application of chemical fertilizers along with biological 

fertilizers can lead to improvement of most germination indices in artichoke plants by increasing the absorption of 

nutrients such as nitrogen and phosphorus. 
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 مقدمه

 چندد  و علفی گیاهی ((.Cynara scolymus L آرتیشو

 بدومی  گیداه  ایدن  اسدت،  Asteraceae تیدره  بده  متعلدق  ساله

  باشددددددمدددددی آفریقدددددا شدددددمال و مدیترانددددده جندددددوب

(Dosi et al., 2013) جهددت ایمدیتراندده مندداطق در و 

 هسدتند  آن خدوراکی  هدای بخدش  کده  هدا کداپیتول  مصرف

 آن هدای برگ .(et al., 2010 Ceccarelli) شودمی کشت

 دهندده  کاهش صفراآور، ملین، مدر، اثرات داشتن دلیل به

 از کنندده  محافظدت  ،نیاکسدیدا  آنتدی  خدون،  قندد  و چربی

  داروسدددازی صددنای   در هضددد  سددو   و ضددددتهوع کبددد، 

  ;Heidarian and Soofiniya, 2011) دارد کددداربرد

Aksu and Altinterim, 2013.)  یدا  فندقده  آرتیشدو  میدوه 

 مسدطح  سدیاه  هایلکه با ایقهوه -خاکستری رنگ به آکن

 ساخت در آن روغن از که (Popescu et al., 2014) است

 استفاده کفش واکس و مصنوعی هایصمغ شامپو، صابون،

 دمدوار  دیگدر  از  (Miceli and De Leo, 1996).شدود مدی 

 علوفده  صدورت  بده  آن کاربرد به توانمی گیاه این مصرف

 نمدود  اشداره  گانکنندد  نشدخوار  تغذیده  در سدیلویی  یدا  سبز

(Christaki et al., 2012.) 

 سداختاری،  و ژنتیکدی  پایدداری  معندی  بده  بدذر  کیفیت

 بداالی  تدوان  کوتداه،  یدوره یک در دست یک زنیجوانه

 اسددت هددابیمدداری و آفددات از آن بددودن عدداری و بددذر

(Balkaya, 2004) جملده  از زیدادی  عوامدل  یوسدیله  به و 

 .گیدرد مدی  قدرار  تداثیر  تحت اکولوژیکی، و ژنتیکی عوامل

 دارای بدذرهای  تولیدد  برای شده انجام یهافعالیت از یکی

 اسدت  مدادر  گیداه  غذایی نیازهای به توجه مطلوب، کیفیت

 مقدار به خود نیاز مورد غذایی مواد داشتن اختیار در با که

 منجدر  که باال کیفیت با بذرهای تولید برای را زمینه کافی،

 سدازد  فدراه   شدود، مدی  سدطح  واحدد  در تولیدد  یشافزا به

(Agha alikhani and Asharin, 2012.) 

 کودهدای  مصدرف  جدای  بده  زیسدتی  کودهدای  کاربرد

 در ایتغذیددده راهبردهدددای مهمتدددرین جملددده از شدددیمیایی

 همین در .باشدمی کشاورزی هاینظام بوم پایدار مدیریت

 / Azospirillum) نیتروکسین زیستی کود از استفاده رابطه
Azotobacter و Pseudomonas) و هدددوا ازت تثبیدددت بدددا 

 مغدذی ریدز  و مصدرف پر اصدلی  عناصدر  جذب کردن متعادل

 نظیدر  گیداه  رشدد  محرک مواد ترشح و سنتز گیاه، نیاز مورد

 ،(IAA) اکسدین  مانندد  رشدد  کننده تنظی  هایهورمون انواع

 هدا، بیوتیدک  آنتدی  اندواع  مختلدف،  آمینده  اسدیدهای  ترشح

 و ریشه توسعه و رشد موجب سیدروفور و هیدروژن یدسیان

 ریشده  حفاظدت  بدا  و شدوند مدی  گیاهدان  هوایی هایقسمت

 افددزایش خدداکزی، بیمدداریزای عوامددل حملدده از گیاهددان

 سددبب را آنهددا کیفیددت بهبددود و سددطح واحددد در محصددول

 هدای همچندین بداکتری   (.,.Tilak et al 2005) گردندد مدی 

 خداک  در ندامحلول  هدای اتفسدف  انحالل سبب آن در موجود

 گیداه،  رشد محرک طبیعی هایهورمون تولید طریق از و شده

 مدواد  و آب بهتدر  و بیشدتر  جذب باعث و ریشه گسترش سبب

 بیوتیددک، آنتددی انددواع ترشددح شددود.مددی گیدداه توسددط غددذایی

 توسددط ریشدده ریزوسددفر در هیدددروژن سددیانید و سددیدروفور

 از بسدیاری  هداج  ت از زیسدتی  کود این در موجود هایباکتری

 جلدوگیری  گیداه  ریشده  به نماتدها و خاکزی بیماریزای عوامل

 مخدرب  عوامدل  ایدن  برابدر  در را گیداه  طبیعی مقاومت و کرده

 کدود  کاربرد با (.Naiji and Souri, 2018) دهدمی افزایش

 و  p13-putida Pseudomonas) 0 بدددددارور زیسدددددتی

Pantoea agglomerans-p5) کنندده  حل هایباکتری نیز 

 و شده مستقر گیاه ریشه اطراف در خاک داخل در فسفات

 و کنندد مدی  تغذیده  گیاه ریشه ریزوسفر قسمت ترشحات از

 آن بده  طبیعدی  طدور  بده  گیاه که فسفاتی مقدار آن، قبال در

 هدا بداکتری  ایدن  دهندد. مدی  قرار گیاه اختیار در را دارد نیاز

 ترتیدب  بددین  و کدرده  تجزیده  را فسفاته نامحلول ترکیبات

 کلسی  و روی آهن، مانند دیگر عناصر برخی حتی و فسفر

 اختیار در را دارد وجود ترکیبات این در فسفر همراه به که

 (.Naiji and Souri, 2018) دهندمی قرار گیاه

 و رشدد  زنی،جوانه قابلیت افزایش مختلف هایروش از

 .نمدود  اشداره  بدذر  پرایمینگ به توانمی گیاه مناسب اسثقرار

 مقددس  ریحدان  جملده  از مختلف گیاهان در تحقیقات نتایج
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(Ocimum sanctum L.)،  فرنگدددیگوجدده (Solanum 

lycopersicum)، آفتددابگردان (Helianthus annus L.)، 

 Ocimum) ریحدددان ،(.Cicer arietinum L) نخدددود

basilicum L.)، بددالنگو (Lallemantia royleana L.)، 

 بادرشددددددبو و (.Cichorium intybus L) کاسددددددنی

(Darcocephalum moldavica L. ) پدیش  کده  داده نشدان 

 هدای لفده ؤم بدر  مثبتدی  اثرات زیستی کودهای با بذور تیمار

 ;Krishna et al., 2008) دارد گیاهچده  رشدد  و زنیجوانه

Mastouri et al., 2010; Moeinzadeh et al., 2010; 

Aboutalebian and Elahi, 2015; Aghighi Shahverdi 

et al., 2015; Moradian et al., 2017; Hemati et al., 

2017; Torfi et al., 2018 .)برای هاراه موثرترین از یکی 

 بدذرهای  در خدواب  شکسدتن  و زنیجوانه درصد بردن باال

 و سددوری .اسددت پرایمینددگ تکنیددک از اسددتفاده آرتیشددو

 زا استفاده که داشتند اظهار (Souri et al., 2017) همکاران

 سددولفات ،کلسددی  نیتددرات ،پتاسددی  نیتددرات تیمارهددای پددیش

 .دهدمی بهبود را آرتیشو بذور زنیجوانه مقطر آب و کلسی 

 پوتیدا، سودوموناس با آرتیشو روبذ تلقیح دیگر پژوهشی در

 بده  هدا باکتری کاربرد که داد نشان آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر

 در .،نبددود تاثیرگددذار زندی جواندده درصددد بدر  منفددرد صدورت 

 توجدده قابددل افددزایش بدده منجددر تلفیقددی کدداربرد حالیکدده

 بدا  .(Jahanian et al., 2012) دشد  زندی جوانده  فاکتورهدای 

 مشکل اغلب آرتیشو بذور زنیجوانه که مساله این به توجه

  هسددتند یکنددواختی فاقددد حاصددل هددایگیاهچدده و بددوده

(Souri et al., 2017 ) بررسدی  هددف  بدا  حاضدر  آزمدایش 

 بدر  زیسدتی  و شدیمیایی  کدود  مختلدف  سطوح مصرف تاثیر

 روبدذ  گیاهچده  رشدد  قابلیدت  و بدذری  هدای ویژگدی  بهبود

 مصدرف  بهینه مقدار تعیین و مادری بوته از حاصل آرتیشو

 اسدتقرار  و بداال  قددرت  بدا  بدذرهایی  بده  یابیدست برای کود

 .گرفت انجام مزرعه شرایط در هاگیاهچه خوب

 هاروش و مواد

 دو طی ایمزرعه آزمایشات انجام نبالد به پژوهش این

 مرکددز تحقیقدداتی ایسددتگاه در (1939-1935) متددوالی سددال

 )عددر  اصددفهان طبیعددی مندداب  و کشدداورزی تحقیقددات

 جغرافیدایی  طدول  و شمالی دقیقه 91 و درجه 90 جغرافیایی

 سدطح  از متدر  1110 ارتفداع  بدا  شرقی دقیقه 01 و درجه 51

 نیمده  اقلدی   دارای سدن گو بنددی تقسدی   اساس بر که دریا(

 .شدد  اجدرا  (Yaghmaei et al.,2009) است خفیف بیابانی

 و فیزیکدی  خصوصیات از برخی و کودی نیاز تعیین جهت

 4-94 عمددق از آزمددایش جددامان از قبددل خدداک، شددیمیایی

 از حاصل نتایج شد. انجام برداری نمونه خاک متریسانتی

 بده  آزمدایش  .اسدت  شدده  ارائده  1 جددول  در خاک تجزیه

 کامدل  هدای بلدوک  پایده  طدرح  قالب در فاکتوریل صورت

 شدامل  اول فداکتور  گرفدت.  انجدام  تکدرار  سده  در تصادفی

 سدطح  سده  در فسدفردار  و نیتروژندی  شدیمیایی  کدود  سطوح

 54 ،144 درصدهای با خاک آزمون اساس بر شده )توصیه

 کدود  سدطوح  شدامل  دوم فاکتور و شاهد( عنوان به صفر و

 +0بددارور نیتروکسددین، ،0بددارور) سددطح چهددار در زیسددتی

 نتدایج  اسداس  بدر  بودند. شاهد( عنوان به صفر و نیتروکسین

 بده  شدیمیایی  کودهدای  گیداه،  هدای ویژگی و خاک آزمون

 و (اوره) هکتدار  در خدالص  نیتدروژن  کیلدوگرم  044 نسبت

 5O2P صدورت  بده  هکتدار  در خدالص  فسدفر  کیلوگرم 144

 کود تمام فتند.گر قرار استفاده مورد تریپل( فسفات )سوپر

 ولی شد، مصرف بذرکاری از قبل نواری صورت به فسفره

 و کاشدت  از قبدل  مرحلده  دو در مساوی نسبت به اوره کود

 شدد.  مصدرف  گیاه برگی 1-8 مرحله در سرک صورت به

 دوم سدال  در ،آرتیشدو  گیداه  بدودن  سداله  چندد  بده  توجده  با

 آزمدون  نتدایج  مطابق و نشد انجام کاشت عملیات آزمایش

 قبدل  سدال  نیتروژندی  کدود  میدزان  نصف ،(0 )جدول کخا

 آزمایشی هایکرت به هکتار(، در کیلوگرم 144 نسبت به)

 .شد اضافه شیمیایی( کود دارای تیمارهای مورد در )فقط

 در مدادری  گیداه  از حاصدله  بدذور  از حاضر، پژوهش در

 دسدت  بده  بدذرهای  شد. استفاده ایمزرعه آزمایش دوم سال

 بدا  مدرتبط  هایویژگی از برخی ارزیابی رایب مزرعه از آمده

 هزار وزن تعیین منظور به ابتدا یافتند. انتقال آزمایشگاه به بذر

 صورت به هایی نمونهزیر مادری، گیاهان بذرهای نمونه بذر

 شدمارش  بدذر  شمارشدگر  دسدتگاه  توسط و انتخاب تصادفی

 گدرم  هدزارم  یدک  دقدت  بدا  دقیدق  ترازوی با سپس و گردید
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 کدش قدار   از اسدتفاده  بدا  بدذرها  کشدت،  از قبل .شد توزین

 94 تعدداد  به سپس و ضدعفونی هزار در دو نسبت به بنومیل

 قطدر  بدا  ایشیشده  هایدیش پتری داخل در تکرار هر در بذر

 شددند  داده قدرار  صافی کاغذ الیه یک روی بر مترسانتی 14

 شددد. اضددافه آنهددا بدده مقطددر آب لیتددرمیلددی 14 مقدددار و
 

 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی -1 جدول

Table 1- Some physical and chemical characteristics of the experimental soil 

 الکتریکی هدایت

 متر( بر زیمنس )دسی

)1-dS.m) EC 

 اسیدیته

pH 

 آلی کربن

O.C % 

 پتاسی 

K 

(mg/kg) 

 فسفر

P 

(mg/kg) 

 کل نیتروژن

TN )%( 
 خاک بافت

Texture 

2.8 7.7 0.065 250 14 0.04 
 رسی لومی

Clay loam 
 

 آزمایش دوم سال شروع در خاک نیتروژن میزان -0 جدول

Table 2- Nitrogen content of soil at the beginning of the second year of the experiment 

 )درصد( کل نیتروژن

Total nitrogen (%) 
 

0.06 
 شیمیایی تیمارهای میانگین

Average of chemical treatments 

0.06 
 تلفیقی تیمارهای میانگین

Average integrated treatments 

0.05 
 زیستی تیمارهای میانگین

Average of biological treatments 
 

 دمای با ژرمیناتور داخل در هفته دو مدت به هادیش پتری

 در گدراد سدانتی  درجده  11 و روز در گدراد سانتی درجه 05

 زندی وانده ج (.Jahanian et al., 2012) گرفتندد  قدرار  شدب 

 بدذرها،  یهمده  برای زنیجوانه شاخص و شده ثبت روزانه

 در .شدد  گرفتده  نظدر  در بدذر  از چده ریشه مترمیلی 0 خروج

 بدده گیاهچده  14 تعدداد  دیدش  پتددری هدر  از آزمدایش  پایدان 

 چده، ریشده  طدول  نظیدر  صدفاتی  و انتخاب تصادفی صورت

 هایبوته وربذ از حاصل هایگیاهچه طول و هچساقه طول

 کدش خدط  وسیله به آزمایش شروع از بعد روز 11 مادری؛

 آوردن دسدت  به جهت .شد گیریاندازه مترمیلی حسب بر

 مددت  به هانمونه چهساقه و چهریشه گیاهچه، خشک وزن

 داده قدرار  گرادسانتی درجه 15 دمای با آون در ساعت 01

 441/4 دقددت بددا دیجیتددالی ازویتددر بددا سددپس و شدددند

 استفاده با تیمار هر برای زنیجوانه درصد .شد گیریاندازه

 :آمد بدست 1 رابطه از

 (1) رابطه

144× 
 زده جوانه بذر تعداد

 زنیجوانه =درصد
 بذر کل تعداد

 اسدتفاده  0 رابطده  از نیز زنیجوانه سرعت محاسبه برای

 (ISTA, 2013). شد

 زنیجوانه سرعت =∑ iDi/(n( (0) رابطه

 تعدداد  :iD و ما i روز در زده جوانده  بذور تعداد n: هک

 .است آزمایش شروع از پس روز

  9 رابطددده از (MGT) زندددیجوانددده زمدددان میدددانگین

(ISTA, 2013) شد محاسبه : 

 MGT= Σ Dn/ N (9) رابطه
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 روز تعداد D: ،ماDروز در دهز جوانه بذور n: آن در که

 است. زده جوانه بذور کل تعداد N: و زنیجوانه شروع از

  1 رابطددده مطدددابق نیدددز (SVI) بدددذر بنیددده شددداخص

(ISTA, 2013) شد: محاسبه 

 (1) رابطه

 زنیجوانه درصد × گیاهچه طول میانگین
 بذر بنیه شاخص =

144 

 طددرح صددورت بدده حاصددل یهدداداده تحلیددل و تجزیدده

 از دهاسدتفا  با و تصادفی کامالً پایه طرح مبنای بر فاکتوریل

 میددانگین مقایسدده جهددت و گرفددت انجددام SAS افددزار نددرم

 5 احتمدال  سدطح  در دانکدن  ایدامنه چند آزمون از هاداده

 .شد استفاده درصد

 بحث و نتایج

 و بددذر هددایویژگددی برخددی واریددانس تجزیدده نتددایج

 آرتیشدو  بدذور  هدای گیاهچه رشد و زنیجوانه خصوصیات

 9 جددول  در کدودی  مختلدف  تیمارهدای  از آمده دست به

 زمدان  متوسدط  زندی، جوانده  سدرعت  .اسدت  شده داده نشان

 ،گیاهچده  طدول  چده، ریشده  طول چه،ساقه طول زنی،جوانه

 بنیده  شداخص  و چهساقه خشک وزن ،گیاهچه خشک وزن

 و زیسددتی کودهدای  تدأثیر  تحدت  داریمعندی  طدور  بده  بدذر 

 وزن و چده ریشه خشک وزن زنی،جوانه درصد و شیمیایی

 تدأثیر  تحدت  فقدط  داریمعندی  طور به نیز یشوآرت دانه هزار

 جددول  در کده  همدانطور  .گرفتندد  قدرار  شیمیایی کودهای

 نیددز (1 جدددول) شددیمیایی کددود سددطوح میددانگین مقایسدده

 شدیمیایی  کدود  مصرف سطوح افزایش با شود،می مشاهده

 بده  یافدت  افدزایش  دارییمعند  صورت به نیز هزاردانه وزن

 میددانگین بددا هزارداندده وزن بیشددترین و کمتددرین طوریکدده

 اثدر  سدطح  و شاهد سطح به ترتیب به گرم 11/14 و 58/99

 در کیلددوگرم 144 +شددیمیایی کددود درصددد 144 باقیمانددده

 عناصدر  میدزان  افدزایش  بدود.  متعلق تکمیلی نیتروژن هکتار

 و گیاه رشد تحریک باعث مادری گیاه دسترس در غذایی

 هدا دانده  وزن شافزای بر امر این که شودمی فتوسنتز افزایش

 مدواد  از بیشدتر،  دانده هزار وزن بدا  بذرهای .است تأثیرگذار

 بدا  هدایی گیاهچده  ایجداد  بوده، برخوردار بیشتری ایذخیره

 هاگیاهچه و بذرها قویتر بنیه بیانگر که کنندمی بیشتر طول

 در تدر قوی هایگیاهچه سریعتر ظهور به منجر تواندمی و است

 پدر  سدرعت  به دانه نهایی وزن در تفاوت گردد. مزرعه شرایط

 بده  توجه با و است مربوط دانه شدن پر دوره طول و دانه شدن

 عدالوه  دانده  شدن پر دوره طول و دانه شدن پر سرعت که این

 تدأمین  بدا  اسدت  وابسدته  نیز محیطی شرایط به ژنتیکی عوامل بر

 از برخدوردار  کده  بداالتر  وزن بدا  بدذرهای  غذایی عناصر کافی

 .اسدت  شدده  تشدکیل  باشدند، مدی  بیشدتری  غدذایی  مدواد  ذخایر

 بده  توانمی را مادری گیاه برای نیتروژنی کود سودمند تأثیرات

 آوردن فددراه  و پیددری دوره انددداختن تددأخیر بدده در آن نقددش

 وزن نتیجه در و بیشتر فتوسنتزی مواد دریافت برای کافی زمان

 یکیدان ب (Pallais, 1987). داد ارتباط بذر بهتر کیفیت و بیشتر

 کده  نمودندد  گدزارش ( Bikian et al., 2008) همکداران  و

  ماریتیغددددددال بددددددذور داندددددده هددددددزار وزن بیشددددددترین

(Silybum marianum )هکتدار  در کیلوگرم 154 کاربرد از 

 اشدعرین  و آقاعلیخدانی  پدژوهش  نتدایج  .آمد بدست نیتروژن

(Agha alikhani and Asharin, 2012) کدده داد نشددان 

( .Brassica napus L) پاییزه کلزای دانه هزار وزن باالترین

 کددود هکتددار در کیلددوگرم 014 مصددرف تیمددار بدده ربددوطم

 تیمدار  بده  مربدوط  صدفت  ایدن  میانگین کمترین و ینیتروژن

 مدواد  انتقدال  به را امر این علت آنها .بود کود مصرف عدم

 افدزایش  نیدز  و بدذر  بده  گیداه  هدای قسمت سایر از نیتروژنی

  رسدددیدن مرحلددده در بدددذر رد فتوسدددنتزی مدددواد تجمددد 

 تیغددی جهددان و حیدددری .دادنددد نسددبت کلددزا گیدداه کامددل

(Heidari and Jahantighi, 2014 ) کده  نمودندد  گدزارش 

  (.Nigella sativa L) سدیاهدانه  در ینیتروژند  کود مصرف

 روی دیگدر  ایمطالعه در .شد دانه هزار وزن افزایش اعثب

 وزن داکثرحد  (.Helianthus annus L) آفتدابگردان  گیداه 

  کددداربرد و ینیتروژنددد کدددود بددداالی سدددطوح در دانددده

  گردیددددد بددددرآورد رشددددد محددددرک هددددایبدددداکتری

(Seyed Sharifi and Nazarli, 2013.) 
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 های بذور آرتیشو حاصله از پایه مادری زنی و رشد گیاهچهبرخی خصوصیات جوانه واریانس تجزیه نتایج - 9جدول

 زیستی تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و

Table 3- Analysis of some germination characteristics and seedling growth of artichoke seed obtained from 

the mother plant affected by chemical and biological fertilizer 
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 درجه آزادی
(df) 

 مناب  تغییر

(S.O.V) 

11.23** 15.97** 25.2** 382.3** 129.7 ** 2 
 کود شیمیایی

Chemical fertilizer 

0.767** 1.32** 0.262** 6.63 ns 1.53 ns 3 
 کود زیستی

Bio-fertilizer 

0.053 ns 0.006 ns 0.022 ns 6.63 ns 0.141 ns 6 
 کود زیستی×کود شیمیایی

Chemical fertilizer × Bio-fertilizer 

0.043 0.17 0.023 3.44 0.897 24 
 خطا )%(

Error 

 ضریب تغییرات  2.57 2.02 3.14 14.43 6.88

CV(%) 

ns  دار در سطح آماری یک درصددار و معنییر معنیبه ترتیب غ :٭٭و 

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

 

 های بذور آرتیشو حاصله از پایه مادری زنی و رشد گیاهچهبرخی خصوصیات جوانه واریانس تجزیه نتایج -9ادامه جدول

 شیمیایی و زیستی تحت تاثیر کاربرد کودهای

Continue of Table 3- Analysis of some germination characteristics and seedling growth of artichoke seed 

obtained from the mother plant affected by chemical and biological fertilizer 
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 درجه آزادی

(df) 
 مناب  تغییر

(S.O.V) 

921.95** 180.83** 286.79** 0.59** 0.051** 0.29** 2 
 کود شیمیایی

Chemical fertilizer 

83.14** 20.24** 22.08** 0.057** 0.001ns 0.047** 3 
 کود زیستی

Bio-fertilizer 

5.36 ns 2.66 ns 1.171 ns 0.003 ns 3.711×10-5 ns 0.003 ns 6 
 کود زیستی×کود شیمیایی

Chemical fertilizer × Bio-fertilizer 

3.47 1.46 0.572 0.005 0.001 0.004 24 
 (خطا )%

Error 

 ضریب تغییرات  4.12 15.14 4.06 5.65 6.31 5.72

CV(%) 

. ns  دار در سطح آماری یک درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی :٭٭و 
ns and** : non-significant and significant at 1% probability level, respectively. 
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 هبد  درصدد  11/85 میدانگین  بدا  زندی جوانده  درصد کمترین

 کودهدای  مصدرف  افدزایش  با و داشت اختصاص شاهد سطح

 یافدت  افزایش دارییمعن صورت به صفت این مقدار شیمیایی

 کددود درصددد 144 باقیمانددده اثددر مصددرف سددطح طوریکدده بدده

 میدانگین  با تکمیلی نیتروژن هکتار در کیلوگرم 144 +شیمیایی

 (.1 )جددول  داشدت  را زندی جوانده  درصدد  بیشترین درصد 31

 در بدذر  شددن  پر دوره در کافی نیتروژن تأمین نقش به باتوجه

 افدزایش  کدافی،  غدذایی  ذخدایر  از برخدوردار  بذرهای حصول

 درصددد دارای بددذرهای ایجدداد موجددب نیتددروژن مصددرف

 همکدداران و زارع امددین اسددت. گردیددده بیشددتری زنددیجواندده

(Amin zare et al., 2015) بیشدترین  کده  کردندد  گزارش 

  کدوهی  سدای پونده  بدذر  زندی جوانده  قابلیت و درصد مقدار

(Nepeta pogonosperma L.) دامی کود مصرف تیمار به 

 (Farhadi et al., 2015) همکداران  و فرهدادی  .بود مربوط

 و 144 ،944 ،044) نیتروژن مختلف سطوح تأثیر ارزیابی با

 کدراس  سدینگل  دورگ ذرت در هکتار( در کیلوگرم 544

 144 مصددرف از صددلحا بددذرهای کدده داشددتند اظهددار 141

 زندی جوانده  درصدد  بیشدترین  هکتدار  در نیتدروژن  کیلوگرم

 (Sawan et al., 1998) همکاران و ساوان .داشتند را نهایی

 تدا  148 از نیتدروژن  مصرف افزایش که کردند گزارش نیز

 افدزایش  باعدث  پنبده  بذر تولید در هکتار در کیلوگرم 011

 زندی جوانده  ددرص مجموع و پنبه زده جوانه بذرهای تعداد

 .گردید بذر

 بدر  شدیمیایی  کدود  اصدلی  اثر به مربوط میانگین مقایسه

 بین که داد نشان دانکن روش به آرتیشو زنیجوانه سرعت

 وجدود  داریمعندی  اخدتالف  شیمیایی کود مختلف سطوح

 مقادیر گرفتند. قرار متفاوتی آماری هایگروه در و داشت

 سدبب  آن پدایین  رمقدادی  بدا  مقایسده  در شیمیایی کود باالی

 اثدر  شدد.  آرتیشدو  بذور زنیجوانه سرعت دارمعنی افزایش

 در کیلددوگرم 144 +شددیمیایی کددود درصددد 144 باقیمانددده

 بده  را زندی جوانده  سدرعت  بیشدترین  تکمیلی نیتروژن هکتار

 زیستی، کود سطوح بین در (.1 )جدول داد اختصاص خود

 رینبیشددت 0 بددارور و نیتروکسددین بددا بددذور همزمددان تلقددیح

 بده  زندی جوانه سرعت کمترین و داشت را زنیجوانه سرعت

 (.5 )جدددول بدود  مربددوط بدذور(  تلقددیح )عددم  شدداهد سدطح 

 و بددوده بددذر قدددرت از مسددتقیمی معیددار زنددیجواندده سددرعت

 هدر  در زده جوانده  بدذور  تعدداد  افدزایش  معنی به آن افزایش

 در کلیددی  عامل یک نیتروژن است. شاهد با مقایسه در روز

 در کده  آنجدایی  از و اسدت  دانده  مطلوب عملکرد به ابیدستی

 یدک  عندوان  بده  نیتدروژن  زنی،جوانه هایآنزی  اکثر ترکیب

 میدزان  بده  عنصدر  ایدن  فراهمی با لذا دارد، حضور اصلی جز 

 شدود می تسری  زنیجوانه سرعت و درصد گیاه، برای کافی

.(Souri, 2016) همکاران و ساالر (Salar et al., 2013) با 

 13 و ،95 ،4) نیتروژندی  کدود  مختلدف  مقدادیر  تاثیر مطالعه

 در (944 و 044 ،144 ،4) پتاسدده و هکتددار( در کیلددوگرم

  بددرنج داندده گیاهچدده رشددد و زنددیجواندده بددر مددادری گیدداه
(Oryza Sativa) و سدرعت  بداالترین  کده  نمودند گزارش 

 در کیلدوگرم  141 کداربرد  توسدط  بدذر  زندی جوانده  درصد

 سدرعت  کمتدرین  و آمدد  دسدت  بده  روژندی نیت کدود  هکتار

 هکتدار  در کیلوگرم 95 کاربرد تیمار توسط بذر زنیجوانه

 مصرف تیمار از زنیجوانه درصد کمترین و نیتروژنی کود

 آنهدا  .شدد  حاصدل  نیتروژندی  کدود  هکتدار  در کیلوگرم 13

 درصدد  و بدذر  زندی جوانه سرعت افزایش که داشتند اظهار

 دلیدل  بده  باال مغذی مواد بودن دسترس در با بذر زنیجوانه

 تشددکیل بدا  آنهدا  مدرتبط  هدای دانده  متابولیدک  یهدا فعالیدت 

 همکاران و شاهی .است هاآنزی  فعالیت و جدید هایبافت

(Shahi et al., 2011) نیتروژندی  کدود  مختلدف  مقادیر اثر 

 بذر، قدرت بر هکتار( در کیلوگرم 104 و 34 ،14، 94 ،4)

 گندددم والددد گیاهددان در چددهگیاه اسددتقرار و زنددیجواندده

(Triticum aestivum L.)  قدرار  بررسدی  مورد را 0-آذر رق 

 کیلدوگرم  104 و 34 کودی تیمارهای که داشتند اظهار و داده

 سددرعت مقدددار بیشددترین والددد گیدداه در نیتددروژن هکتددار در

 خشدک  وزن و زندی جوانده  زمدان  مددت  میدانگین  زندی، جوانه

 داد. اختصاص خود هب را گیاهچه و چهساقه چه،ریشه

 زندی جوانده  زمدان  متوسدط  شیمیایی کود سطوح افزایش با

 اثددر سددطح در آن میددزان کمتددرین طوریکدده بدده یافددت کدداهش

 هکتدار  در کیلدوگرم  144 +شیمیایی کود درصد 144 باقیمانده

  (.1 )جدول شد مشاهده روز 10/1 میانگین با تکمیلی نیتروژن
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 کاربرد کودهای شیمیاییهای بذور آرتیشو حاصله از پایه مادری تحت تاثیر زنی و رشد گیاهچهات جوانهبرخی خصوصی میانگین مقایسه -1 جدول

Table 4- Mean comparisons of some germination characteristics and seedling growth of artichoke seed 

obtained from the mother plant affected by chemical fertilizer 

 

 کود شیمیایی

Chemical fertilizer 

 زنیسرعت جوانه

Germination 

Rate 

(seed.day-1 ) 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

Percent 

(%) 

 زنیجوانهزمان متوسط

 )روز(

Mean of 

germination 

time (day) 

شاخص بنیه 

 بذر

Vigor 

Index 

 وزن هزار دانه

1000 seed 

weight 

 شاهد

Control 
4.37 c 85.16 c 4.02 a 2.03 c 33.58 c 

کیلوگرم در  54کود شیمیایی+  %54اثرات باقیمانده 

 هکتار نیتروژن تکمیلی

Residual effects of 50 % chemical 

fertilizer+ 50 kg ha-1 N fertilizer 

4.85 b 93.33 b 2.81 b 3.02 b 36.71 b 

کیلوگرم  144کود شیمیایی+  %144اثرات باقیمانده 

 کتار نیتروژن تکمیلیدر ه

Residual effects of 100 % chemical 

fertilizer+ 100 kg ha-1 N fertilizer 

5.24 a 96 a 1.72 c 3.97 a 40.16 a 

 داری ندارند.درصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین

In each column means with similar letters are not significantly different at 5 % probability level based on Duncan’s 

multiple range test. 

 

 دهای شیمیاییکاربرد کوهای بذور آرتیشو حاصله از پایه مادری تحت تاثیر زنی و رشد گیاهچهبرخی خصوصیات جوانه میانگین مقایسه -1 ادامه جدول

Continue of Table 4- Mean comparisons of some germination characteristics and seedling growth of 

artichoke seed obtained from the mother plant affected by chemical fertilizer 

 

 کود شیمیایی

Chemical fertilizer 

وزن خشک 

 چهساقه

 گرم()میلی

Plumule 

dry weight 

(mg) 

وزن خشک 

 چهریشه

 گرم()میلی

Radicle 

dry weight 

(mg) 

وزن خشک 

گیاهچه 

 گرم()میلی

Seedling 

dry weight 
(mg) 

 چهطول ساقه

 متر()میلی

Plumule 

length 

)mm( 

 چهطول ریشه

 متر()میلی

Radicle 

length 

)mm( 

 طول گیاهچه

 متر()میلی

Seedling 

length 
)mm( 

 شاهد

Control 
1.37 c 0.14 c 1.52 c 15.21 c 8.63 c 23.84 c 

کیلوگرم  54کود شیمیایی+  %54اثرات باقیمانده 

 در هکتار نیتروژن تکمیلی

Residual effects of 50 % chemical 

fertilizer+ 50 kg ha-1 N fertilizer 

1.52 b 0.2 b 1.73 b 19.25 b 13.11 b 32.36 b 

 144د شیمیایی+ کو %144اثرات باقیمانده 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی

Residual effects of 100 % chemical 

fertilizer+ 100 kg ha-1 N fertilizer 

1.69 a 0.27 a 1.96  a 22.97 a 18.4 a 41.37 a 

 داری ندارند.با یکدیگر تفاوت معنیدرصد،  5های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین

In each column means with similar letters are not significantly different at 5 % probability level based on Duncan’s 

multiple range test. 

 

 

 



  1938پاییز و زمستان /  0 شماره/ 8 جلد/  ایران بذر ریفناو و علوم نشریه بر... مادری گیاه تغذیه تأثیر

11 

 کاربرد کودهای زیستیاز پایه مادری تحت تاثیر  های بذور آرتیشو حاصلهزنی و رشد گیاهچهبرخی خصوصیات جوانه میانگین مقایسه -5 جدول

Table 5- Mean comparisons of some germination characteristics and seedling growth of artichoke seed 

obtained from the mother plant affected by biological fertilizer 

 

 کود زیستی

Bio-fertilizer 

 زنیسرعت جوانه

Germination rate 

 (seed.day-1 ) 

 )روز( زنیجوانه زمان متوسط

Mean of germination time 

(day) 

 شاخص بنیه بذر

Vigor Index 

 شاهد

No inoculation 
4.6 c 3.3 a 2.68 c 

 نیتروکسین

Nitroxin 
4.86 b 2.73 bc 3.12 b 

 0بارور 

Barvar2 
4.82b 2.98 ab 2.87 c 

 0نیتروکسین + بارور 

Nitroxin+ Barvar2 
5.01 a 2.39 c 3.35 a 

 کود زیستی

Bio-fertilizer 

 چهوزن خشک ساقه

 گرم()میلی

Plumule dry 

weight 

)mg( 

 وزن خشک گیاهچه

 گرم()میلی

Seedling dry 

weight 
(mg) 

 چهطول ساقه

 متر()میلی

Plumule length 

)mm( 

 چهطول ریشه

 متر()میلی

Radicle length 

)mm( 

 هچهطول گیا

 متر()میلی

Seedling length 
)mm( 

 شاهد

No inoculation 
1.45 b 1.64 b 17.72c 11.52 d 29.24 c 

 نیتروکسین

Nitroxin 
1.58 a 1.79 a 19.52 b 14.17 b 33.7 a 

 0بارور 

Barvar2 
1.49 b 1.69 b 18.24 c 12.76 c 31 c 

 0نیتروکسین + بارور 

Nitroxin+ Barvar2 
1.6 a 1.82 a 21.08 a 15.08 a 36.17 a 

 داری ندارند.درصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین

In each column means with similar letters are not significantly different at 5 % probability level based on Duncan’s 

multiple range test. 

 

 زمددان کمتددرین نیددز زیسددتی کودهددای سددطوح میددان در

 0 بدارور  نیتروکسین+ سطح به روز 93/0 میزان با زنیجوانه

 نیتروکسدین  سدطح  بدا  داریمعندی  اخدتالف  که داشت تعلق

 معیداری  زنیجوانه زمان متوسط (.5 )جدول نداشت وجود

 بده  گدردد، مدی  حسدوب م بدذر  بنیده  و زندی جوانه سرعت از

 بدین  همبسدتگی  گیاهدان  هدای گونده  از بسیاری در طوریکه

 معیداری  بندابراین  و شدده  مشدخص  آن بنیه و گیاهچه طول

  اسددددت آن بنیدددده و گیاهچدددده رشددددد ارزیددددابی بددددرای

.(ISTA, 2013) و شدود مدی  بیدان  روز حسب بر صفت این 

 اسدت  بدذر  قددرت  و کیفیت افزایش بیانگر آن بودن پایین

(Warraich et al., 2002). دیوسددداالر و اسدددکویی 

(Oskouie and Divsalar, 2011) مصدرف  اثدر  ارزیدابی  با 

 کلددزا مدادری  گیداه  در سدرک  صددورت بده  نیتروژندی  کدود 

(Brassica napus L.) در بددذر قدددرت و زنددیجواندده بددر 

 زمان باالترین میانگین که کردند گزارش آزمایشگاه شرایط

 زمدان  کمتدرین  و کدود  کاربرد عدم تیمار در زنیجوانه برای

 بود. نیتروژنی کود هکتار در کیلوگرم 144 مصرف تیمار در

 کدود  سدطوح  میانگین مقایسه از حاصل نتایج به توجه با

 درصدد  144 تدا  4 از شیمیایی کود سطوح افزایش با شیمیایی

 بنیه شاخص درصد بیشترین و یافت افزایش بذر بنیه شاخص

 144 +شدیمیایی  کدود  درصد 144 باقیمانده اثر به مربوط بذر

 بدود  31/9 میدانگین  بدا  تکمیلدی  نیتدروژن  هکتار در کیلوگرم

 که داد نشان زیستی کود سطوح میانگین مقایسه (.9 )جدول

 بدا  شداهد  سدطح  و 0 بدارور  و نیتروکسدین  با بذور توأم تلقیح
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 کمتدرین  و بیشدترین  ترتیدب  به درصد 18/0 و 95/9 میانگین

 )جددول  دادندد  اختصاص خود به را بذر بنیه شاخص درصد

 0 بددارور بدده نسددبت بیشددتری دارمعنددی تدداثیر نیتروکسددین .(1

 همدراه  هکتار در کمپوست ورمی تن 14 توام کاربرد داشت.

 شداخص  میدزان  بیشدترین  دارای mosseae Glomus قار  با

 5 کداربرد  و (.Cuminum cyminum L) سدبز  زیدره  بذر بنیه

 دارای مدایکوریزا  قار  از استفاده بدون کمپوست ورمی تن

 بدر  .(Gholami Gangeh et al., 2015) بدود  میزان کمترین

  همکدددداران و نددددژاد عیسددددی پددددژوهش نتددددایج اسدددداس

(Esanejad et al., 2017 )کودهددای همزمددان کدداربرد 

 تولیددد بدده منجددر رشددد محددرک هددایبدداکتری بددا شددیمیایی

 شدود. می باال بنیه با (.Hordeum vulgare L) جو بذرهای

  پنبددده گیاهچددده و بدددذر بنیددده نیتروژندددی کدددود عمدددالا

(Gossypium barbadense) تدوجهی  قابدل  صدورت  به را 

 در همچنددین .(Sawan et al., 2013) دهدددمددی افددزایش

 اثدر  (.Pisum sativum L) سدبز  نخدود  در دیگدر  پژوهشدی 

 زندی جوانده  قددرت  بدر  نیتدروژن  با مادری گیاه تغذیه مثبت

 .(Hadavizadeh and George, 2007) شد تایید روبذ

 به چهساقه خشک وزن شیمیایی کود سطوح افزایش با

 بدا  آن مقددار  بیشدترین  و یافدت  افزایش داریمعنی صورت

 درصدد  144 باقیماندده  اثر سطح به گرممیلی 13/1 میانگین

 تکمیلدی  نیتدروژن  هکتدار  در کیلوگرم 144 +شیمیایی کود

 زیسدتی،  کود سطوح میان در (.1 )جدول داشت اختصاص

 و 0 بدارور  و نیتروکسدین  زیسدتی  کدود  دو هر با توأم تلقیح

 بیشدترین  نیتروکسدین  بدا  جداگانده  صدورت  بده  بذور تلقیح

 (.5 )جدول نمودند تولید را چهساقه خشک وزن میزان

 سدطوح  اثدر  میدانگین  مقایسده  1 جددول  نتایج به توجه با

 کرد مشخص چهریشه خشک وزن بر شیمیایی کود مختلف

 144 +شددیمیایی کددود درصددد 144 باقیمانددده اثددر سددطح کدده

 وزن بیشترین با بذرهایی تکمیلی نیتروژن هکتار در کیلوگرم

 بررسددی کددرد. تولیددد گددرم(میلددی 01/4) چددهریشدده خشددک

  ایرانددددی زبددددان گدددداو بددددذر زنددددیجواندددده خصوصددددیات

(Echium amoenum Fisch & Mey. )هدای پایده  از حاصل 

 که داد نشان شیمیایی و یزیست کودهای با شده تیمار مادری

 سدبب  بیوسدولفور  و میکدوریزا  کودهدای  بدا  بدذر  تیمار پیش

 چده ریشه طول زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه درصد افزایش

 همچندین  شدد.  چده سداقه  و چده ریشه خشک وزن چه،ساقه و

 از اسددتفاده شددرایط تحددت مددادری گیدداه از حاصددل بددذرهای

 بدذور  سدایر  بده  تنسدب  بیشتری غذایی یذخیره از بیوسولفور

 بیشددتر، غددذایی یذخیددره ایددن احتمدداالً و بودنددد برخددوردار

 داده افدزایش  را گیاهچده  رشددی  و زندی جوانده  خصوصیات

 رشددادی هددایژنوتیدد  در (Amiri et al., 2018). اسددت

 فسدفات  و نیترات کاربرد (Arabidopsis thaliana) اروپایی

  اشددتد بددذر هددایویژگددی بددر مثبتددی تدداثیر مددادری گیدداه در

(He et al., 2014). همکداران  و فالح (Fallah et al., 2016) 

 خرفدده گیدداه در شددیمیایی کددود کدداربرد کدده داشددتند اظهددار

(Portulaca oleracea) مادری گیاه فتوسنتز تحریک سبب 

 ایدن  کده  شدود مدی  بذرها برای نیاز مورد غذایی مواد تأمین و

 گردد.می ترمرغوب بذرهای تولید به منجر امر

 کدده داد نشددان گیاهچدده خشددک وزن میددانگین مقایسدده

 میدانگین  بدا  گیاهچده  خشدک  وزن مقدار کمترین و باالترین

 144 باقیمانده اثر سطوح از ترتیب به گرممیلی 50/1 و 31/1

 نیتددروژن هکتددار در کیلددوگرم 144 +شددیمیایی کددود درصددد

 (.1 جددول ) آمدندد  بدسدت  شدیمیایی  کدود  شاهد و تکمیلی

 وزن بیشدترین  زیسدتی  کود مختلف سطوح میان در همچنین

 بدا  بدذور  همزمدان  تلقدیح  سدطوح  بده  مربوط گیاهچه خشک

 بوده نیتروکسین با بذور تنهای تلقیح و 0 بارور و نیتروکسین

 تعلدق  زیستی کود با تلقیح عدم سطح به آن میزان کمترین و

 از بیشتر داریمعنی صورت به 0 بارور اثر (.5 )جدول داشت

  همکددداران و شددداهی بدددود. نیتروکسدددین از کمتدددر و شددداهد

(Shahi et al., 2011) 4) نیتروژنی کود مختلف مقادیر اثر، 

-جوانه بذر، قدرت بر هکتار( در کیلوگرم 104 و 34 ،14، 94

 را 0-آذر رقد   گنددم  والدد  گیاهدان  در گیاهچه استقرار و زنی

 کدودی  تیمارهدای  کده  داشدتند  اظهار و داده قرار بررسی مورد

 بیشدترین  والدد  گیداه  در نیتروژن هکتار در کیلوگرم 104 و 34

 و زندی جوانده  زمدان  مددت  میدانگین  زندی، جوانه سرعت مقدار

 اختصاص خود به را گیاهچه و چهساقه چه،ریشه خشک وزن

 گددزارش (Bikian et al., 2008) همکدداران و بیکیددان داد.
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 ماریتیغدال  مادری پایه از حاصله هایگیاهچه وزن که کردند

 تددرسددنگین بددذرهای و گرفددت قددرار داندده وزن تدداثیر حددتت

 کردند. تولید تریقوی هایگیاهچه

 144 تدا  صدفر  سطح از شیمیایی کود مصرف افزایش با

 پیددا  افدزایش  داریمعندی  صدورت  بده  چهساقه طول درصد

 کدود  درصدد  144 باقیماندده  اثدر  سدطح  کده  طدوری  بده  کرد

 بیشدترین  میلیتک نیتروژن هکتار در کیلوگرم 144 +شیمیایی

 سدطوح  بده  نسبت مترمیلی 31/00 میانگین با را چهساقه طول

 نیتروکسدین+  زیسدتی  کدود  سدطح  (.1 )جددول  داشت دیگر

 بیشدتری  چده ساقه طول مترمیلی 48/01 میانگین با نیز 0 بارور

 توجده  با (.5 )جدول نمود تولید دیگر سطوح با مقایسه در را

 حدال  در هدای بافت ولیسل رشد و تقسی  در نیتروژن نقش به

 بدا  بدذرهای  در چده ساقه خشک وزن و طول افزایش ،توسعه

 رئیسدی  داد. نسدبت  امر این به توانمی را باال نیتروژن محتوی

 کود و آلی کود اثرات (Raissi et al., 2012) همکاران و

 اسدفرزه  دانده  قابلیت و عملکرد اجزا  عملکرد، بر شیمیایی

(Plantago ovate) اظهدار  و دادندد  قدرار  مطالعده  مدورد  را 

 درصددد و چده سدداقه طدول  بددر آلدی  کددود تداثیر  کدده داشدتند 

 بود. دیگر تیمارهای از بیشتر زنیجوانه

 144 تدا  صدفر  سطح از شیمیایی کود مصرف افزایش با

 داریمعنددی صددورت بدده چددهریشدده طددول میددانگین درصددد

 طول میانگین بیشترین و کمترین طوریکه به یافت، افزایش

 سطح به مترمیلی 1/18 و 19/8 میانگین با ترتیب به هچریشه

 144 +شیمیایی کود درصد 144 باقیمانده اثر سطح و شاهد

 )جددول  بدود  مربدوط  تکمیلدی  نیتروژن هکتار در کیلوگرم

 و نیتروکسین زیستی کودهای با بذور توام تلقیح سطح (.1

 مختلدف  سطوح میان در مترمیلی 48/15 میانگین با 0 بارور

 نمدود  تولیدد  را چده ریشده  طدول  میزان بیشترین زیستی دکو

 اسفرزه زنیجوانه سرعت و ریشه طول بیشترین (.5 )جدول

(Plantago ovate) بدارور  فسفاته زیستی کود کاربرد تیمار از 

 چده، ریشه طول بیشترین (.Raissi et al., 2012) شد حاصل 0

 وربدذ  در( .Cuminum cyminum L) سدبز  زیره چهساقه طول

  هکتددار در کمپوسددتورمددی تددن 14 مصددرف از حاصددل

 شددددد  مشدددداهده  G. mosseae قددددار   بددددا  همددددراه 

(Gholami Gangeh et al., 2015.) 

 و نمدو  و رشدد  هدای شاخص مهمترین از گیاهچه طول

 عندوان  بده  آن تغییدرات  و شدود مدی  محسدوب  گیاهچده  بنیه

 گیردمی قرار تحلیل و تجزیه مورد گیاهچه بنیه از شاخصی

(ISTA, 2013). حدداکثر  شدیمیایی  کدود  سدطوح  میدان  در 

 اثدر  سدطح  بده  مترمیلی 91/11 میانگین با گیاهچه طول مقدار

 در کیلددوگرم 144 +شددیمیایی کددود درصددد 144 باقیمانددده

 کدود  سدطوح  کداهش  بدا  و داشدت  تکمیلدی  نیتدروژن  هکتار

 کاهش دارییمعن صورت به گیاهچه طول میانگین شیمیایی

 نیدز  زیسدتی  کدود  مختلدف  سدطوح  در .(1 )جددول  کرد پیدا

 تلقدیح  سدطح  و داشدت  را گیاهچده  طول حداقل شاهد سطح

 11/91 میددانگین بددا 0 بددارور و نیتروکسددین بددا بددذور همزمددان

 اختصداص  خود به را گیاهچه طول میانگین بیشترین مترمیلی

 در آمداری  لحدا   بده  نیتروکسین با بذور تلقیح سطح با و داد

 نشدان  پژوهش یک نتایج (.5 ول)جد گرفت قرار گروه یک

 قرمددز لوبیددا مددادری گیدداه در نیتروژنددی کددود اعمددال کدده داد

(Phaseolus calcaratus L.) افددزایش سددبب مزرعدده در 

 گیاهچده  بنیه طولی شاخص و چهساقه طول چه،ریشه طول

 بده  توجده  بدا  .(Mohammadzadeh et al., 2015) شودمی

 انفعداالت  و فعدل  بر یمادر گیاه به نیتروژن کود عرضه اینکه

 مداده  تجم  رویش، دوره طول افزایش فتوسنتز، بیوشیمیایی،

 تداثیر  دانده  عملکدرد  اجدزای  و هوایی هایاندام بیشتر خشک

 برای مناسب شرایط ایجاد با عنصر این مناسب فراهمی دارد،

 خصوصدیات  بدر  مدادری،  گیداه  روی بدر  قویتر بذرهای تولید

 (.Lioyd et al., 1997) باشدمی مؤثر بذر زنیجوانه

 گیرینتیجه

 گیداه  تغذیده  کده  داد نشدان  تحقیق این نتایج کلی طور به

 و سدازی  ذخیدره  بدا  زیسدتی  و شدیمیایی  کودهدای  بدا  مادری

 بدذر  در فسفر و نیتروژن جمله از غذایی عناصر برخی جذب

 و بذر زنیجوانه هایشاخص بهبود در موثری نقش تواندمی

 کدود  سدطوح  میدان  در باشدد.  هداشدت  آرتیشدو  گیاهچده  رشد

 کددود %144 باقیمانددده اثددرات سددطح زیسددتی و شددیمیایی

 سدطح  و تکمیلی نیتروژن هکتار در کیلوگرم 144 شیمیایی+
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 0 بدارور  و نیتروکسدین  زیسدتی  کودهدای  بدا  بذور توام تلقیح

 بنیده  شداخص  زندی، جوانه درصد زنی،جوانه سرعت بیشترین

 خشدک  وزن چده، سداقه  خشدک  وزن دانده،  هدزار  وزن بذر،

 چهریشه طول چه،ساقه طول گیاهچه، خشک وزن چه،ریشه

 زندی جوانده  زمدان  متوسط بیشترین .داشت را گیاهچه طول و

 ندوع  هدیچ  بدا  آنهدا  مدادری  بوتده  کده  بدود  بذرهایی به مربوط

 اثددر زیسددتی، کودهددای بددین در بددود. نشددده تغذیدده کددودی

 همچندین  بدود.  0 بارور از بیشتر مذکور صفات بر نیتروکسین

 نظدر  از بررسدی  تحدت  صدفات  عموم برای شیمیایی کود اثر

 زیسدتی  کود متقابل اثر بود. زیستی کودهای از بیشتر عددی

 ارزیدابی  مدورد  صدفات  از هیچکددام  بدرای  شیمیایی کود در

 تلفیقددی کدداربرد تددوانمددی کلددی طددور بدده نگردیددد. دارمعندی 

 هدای شداخص  بهبدود  جهدت  را زیسدتی  و شدیمیایی  کودهای

 .کرد پیشنهاد آرتیشو بذور زنیهجوان

 سپاسگزاری

 تشکر محترم داوران ارزنده پیشنهادهای از وسیله بدین

 .گرددمی قدردانی و
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