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Background and objectives: The management of soil elements using 
biofertilizers and seed priming is one of the sustainable agricultural pillars 
that can be a good strategy in providing healthy food, environmental and 
human health. Priming shortens the planting time until the seeds germinate 
and protects the living and non-living factors in the critical stage of 
seedling establishment. Also, this treatment causes uniformity of seedling 
emergence, which leads to uniform stability and improved crop yield. Also, 
one of the ways to achieve sustainable agricultural goals is to use 
microorganisms that play an important role in meeting the nutritional needs 
of plants. Biofertilizers contain microorganisms. When used on seeds, 
rootstocks, or in the soil, they stimulate the growth of the roots or the plant 
itself, and by increasing the availability of minerals, they increase plant 
growth an environmental point of view, they are acceptable. 
 
Materials and Methods: This experiment was performed as a factorial in 
the form of a randomized complete block design with three replications on 
the Field of the Agricultural Research and Natural Resources Center of 
West Azerbaijan in the 2013 crop year. Experimental treatments included 
five levels of priming (control, hydropreaming, osmopriming, soaking in 
hot water and hormone priming) and four levels of biofertilizer (control, 
Azotobacter, Phosphate, Azotobacter + Phosphate) on marigold seeds. 
Under pre-treatment conditions, the seeds were soaked in different 
solutions at room temperature for eight hours before sowing and 
immediately after sowing on Filter paper and re-dried for 24 hours. In order 
to inoculate seeds into biofertilizers (Azotobacter and Phosphate), first mix 
the seeds thoroughly with gum arabic and bacterium Azotobacter and 
Phosphate and stir to increase the contact surface of gum arabic and 
bacterium with marigold seeds.  
 
Results: The results showed that the highest plant height (44.12 cm), 
flower weight (16.95 g plant-1), flower yield (339.13 g m-2), petal yield 
(294.13 Kg ha-1), seed yield (1840.13 Kg ha-1) and essential oil yield (2.21 
Kg ha-1) were related to the interaction effect of hormone priming 
interaction and combined application of Azotobacter + Phosphate fertilizer. 
The highest biological yield (5768.30 Kg ha-1) was obtained under the 
influence of hormone priming and Azotobacter. The maximum grain 
harvest index (35.43%) was observed in hormone priming treatment 
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without the use of biofertilizer, which was not significantly different from 
the combined treatment of osmopriming and hormone priming under the 
application of fertile Phosphate fertilizer. The highest number of branches 
(30.15) was related to hormone treatment and in terms of biofertilizer, the 
highest number of branches (29.77) was observed in the combined 
treatment of Azotobacter + Phosphate fertilizer Flower yield, seed yield, 
percentage of essential oil and marigold essential oil yield with combined 
application of biofertilizers (Azotobacter + Phosphate fertilizer) under the 
influence of hormone priming compared to other treatments, respectively 
52, 40, 30 and 58% (at a significant level of probability 1 %) increased. 
 
Conclusion: In general, the findings of this study show that priming of 
marigold seeds was superior to control treatment (without priming) due to 
increased yield components. Also, the use of a combination of Azotobacter 
+ Phosphate fertilizer increased yield, grain yield components and 
marigold essential oil yield significantly compared to other fertilizer 
treatments. Therefore, according to the findings of this study, in order to 
increase and improve the quantitative and qualitative characteristics of 
marigold plant, the combined use of the Azotobacter with Phosphate 
fertilizer under the influence of hormone priming can be desirable in the 
direction of sustainable agriculture. 
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  چکیده  اطالعات مقاله
  نوع مقاله: 

  پژوهشی-مقاله کامل علمی
  

     08/01/1400: دریافت تاریخ
  01/03/1400ویرایش:  تاریخ
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   هاي کلیدي: واژه

  ازتوباکتر
  بذر تیمار

  بارور فسفات
  عملکرد

  پایدار کشاورزي

از ارکان کشاورزي بذرها  پرایمینگو  زیستیمدیریت عناصر خاك با استفاده از کودهاي  :هدف و سابقه
سالمت محیط زیست غذایی سالم،  مناسبی در تأمین مواد راهبردتواند  می که شـود پایدار محسـوب مـی

 از بـذرها  حفاظـت  و شـدن  سـبز  تا کاشت زمـان شدن کوتاه . پرایمینگ باعثها باشد و سالمت انسان
 سـبز  یکنواختی تیمار این همچنین،. شود می گیاهچه استقرار بحرانی ي مرحله در غیرزنده و زنده عوامل
 شــوند.  مـی  محصـول  عملکرد بهبـود و یکنواخـت اسـتقرار بـه منجـر کـه شـود می موجـب را شـدن

 که است هایی میکروارگانیسم از استفاده پایدار، کشاورزي اهداف به یابی دست هاي راه از یکیهمچنین، 
 کـه  هستند، هایی میکروارگانیسم حاوي کودهاي زیستی،. دارند گیاهان غذایی نیاز تأمین در مهمی نقش

 با و شده گیاه یا ریشه رشد محیط تحریک موجب خاك، داخل یا و ریشه سطح بذر، ها روي آن استفاده
 قابـل  زیسـتی  محیط دیدگاه از شود و می گیاه رشد افزایش باعث معدنی، مواد دسترسی قابلیت افزایش

  پذیرش هستند.
  

هاي کامل تصـادفی بـا سـه     این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك :ها مواد و روش
انجـام   1392در سال زراعی  غربی استان آذربایجان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات تکرار در مزرعه

 در خیساندن اسموپرایمینگ، هیدروپرایمینگ، شاهد،( پرایمینگ سطح پنج شامل آزمایشی شد. تیمارهاي
+ ازتوباکتر  بارور، فسفاته ازتوباکتر، شاهد،( زیستی کود سطح چهار و) هورمون پرایمینگ و جوش آب

هشـت   مـدت  بـه  بهار همیشه بذرهاي تیمار، پیش شرایط بهار بود. در همیشه گیاه روي) بارور فسفاته
 دوره شدن طی از پس. گرفتند درجه سلسیوس قرار 25پرایمینگ در دماي  مختلف ايهمحلول در ساعت

شـدن   خشـک  بعـد از  شـدند کـه   خشک کامالً صافی کاغذ روي و شسته آب مقطر با بذرها نظر، مورد
 ابتـدا  بـارور)،  فسـفاته  و ازتوباکتر (باکتري زیستی به کود بذرها تلقیح منظور به .گردید بالفاصله کشت

 سطح شدند تا زده هم به و مخلوط کامل طور به بارور فسفاته و ازتوباکتر باکتري عربی، صمغ با بذرها
  یابد. بذرها افزایش با باکتري و عربی صمغ تماس

  

 بوتـه)،  گـرم در  95/16( گـل  وزن ،)متر سانتی 12/44(بوته  ارتفاع ترین بیش نتایج نشان داد که :ها یافته
دانـه   ، عملکـرد کیلـوگرم در هکتـار)   13/294(گلبرگ  عملکرد ،)گرم در مترمربع 13/339(گل  عملکرد

 متقابـل  ثـر ا تیمار به مربوط )هکتار در کیلوگرم 21/2( کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس 13/1840(
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 30/5768( بیولوژیک عملکرد ترین بیش بود. بارور فسفاته+ ازتوباکتر  کاربرد تلفیقی و هورمون پرایمینگ
 شـاخص  دسـت آمـد. حـداکثر    به ازتوباکتر و کاربرد  هورمون پرایمینگ ، تحت تاثیر)هکتار در کیلوگرم
 کـه  مشـاهده شـد   زیستی کاربرد کود بدون و هورمون پرایمینگ در تیمار) درصد 43/35(دانه  برداشت
 فسفاته تحت کاربرد کود زیستی هورمون پرایمینگ و تیمار ترکیبی اسموپرایمینگ با داري معنی اختالف

 لحاظ از و هورمون پرایمینگ تیمار به مربوط )عدد 15/30( شاخه در بوته تعداد ترین بیش. نداشت بارور
 بـارور  فسفاته+ تیمار ترکیبی ازتوباکتر  در )عدد 77/29(در بوته  شاخه تعداد ترین بیش نیز زیستی کود

بهار بـا   همیشه اسانس عملکرد نیز و دانه، درصد اسانس عملکرد عملکرد گل، که طوري به .دست آمد به
 سـایر  به هورمون پرایمینگ نسبت تاثیر تحت بارور) فسفاته+ زیستی (ازتوباکتر  کودهاي تلفیقی کاربرد

  داشت. افزایش درصد) 1درصد (در سطح  احتمال  58و  30، 40، 52ترتیب  به تیمارها،
  

بـه   پرایمینگ بذرهاي همیشه بهار که داد پژوهش نشان این از حاصل هاي یافته کلی، طور : بهگیري نتیجه
 تیمار همچنین، کاربرد. برتري داشت تیمار شاهد (بدون پرایمینگ) به نسبت عملکرد اجزاي افزایش دلیل

بـه   را بهـار  همیشه اسانس عملکرد نیز دانه و عملکرد اجزاي بارور عملکرد، فسفاته+ ازتوباکتر  ترکیبی
بـراي   ،تحقیـق  این هاي یافته به توجه با . لذانسبت به سایر تیمارهاي کودي افزایش دادداري  معنی طور

 فسفات باروربا  همراه اکترازتوبکاربرد توأم  ،افزایش و بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه همیشه بهار
  .باشد  مطلوب پایدار کشاورزي راستاي در تواند می هورمون پرایمینگ تحت تاثیر

  

 بهـار  همیشـه  گیـاه  کیفـی  و کمـی  خصوصـیات  بررسی ).1400(. ن، قادري .،س، حیدرزاده ، ع.،تپه قورت زاده حسن: استناد
)Calendula officinalis L. (تولیـد گیاهـان زراعـی     زیسـتی  کـود  و بـذر  پرایمینـگ  متفـاوت  تیمارهاي در،  

14 )4 ،(140-123 .  
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  مقدمه
ــر   ــرن حاض ـــتحقیقدر ق ــتردهـ اي روي  ات گس

دارویی انجام پذیرفتـه و داروهـایی بـا مـاده      یاهانــگ
هاي جدیدي را براي جامعه پزشکان  طبیعی، افق موثره

 تـوان گفـت   گر گشوده است. می داروسازان پژوهش و
 از یک سوم داروهـاي مـورد اسـتفاده بشـر را     تر بیش

میزان  دهند و این داروهایی با منشاء گیاهی تشکیل می
 مهـم  دارویی گیاهان میان از ).10( رو به افزایش است

 اهمیـت  از کـه  کـرد  بهار اشاره گیاه همیشه به توان می
 ایـن گیـاه  . اسـت  برخـوردار  جهان و ایران در زیادي

 و بـوده  1کاسـنی  تیـره  بـه  متعلق چندساله، تا ساله یک
ــلی مـــوطن ــاه ایـــن اصـ ـــدری حـــوزه در گیـ  ايــ

است  زيـرکـــم ايــاروپ و خاورمیانه ه،ــرانــتـمدی
 موثره مواد از دارو تولید گیاه، این از کشت هدف ).9(

باشـد.   مـی  ها گلبرگ در مخصوصاً و ها در گل موجود
 و دهنده طعم( خوراکی مصارف بر عالوه گیاه این گل

 و واد مـوثره ـمـ  داراي مختلـف)  غـذاهاي  دهنده رنگ
 و نقاشیهاي  رنگ (تهیه صنعت در که است ترکیباتی
 هـا)  و لوسـیون  ها کرم انواع (تهیه داروسازي و نایلون)
  .)17( دارد کاربرد

 ،هـاي محیطـی از جملـه خشـکی و شـوري     تنش
. دهندعملکرد محصوالت گیاهی را در دنیا کاهش می

 تـر  بیشاین عوامل در ایران مقدار محصول تولیدي را 
دهند. یکی از سایر عوامل محیطی تحت تاثیر قرار می

تــر و زنـی و اسـتقرار سـریع    هـاي بهبـود جوانـه   راه از
هـا در شـرایط کمبـود رطوبـت و     تـر گیاهچـه  مناسب

 استفاده از پرایمینگ بـذر اسـت   ،همچنین دماي پایین
داده  اجــازه  آن در کـه اسـت روشی پرایمینگ. )31(

 طــوري  بــه  کننــد  جذب آب مقداري بذرها شود می
 چـه  ریشه اما ،شود انجام زنی جوانه ي اولیه کـه مراحل
 دوم ي مرحلـه  تـا  بذرها دیگر، به عبارت. خارج نشود

 سـوم  ي مرحلـه  وارد امـا  ،رونـد  مـی  آب پیش جذب
ـــذرها ،پرایمینــگاز  پــس .شــوند نمــی  و خـــشک ب

                                                             
1. Asteraceae 

 کـشت و ذخیره (شاهد) نشده بـذرهاي تیمار هماننـد
زمــان   شدن کوتاه باعث تیمار ). پیش29( شـوند مـی

 زنـده  واملـع از بذرها حفاظت و شدن سبز تا کاشت
ــده ــه و غیرزن ــی ي در مرحل ــتقرار بحران ــه اس  گیاهچ

 را شــدن  سبز یکنواختی پرایمینگ همچنین، .شود می
ــیــم ـــب م ـــود وج ـــه ش ـــر ک ـــه منج ـــتقرار ب  اس

). 5( شــوند  می محصول بهبـود عملکرد و یکنواخـت
 گیــاه  اختیــار  در آب محـدودي  مقـدار  پرایمینگدر 

 زنــی  جوانــه  مقــدماتی  مراحل فقط تا گیرد قـرار می
 و گیــرد  انجـام  چـه  ریشـه  و چه ساقه از خروج قبـل

شـود   آمـاده  بعـدي  مراحل در زنی بـراي جوانه بذرها
)2.(  

 (بـا  دارویـی  گیاهـان  روي بر شده انجام مطالعات
در  سـنتزي)  و شـیمیایی  داروهاي سوء به اثرات توجه

 کـه  سـت ا آن گویـاي  زراعی و هاي طبیعی اکوسیستم
 را شرایط بهترین پایدار هاي کشاورزي نظام از استفاده
 ،بنــابراین .آورد مـی  گیاهــان فـراهم  ایـن  تولیـد  بـراي 

 سـمت  بـه  گیاهـان دارویـی   تولیـد  در جهانی رویکرد
 هاي مـدیریتی  روش کارگیري هب و سیستم این استقرار

ـ  32( باشد می ها آن  ایـن  کـارگیري  ه). عالوه بر ایـن، ب
 اثراتاحتمال  و کرده تضمین را ها آن کیفیت ها روش
ز ـیــن را ها آن عملکرد و دارویی یتـــکیف روي منفی

 اورزيـــ کش در اصـلی  ارکان از یکی. دهد می کاهش
 یـا  هـدف حـذف   با زیستی کودهاي از پایدار استفاده

 درشیمیایی  هاي نهاده مصرف در قابل مالحظه کاهش
 در زیستی ). کودهاي23( است زراعی هاي اکوسیستم

 دارند، قابل توجهی هاي مزیت مواد شیمیایی با مقایسه
 سمی مواد تولید ،غذایی در چرخه که این جمله آن از
ـ  تکثیـر  قابلیـت  ،نمایند نمی میکروبی و  خـودي  هخودب

 شـیمیایی  و فیزیکـی  اصالح خصوصیات باعث دارند،
 از و به صرفه مقرون نظر اقتصادي از و شوند می خاك

از ). 16( پـذیرش هسـتند   قابل محیطی زیست دیدگاه
 عملکرد افزایش و دانه بهبود عملکرد به منظور ،رو این

 کشـاورزي  سیسـتم  استقرار یک دارویی، گیاهان کیفی
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ــدار ــ و پای ــارگیري هب ــاي ک ــت زیســتی کوده  از اهمی
  .است برخوردار سزایی هب

 و اسـت  ریزجانـداران  حاوي اي ماده ،زیستی کود
 خـاك  در یـا  و ریشـه  سطح بذر، روي بر که هنگامی
 یـا  ریشـه  رشـد  محـیط  تحریک موجب شود استفاده

 دسترسی قابلیت افزایش طریق از و شود می گیاه ودـخ
. )19( شـود  مـی  گیاه رشد افزایش باعث معدنی، مواد

 کننـده نیتـروژن   تثبیـت  هـاي  بـاکتري  اثـرات  از برخی
 نیتـروژن،  زیسـتی  تثبیت گیاه، رشد افزایش از عبارت

 ییرــتغ گیاه، در نــــاتیل تولید سیدروفور، تولید توان
 بهبــود و غــذایی عناصــر جــذب ریشــه، مورفولــوژي

 فسـفاته  کودهـاي  .)35( باشـد  مـی  بـذرها  زنـی  جوانه
 و باسیلوس از جنس هایی باکتري حاوي بارور زیستی

 سـازوکار  از دو اسـتفاده  بـا  کـه  باشد می سودوموناس
 فسـفر نـامحلول   فسفاتاز، آنزیم و آلی اسیدهاي ترشح
 آورنـد  در مـی  گیاه براي جذب قابل شکل به را خاك

 کـود  در موجـود  کننده فسـفات  حل هاي ). باکتري34(
 مستقر گیاه ریشه اطراف بارور در خاك فسفاته زیستی

 تغذیه گیاه ریشه ریزوسفر ترشحات قسمت از و شده
 بـه طـور   گیاه که فسفاتی آن، مقدار قبال در و کنند می

 دهنـد  مـی  قرار گیاه در اختیار را دارد نیاز آن به طبیعی
)34.(  

بـه اثـرات مثبـت پرایمینـگ بـذر و      توجـه  لذا، با 
کودهاي زیستی بر رشد و نمو گیاه و نبـود   زاستفاده ا

بـه   مطالعه کافی روي گیاه همیشه بهـار، ایـن تحقیـق   
روي  زیستیو کود  بذرهابررسی اثر پرایمینگ  منظور

گیاه دارویی همیشـه بهـار    کمی و کیفی برخی صفات
  .انجام شد

  ها مواد و روش
ــی    ــال زراع ــی س ــژوهش ط ــن پ  30 در 1392ای

مرکـز تحقیقـات   مزرعـه  در کیلومتري شـمال ارومیـه   
کشاورزي و منابع طبیعـی آذربایجـان غربـی واقـع در     
روستاي عسگر آباد کوه اجرا شد. این محل در عرض 

ثانیه شـمالی و   18دقیقه و  44درجه و  37جغرافیایی 

ثانیـه     53دقیقـه و   10درجـه و   45طول جغرافیـایی  
ــاع  ــا ارتف ــا در  1338شــرقی ب ــر از ســطح دری  27مت
شهرستان ارومیـه واقـع  شـده     بکیلومتري شمال غر

 شــاهد، تیمارهــاي ایــن آزمــایش شــامل     اســت.
(خیساندن در محلول  اسموپرایمینگ هیدروپرایمینگ،

ــیلن پلــی ــا پتانســیل اســمزي گلیکــول  ات مگــا  -5/1ب
جوش به مدت یک دقیقـه   آب در خیساندن ،)پاسکال

محلول دو درصد هورمون اکسین (اینـدول اسـتیک    و
 هشـت  مـدت  بـه  کاشـت  از قبـل  بذرها بودند.اسید) 
 25 دمـاي  در مربوطـه  مختلف هايمحلول در ساعت
بیسـت و   مـدت  بـه  و ندشد ور غوطه سلسیوسدرجه 
 و صـافی  کاغـذ  روي گرفتن قرار از پس ساعت چهار

عامل دوم  .گردید کشت بالفاصله ،مجدد شدن خشک
 فسفاته ازتوباکتر، شاهد،( زیستی نوع کود چهار شامل

ــارور، ــاکتر ب ــارور فســفاته+ ازتوب ـــبذره روي) ب  ياـ
ـــگی ــه اهـ ــار همیش ــه به ــورت ب ـــفاکتوری ص  در لـ
 سـه  بـا  تصـادفی  کامـل  هاي بلوك رحــط بـــالــق

 بذرها تلقیح منظور به .گرفت قرار ارزیابی مورد تکرار
 بـا  را بـذرها  ابتدا ،بارور فسفاته و ازتوباکتر باکتري به

 بـه  بـارور  فسـفاته  و ازتوبـاکتر  بـاکتري  ،ربیـع صمغ
 سـطح  تـا  زده هـم  بـه  و کـرده  مخلـوط  کامـل  ورـط
 همیشه بهار بذر با ها باکتري و عربی مغــص اســتم

 رشـد  محـرك  بـاکتري  بـا  بـذرها  تلقیح .یابد افزایش
 فنـاوري  شـرکت  سـاخت ( بـارور  فسفاته و ازتوباکتر

 و زنـده  باکتري عدد 108 جمعیت با آسیا مهر زیستی
 انجام سایه شرایط در )زیستی کود گرم رــه در فعال
مرکـز  ها از بخش تحقیقات خـاك و آب  این کود .شد

 تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجـان غربـی  
 فاصـله  با پشته و جوي صورت به تهیه شدند. کاشت

 متـر  سـانتی  10 بوته بین فاصله و متر سانتی 40 ردیف
نتـایج   .گرفت انجام متر سانتی دو تا سه کاشت عمق با

بافت خـاك مزرعـه لـومی    ، نشان داد که آزمون خاك
و هدایت الکتریکـی آن   9/7آن برابر   pHرسی بود که

 طـول  در آبیـاري  .بـود دسی زیمنس بر متر  3/1برابر 



 1400، 4، شماره 14تولید گیاهان زراعی، دوره 

129 

 طـول  در. گرفـت  انجام بار یک روز ده هر رشد فصل
ـ  عملیات دــرش صلـــــف مدت  هـاي علـف  نـوجی
گرفت. ارتفاع بوته و طول شاخه، تعـداد   صورت هرز

شــاخه، وزن گــل در بوتــه، عملکــرد گــل، عملکــرد  
و  دانـه، قطـر طبـق، عملکـرد دانـه      هزارگلبرگ، وزن 

. از جمله صفات مورد بررسی بودندشاخص برداشت 
 بـه  اسبـــــ من شـرایط  در شده، آوري جمع هايبوته

 ده مدت به خورشید ورــن از دور به و طبیعی صورت
 گـرم  20 ها،بوته کردن خرد از بعد .شدند خشک روز

 وسیله به و آب با تقطیر روش با استفاده از هانمونه از
مدت  .کلونجر اقدام به استخراج اسانس گردید دستگاه

هـا بـه طـور     استخراج اسانس براي تمامی نمونه زمان
 آن آب زدایـی  رطوبـت  از پس و ساعت بود 3 یکسان
 شـد  تعیـین  اسانس درصد م،ـدیـــس سولفات توسط

محاسـبه   1رابطـه  عملکرد اسانس با استفاده از  .)12(
  .شد

   :1رابطه 
گرم بذر  100میزان اسانس در  ×/ (عملکرد دانه 100

  خشک) = عملکرد اسانس
نسـخه   SAS افزار نرم از استفاده با دست آمده به هاي داده

 LSD آزمـون  بـا  هامیانگین شدند و واریانس تجزیه 1/9
 توسـط  نمودارهـا  و احتمال پنج درصد مقایسـه  سطح در
  ترسیم شدند.  2013نسخه  Excel  افزار نرم
  

  نتایج و بحث
 داد نشـان  هـا 	داده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 زیسـتی  کـود  و پرایمینگ تیمارهاي بین متقابل اثرکه 
شـاخه   تعداد جز (به ارزیابی مورد صفات تمامی روي

  ).1 جدول( بود دار	معنی درصد یک سطح در بوته) در
با توجـه بـه نتـایج حاصـل از پـژوهش،      : ارتفاع بوته

بسـته بـه    پرایمینـگ  مختلـف  تیمارهايپاسخ گیاه به 
متفـاوت بـود.   بوته  ارتفاعاز نظر  زیستی کود مصرف

 ازتوبـاکتر  ترکیبی و جداگانه تیمار سههر در  هر چند،
 زیسـتی  کـود  بـدون تیمـار  نسبت بـه   بارور فسفاتهو 

داري پیـدا کـرده   معنـی  بوتـه افـزایش   ارتفاع ،)شاهد(
 هورمــون تحــت بوتــه ارتفــاعاســت. بــا ایــن حــال، 

و بدون مصرف  زیستی کود تیمار ترکیبیدر  پرایمینگ
در شرایط  هیدروپرایمینگ ، تحت)شاهد(کود زیستی 

ــارور و تحــت اســموپرایمینگ در   مصــرف فســفاته ب
 بــود. همچنــین،تــر  بــیششــرایط مصــرف ازتوبــاکتر 
 هـاي تیماردر هر یـک از  تیمارهاي مختلف پرایمینگ 

 بـه  نسبت بارور فسفاته و ازتوباکتر جداگانه و ترکیبی
 تاثیر موثري بر) شاهد( زیستی کود کاربرد بدون تیمار

کاربرد  ،حال این با ).2(جدول  ندنشان داد بوته ارتفاع
ــار ــی تیم ــاکتر ترکیب ــار  فســفاته+  ازتوب ــارور و تیم ب

ــاکتر  ــه ازتوب ــاثیر  جداگان ــه شــاهد تحــت ت نســبت ب
در افـزایش   يمختلف پرایمینگ نقش مـوثر  هايتیمار

در مـورد افـزایش    ).2جـدول  نشـان داد ( بوته ارتفاع 
با  ،بذرهاکرد که پیش تیمار کردن  توان بیانمیارتفاع 

 هـا  افزایش تعداد میان گره و یا افزایش فاصله بین گره
همیشه بهار تحت تاثیر کودهـاي  افزایش ارتفاع  سبب

) در 2002و همکاران ( کادر. )24 ،15( شودمی زیستی
از ، کـاربرد کودهـاي زیسـتی   گندم گزارش کردند که 

هـاي   اي، تولید محركهتر سیستم ریشهتوسعه بطریق 
گیاه و بهبود وضعیت آبی گیاه منجر به افزایش  رشدي

  د. نشو ارتفاع گیاه می
 در گـل  وزنطبـق نتـایج حاصـل،    : گل در بوتهوزن 
و  ، هیـدروپرایمینگ پرایمینـگ  هورمون تیمار در بوته

بـه  تیمارهاي پرایمینگ  نسبت به سایر اسموپرایمینگ
(ازتوبـاکتر +   زیسـتی  کـود  ترکیبی تیمار تحتترتیب 

ــاکتر  فســفات ــارور و ازتوب ــارور)، فســفات ب داراي  ب
پرایمینـگ   هورمـون داري بود. همچنین،  اختالف معنی

، نسـبت  بدون مصرف کود زیستی (شـاهد)  در شرایط
 گـل  وزنترین تاثیر بـر   کودي بیش هايبه سایر تیمار

 تیمارهـاي تحـت   بوتـه  در گل وزننشان داد.  بوته در
 تیمـار از  یک نسبت به شاهد در هرپرایمینگ مختلف 

 فسـفات  و ازتوبـاکتر (زیسـتی   کودترکیبی و جداگانه 
   .)2افزایشی بود (جدول بارور) 
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-افزایش وزن گل در اثر اعمال پیش تیمارهـا مـی  

تواند به دلیل استفاده بهتـر از شـرایط محیطـی باشـد.     
برداري بهینه نبات از یک سو و  تحت این شرایط بهره

هـاي  در عـین حـال اسـتفاده طـوالنی مـدت از نهـاده      
پرایم شده منجـر   بذرهامحیطی توسط گیاه حاصل از 

شـود.  هاي مختلف گیاه می به افزایش بیوماس در اندام
تیمارهاي اسموپرایمینگ وزن گزارش کردند که در اثر 

. اسـتفاده از  )16( یابدهاي گیاهی افزایش میاکثر اندام
ــاکتري ــت  ب ــاي تثبی ــاکتر و   ه ــروژن (ازتوب ــده نیت کنن

داري در تعداد گـل و  آزوسپریلوم) سبب افزایش معنی
. این نتـایج  )3( شودشاخه در گیاه دارویی رزماري می

ناصر غذایی تواند ناشی از ایجاد تعادل در جذب ع می
ویژه نیتروژن)  به(عرضه مداوم و پایدار عناصر معدنی 

هـا روي  در محیط ریشه و اثـرات مفیـد ایـن بـاکتري    
کننـده   ها و اثـرات تحریـک  هورمون ،هاي حیاتیآنزیم

به دنبال در گیاه اسفرزه نیز ها روي رشد گیاه باشد.  آن
کاربرد فسفر و کودهاي زیستی، از نظر تعـداد گـل در   

، بین تیمارهاي کودي در مقایسه با شاهد تفـاوت  بوته
  ).20داري مشاهده شد ( معنی

 نتایج حاصل نشان داد که تعدادتعداد شاخه در بوته: 

بوتــه همیشــه بهــار تحــت تــاثیر هورمــون  در شــاخه
پرایمینگ نسبت به تیمار شاهد به طور قابـل تـوجهی   

ــیش ــموپرایمینگ و    ب ــار اس ــین، تیم ــود. همچن ــر ب ت
داري در تعداد شاخه در  هیدروپرایمینگ اختالف معنی

ــدول   ــد (ج ــان ندادن ــه نش ــانگین 3بوت ــه می ). مقایس
 تعـداد  نیتـر  بـیش  تیمارهاي کود زیستی نشان داد که

ــاخه ــه در ش ــه بوت ـــبه همیش ــدد 77/29( ارـ  از) ع
دسـت   بارور بـه  فسفاته+  ار ترکیبی ازتوباکترـــمــتی

جداگانه کودهاي زیستی تاثیر طوري که کاربرد  آمد، به
همیشه بهـار داشـتند،    بوته در شاخه یکسانی بر تعداد

در تیمـار شـاهد   ) عـدد  29/25( تعداد آن نیتر کم اما
 داشت اظهار توان می ). بنابراین،4مشاهده شد (جدول 

 فراهمـی  بر کودهاي زیستی که خوبی تأثیر به توجه با
ــاه در جــذب و خــاك در غــذایی عناصــر ــد. گی  دارن

بهبود رشـد و اسـتقرار گیـاه در اوایـل دوره      همچنین،
 تعـداد  افـزایش  موجب رشد تحت تاثیر پیش تیمارها،

 کودهـاي  از نتـایج اسـتفاده  . شده است شاخه در بوته
 افـزایش  خصوص سایر محققان در گزارش با زیستی
بود  مطابق رازیانه دارویی در گیاه شاخه در بوته تعداد

)13.(  
  

  روي تعداد شاخه در گیاه دارویی همیشه بهار. مقایسه میانگین اثر پرایمینگ بذر -3جدول 
Table 3 - Comparison of the average effect of seed priming on the number of branches in the medicinal plant 

marigold 
 تعداد شاخه در بوته priming Number of branches  پرایمینگ

Contrl 1.78±23.87 شاهد c 
Hydropriming  2.01± 28.5 هیدروپرایمینگ b 
Osmo-priming 1.23± 29.27 اسموپرایمینگ b 

Soaking seeds in water جوش خیساندن بذر در آب  25.69 ±2.29 c 
Hormo-priming 0.99± 30.15 هورمون پرایمینگ a 

  
 تیمارهـاي  طبـق نتـایج حاصـل، تحـت    عملکرد گل: 

 تیمـار  از یـک  هـر  شاهد، به پرایمینگ نسبت مختلف
 اتـفسفـ  و ازتوبـاکتر ( زیستی کود جداگانه و ترکیبی
 گــــــل  عملکـرد  داري معنی افزایش به منجر) بارور

 سـه  خشک در هر گـــل عملکرد. است شده خشک
+  ازتوبـاکتر ( زیسـتی  کـود  ترکیبـی و جداگانـه   تیمار

تیمار شـاهد (بـدون مصـرف     به نسبت )بارور فسفات
به طوري  .است داشته داري معنی کود زیستی) افزایش
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 تیمـار  شـرایط  خشـک در  گـل  عملکرد ترین که بیش
بــارور و  فســفات( زیســتی کــود جداگانــه و ترکیبــی
و  20/313، 13/339 ترتیـب بـا مقـدار    بـه ) ازتوباکتر

 پرایمینگ، هورمون تیمار مربع از متر در گرم 26/310
 جدول(آمد  دست به اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ

ــورد در .)2 ــاه م ــی گی  عملکــرد همیشــه بهــار، داروی
 واحـد  در خشـک  گل تولید میزان نظر اقتصادي مورد

 به باید کودها مصرف مدیریت باشد، بنابراین می سطح
 دسـت  بـه  اقتصـادي  عملکرد که حداکثر باشد اي گونه
 گـل  خشـک  وزن افزایش نیتروژن در مثبت تأثیر. آید
 مشـاهده  دارویی روي گیاهان مختلف هاي آزمایش در

 مناسـب  فراهمـی  و تـأمین  به توجه ). با4( است شده

 مـواد  کـه حـاوي   زیسـتی  کودهـاي  نیتروژن به وسیله
 رشـد  کننده مواد تنظیم همانند و است فعال بیولوژیکی

 همـراه  بـه  تیمار ازتوباکتر برتري توان می کند می عمل
 را خشـک  گل عملکرد بر روي بارور فسفاته با تلقیح

ــه ــود توجی ــزارش. نم ــرد گ ــه ک ــاي ک ــاربرد کوده  ک
 افـزایش  گشـنیز باعـث   دارویـی  گیاهان در بیولوژیک

تـوان بـه    مـی   را امـر  این ). دلیل22شد ( گل عملکرد
 در گیاهچـه  بهتـر  اسـتقرار  و رشـد  و بـذر  بنیـه  بهبود
 موضـوع  ایـن  کـه  داد نسـبت  پرایمینگ اعمال هـنتیج

 از اي مجموعـه  برابـر  در گیـاه  تـر  بـیش  تحمـل  باعث
 را گــل عملکــرد و گشــته محیطــی نامســاعد شــرایط
  .دهد می افزایش

  
  همیشه بهار.روي تعداد شاخه در گیاه دارویی  مقایسه میانگین اثر کود زیستی -4جدول 

Table 4 - Comparison of the average effect of biofertilizer on the number of branches in the medicinal plant marigold. 
 تعداد شاخه در بوته Biofertilizer Number of branches کود زیستی
 Control 25.29±1.50  c  شاهد
 Aztobacter 27.56±0.69  b ازتوباکتر

 Phosphate fertilizer 27.36 ±1.01 b  بارور فسفاته
 Azotobacter + phosphate 29.77±1.86 a  بارور فسفاته+  ازتوباکتر

  .باشد می  )LSDحداقل اختالف معنی دار( آزمون با درصد 5 احنمال سطح در دار معنی اختالف دهندهنشان متفاوت حروف
Different letters indicate a significant difference in the probability level of 5% with LSD test. 

 
 داد کـه  نشـان  حاصـل  هـا  داده نتایج: عملکرد گلبرگ

 مختلــف  ايـــــ تیماره کــاربرد  بــه  گیــاه  پاســخ 
 کـود  جداگانه و ترکیبیمصرف  به هـبست نگـــپرایمی

طـوري   به. بود متفاوت گلبرگ عملکرد نظر از زیستی
 قـدار م) هکتـار  در کیلـوگرم  13/294( تـرین  بـیش  که

 هورمــون شــرایط در بهــار همیشــه گلبــرگ عملکــرد
 بـارور  فسـفاته +  ازتوبـاکتر  ترکیبی تیمار و پرایمینگ

 کیلـوگرم  46/115( ترین کم که حالی در آمد، دست هب
 بـدون  و پرایمینگ بدون تیمار از آن مقدار) هکتار در

  ).2 جـدول ( آمـد  دست به) شاهد( زیستی کود کاربرد
 و رویشـی  رشـد  مناسـب بـین   تعادل ایجاد مهم نکته

زایشی)  رشد تر بیش هر چه افزایش جهت (در زایشی

 رشد گلدهی، شروع مرحله از زیرا است، بهار همیشه
 گیـرد  می صورت یکدیگر موازات زایشی به و رویشی

 باعث زیستی کودهاي از استفاده عـالوه بر این، ).29(
 افــزایش بــا و خــاك شــده میکروبــی فعالیــت بهبــود
و  پتاسـیم  و فسفر نیتروژن، عناصر شدن الوصول سهل

ــوگرد احتمــاالً ــراي خــاك در موجــود گ ـــگی ب  و اهـ
 و فیزیکـی  فاز با عناصر تعـادل این برقراري همچنین

 بخشـیده  بهبـود  را گلبـرگ  عملکـرد  شیمیایی خـاك، 
 فراهمی و تأمین باعث زیستی کودهاي است. کـاربرد

 هـاي  بهبــود فعالیـت   و گیـاه  بـراي  نیتـروژن  مناسـب 
 و مغـذي  ریـز  عناصـر  تر بیش جذب خاك، میکروبی

 خشـک  مـاده  و فتوسنتز میزان افزایش همچنین سبب
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 افـزایش  به نهایت در ایـن مسئله کـه گردیـده گیاهی
ایـن در حـالی اسـت کـه     ). 11( انجامـد مـی گلـدهی

هـاي   آنـزیم فعالیت  از طریق افزایش بذرهایش تیمار پ
بهبود رشد گیـاه   وزنی  افزایش درصد جوانه بذر باعث

   .گردد می افزایش عملکرد گل و گلبرگو در نهایت 
 عامل به مربوط هاي داده میانگین مقایسه: عملکرد دانه
 در دانـه  عملکـرد کـه   آن داشت از حاکی کود زیستی

 نسـبت  بـارور  فسفاته+  ازتوباکتر ترکیبی تیمار شرایط
بـارور و   فسـفاته  جداگانـه ازتوبـاکتر،  ار تیمشرایط  به

 دار معنـی  طـور  بـه  زیسـتی)  کود کاربرد شاهد (بدون
 عملکرد ترینبیش که طوري به). 2 جدول( بود تر بیش
ــه ــرایط در دان ــار ش ــی تیم ـــجداگ و ترکیب ــود انهـ  ک
بـا   ترتیـب  بـه ) ازتوبـاکتر  و بـارور  فسفات( یــزیست
 در کیلـوگرم  27/1705 و 20/1752 ،13/1840 مقدار

 و هیـدروپرایمینگ  پرایمینگ، هورمون تیمار ازهکتار 
بـراي دسـت    ).2 جدول( آمد دست به اسموپرایمینگ

یابی به عملکرد دانه باال، باید رشد رویشـی بـا رشـد    
ها مراحل رشدي خود را  زایشی در گیاه، متعادل و دانه

به طور کامل طی کـرده و بـزرگ شـوند. ایـن تعـادل      
شود که بین عناصـر الزم بـراي رشـد     زمانی برقرار می

رویشی (نیتروژن) با عناصر الزم بـراي رشـد زایشـی    
هاي موجود در . باکتري)7(رقرار باشد (فسفر) تعادل ب

کودهاي زیستی از طریق تامین عناصـر معـدنی نظیـر    
فسفر، گوگرد، آهن، مس و روي و به ویـژه نیتـروژن   
براي گیاه، باعث افزایش اجزاي عملکـرد و در نتیجـه   

هـاي   بـاکتري همچنـین  ). 1شـوند (  عملکرد دانـه مـی  
گیـاه  محرك رشد با تولید مواد تحریـک کننـده رشـد    

باعث توسعه رشد ریشه گیاه شده و با افزایش میـزان  
دانـه   جذب آب و مواد غذایی سبب افزایش عملکـرد 

با اعمال هیـدروپرایمینگ،   به طوري که. )27( شود می
انجام شده و در مـدت   زنی و سبز شدن سریعتر جوانه

شـود،   زمان کوتاهتري این مراحـل نمـوي کامـل مـی    
شـوند، گلـدهی و    تولیـد مـی  هایی با بنیه بهتر  گیاهچه

گیـرد و در نتیجـه عملکـرد     بلوغ سریعتر صورت مـی 
  ).1(آید  دست می ي بهتر بیش

 مختلف تیمارهاي میانگین مقایسه: عملکرد بیولوژیک
 کـود  جداگانه و ترکیبی تیمار در هر یک از پرایمینگ

 کاربرد که داد نشان )ازتوباکتر و بارور فسفات( زیستی
بهبود جوانه زنی  دلیل به ،پرایمینگ مختلف تیمارهاي

 عملکـرد  قـدار م تـرین  بـیش  و رشد گیاه همیشه بهـار 
 رکیبیـــت ارـــتیم از یک هر در .داشت را بیولوژیک

 )ازتوبـاکتر  و بـارور  فسـفات ( زیستی کود جداگانه و
نسـبت بـه شـاهد     پرایمینگ مختلف تیمارهايکاربرد 

شـده  بیولوژیـک   عملکـرد داري منجر به افزایش معنی
 در کیلـوگرم  30/5768( ترین بیشبه طوري که است. 
 بیولوژیــک همیشــه بهــار در عملکــرد میــزان) هکتــار
 کـاربرد جداگانـه   تیمـار  و هورمون پرایمینـگ  شرایط

 تیمـار  کـاربرد  حـال  ایـن  بـا  آمـد،  دسـت  به ازتوباکتر
 تیمارهـاي  تاثیر تحت شاهد به نسبت کودهاي زیستی

 شــــافزای در وثرــــم نقــش پرایمینــگ مختلــف
 تـرین  کـم  کـه  حالی در داد نشان بیولوژیک ردــعملک

 بدون تیمار در آن مقدار) هکتار در کیلوگرم 9/3829(
ــگ ــدون و پرایمین ــاربرد ب ــود ک ــتی ک ــاهد( زیس ) ش

عملکرد بیولوژیک، بیانگر ). 2(جدول  شد دهـــمشاه
باشـد   کل اندام گیاه (کل وزن خشک) می زیست توده

که جذب مـؤثر عناصـر غـذایی در افـزایش آن مـؤثر      
است. با توجه به اینکه نیتروژن در ساختمان پروتئین، 

ها  ها و اکثر ویتامین اسیدهاي نوکلئیک، کلروفیل، آنزیم
باشـد،   رد و در واقع گلوگـاه رشـد گیـاه مـی    وجود دا

بنابراین وجود میزان کافی آن براي گیاه، تأمین کننـده  
ــاه خ ــودرشــد گی ــد ب ــاي  ).28( واه در ســایر تیماره

برخوردار از نیتروژن نیز این امر صادق اسـت. تیمـار   
) از Pو  Nشاهد به دلیل کمبود عناصر غذایی اصـلی ( 

ي برخـوردار بـود. بـا توجـه بـه      تـر  کمرشد و توسعه 
همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد بیولوژیکی و 

یولوژیکی به توان با افزایش عملکرد بعملکرد دانه می
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بهبود عملکرد  .)23( عملکرد دانه باال نیز دست یافت
بیولوژیک در اثر پرایمینگ بذر ممکن اسـت بـه سـبز    

ها مربوط شود که  تر گیاهچه شدن سریعتر و یکنواخت
این امر باعث افزایش رشد رویشی و شاخ و برگ گیاه 

گـردد. چـرا    و در نتیجه افزایش عملکرد بیولوژیک می
شود و سرعت  امر باعث افزایش ارتفاع گیاه میکه این 

زنی و  ترکیبی از جوانه ).24( یابد رشد گیاه افزایش می
سبز شدن سـریع، رشـد رویشـی بهتـر گیـاه و بهبـود       
مراحل نموي گیاه، باعث افزایش عملکـرد بیولوژیـک   

  ).1(شود  می در اثر اعمال پرایمینگ
با توجـه بـه نتـایج حاصـل از     : شاخص برداشت دانه

 مختلـف  تیمارهـاي  کـاربرد پژوهش، پاسـخ گیـاه بـه    
 میـزان از نظـر   زیسـتی  کود مصرفبسته به پرایمینگ 

 تیمـار چنـد،  متفاوت بـود. هـر   دانه  برداشت شاخص
 شـرایط  بـه  نسـبت  بـارور  فسـفاته +  ازتوباکتر ترکیبی

 اهدـــ ش و بـارور  فسـفاته  ازتوبـاکتر،  جداگانـه  تیمار
 برداشـت  شـاخص  میـزان ) زیستی کود کاربرد بدون(

 کـه  طـوري  بهداري پیدا کرده است. معنی افزایش دانه
 تیمـار  شـرایط  در دانـه  برداشـت  شـاخص  ترین بیش

 و بــارور فســفات( زیســتی کــود جداگانــه و ترکیبــی
 02/33 و 24/35 ،94/34 با میزان ترتیب به) ازتوباکتر

 پرایمینـگ  هورمون پرایمینگ، هورمون تیمار از درصد
محققـان   ).2 جـدول ( آمـد  دسـت  به اسموپرایمینگ و

اظهار نمودند، فعالیـت مخـزن در گیاهـان حاصـله از     
پرایمینگ شده در مقایسه با شاهد باالتر بود که  بذرها

هاي درگیـر  این امر از طریق باالتر بودن فعالیت آنزیم
در متابولیسم ساکارز نظیر ساکارز سینتاز، اینورتازها و 
ساکارز فسفات سینتاز مشخص گردید کـه در نهایـت   

. )18( را به دنبال داشت شاخص برداشت دانهافزایش 
ــد و همکــاران ( ــان ) 2013برومن ــق خــود بی در تحقی

 هورمون پرایمینگداشتند که پرایمینگ بذر به صورت 
ي را روي اکثر صفات مورد مطالعه دارد دارتاثیر معنی

دارد. رضـایی و  که با نتایج تحقیـق حاضـر مطابقـت    

زیستی  کاربرد کود که دادند نشان نیز )2013برادران (
و  برداشـت  شـاخص  روي بـر  معنیـداري  تأثیر داراي

  دارویی همیشه بهار داشت. گیاه در دانه عملکرد
 بـه  مربـوط  هـاي  داده میانگین مقایسه :اسانسدرصد 

 کـه درصـد   آن داشـت  از حـاکی  کـود زیسـتی   عامل
 فسـفاته +  ازتوبـاکتر  ترکیبـی  تیمار شرایط در اسانس
 فسفاته شرایط تیمار جداگانه ازتوباکتر، به نسبت بارور

 طـور  زیسـتی) بـه   کـود  کـاربرد  بارور و شاهد (بدون
 کــه طــوري بــه). 2 جــدول( بــود تــر بــیش دار معنــی

 و ترکیبـی  تیمـار  شـرایط  در اسانس درصد ترین بیش
و  )ازتوبـاکتر  و بـارور  فسـفات ( زیستی کود جداگانه

و  116/0 ،11/0 ،12/0 با میزان ترتیب به تیمار شاهد 
 پرایمینـــگ، هورمـــون تیمـــار از درصـــد 098/0

 و هورمــون پرایمینــگ هورمــون ،هیــدروپرایمینگ
با توجـه بـه اینکـه     ).2 جدول( آمد دست به پرایمینگ

هـا بـوده و یـا منشـأ      یایی ترپنگروه شیمها از  اسانس
هـا از جملـه   ترپنی دارند و واحـدهاي سـازنده تـرپن   

) و دي متیـل آلیـل پیـرو    IPPایزوپنتنیل پیروفسفات (
 NADPHو  ATP) نیـاز مبـرم بـه    DMAPPفسفات (

دارند و نظر به اینکه عناصـر نیتـروژن و فسـفر بـراي     
تشــکیل ایــن ترکیبــات ضــروري هســتند، در نتیجــه، 
کودهاي زیستی به کار رفته با کمک به جذب نیتروژن 
و فسفر، در افزایش اسانس این گیاه مؤثر واقع شـدند  

). تعداد غدد ترشح کننده اسـانس در بـرگ ثابـت    12(
یابـد. بـا   ایش مـی نیست و با گسترش سطح برگ افـز 

توجه به اهمیـت سـطح بـرگ از نظـر فیزیولـوژیکی،      
هـاي   داده که فتوسنتز و تولید فـرآورده تحقیقات نشان 

، )23فتوسنتزي ارتباط مستقیمی با تولید اسانس دارد (
هـاي اصـلی    اکسیدکربن و گلوکز پـیش مـاده   ديزیرا 

رونـد.  ها به شـمار مـی  سنتز اسانس به ویژه مونوترپن
ها و مقدار ن، با افزایش سطح برگ، تعداد روزنهبنابرای

ــنتز)   ــد فتوس ــوکز (نتیجــه فرآین ــیشگل ــر ب ــده و  ت ش
سوبستراي الزم جهت تأمین انرژي و سـنتز ترکیبـات   
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شـود. نیتـروژن از طریـق    مؤثر در اسانس فـراهم مـی  
افزایش تعداد برگ و سطح برگ و فراهم نمودن زمینه 

در ساختار  شرکت مناسب جهت دریافت انرژي و نیز
ــزیم هــاي درگیــر در متابولیســم کــربن  کلروفیــل و آن

 کهشود  ، موجب افزایش بازده فتوسنتزي میفتوسنتزي
). 26نقــش کلیــدي در افــزایش میــزان اســانس دارد (

 گاریب) روي رزماري و 2007( و همکاران عبدالعزیز
روي مرزنجوش در بررسی تـأثیر  ) 2008( و همکاران

بـر عملکـرد و کیفیـت ایـن      کودهاي زیستیتلقیح با 
انس را ناشی از افزایش تعداد گیاهان، افزایش سطح اس

سـنتز اسـانس) و بیوسـنتز     هاي ترشـحی (محـل   غده
  ها گزارش کردند.  مونوترپن

 کـه  داد نشـان  حاصـل  هـا  داده نتایج: عملکرد اسانس
 پرایمینـگ  مختلـف  تیمارهـاي  کـاربرد  بـه  گیاه پاسخ

 نظر از زیستی کود جداگانه و ترکیبی مصرف به هـبست
 یـک  هـر  در بود. متفاوت بهار همیشه اسانس عملکرد

 بارور فسفات( زیستی کود جداگانه و ترکیبی تیمار از
نسبت  پرایمینگ مختلف کاربرد تیمارهاي )ازتوباکتر و

 اسـانس  عملکـرد داري به شاهد منجر به افزایش معنی
 در اسانس عملکرد ترین بیش که طوري به شده است.

 فسـفات ( زیستی کود جداگانه و ترکیبی تیمار شرایط
 میـزان  بـا  ترتیـب  به شاهد تیمار و) ازتوباکتر و بارور

 هورمـون  تیمـار  از درصد 58/1 و 93/1 ،93/1 ،21/2
ــگ، ــدروپرایمینگ، پرایمین ــون هی ــگ هورم  و پرایمین

دلیـل  بـه   ).2 جـدول ( آمد دست به پرایمینگ هورمون
 دانهاینکه عملکرد اسانس بستگی به دو عامل عملکرد 

رود کـه اثـر    و درصد اسانس دارد، بنابراین انتظار مـی 
تجمعی ایـن دو عامـل ممکـن اسـت دلیـل تغییـرات       

بنـابر نتـایج،    .عملکرد اسانس در ایـن تیمارهـا باشـد   
توانـد از طریـق    هاي محرك رشـد مـی   کاربرد باکتري

ــر  ــی عناص ــود فراهم ــت بهب ــواد  و رطوب ــح م ، ترش
اي رشد مانند  کننده رشد و تسریع مراحل اولیه تحریک

 که زنی و سبز شدن مفید واقع شود دوانی، جوانه ریشه

). براساس 25باشد ( همراهاسانس عملکرد  افزایش با
کـود   از اسـتفاده  )2009(بانچیو و همکاران  هاي یافته

س اسان عملکرد و اسانس درصد توده، زیست زیستی،
 عملکـرد  در افزایش این .است داده افزایش را ریحان
 روي بـذر  غیرمسـتقیم پرایمینـگ   اثـر  از است ممکن
 حـال،  این باشد. با شده ناشی نهایی شدن سبز درصد

رشدي،  خصوصیات بهبود با قادر است بذر پرایمینگ
 استقرار بر رويبهتر عناصر غذایی و رطوبت فراهمی 
هـاي   نـابراین یافتـه  . بداشته باشد ثاثیر مثبتی ها گیاهچه

نیز ) 2015میرشکاري ( هاي این مطالعه با نتایج بررسی
اسـانس همیشـه   مطابقت دارد که بر افزایش عملکـرد  

  .در اثر پرایمینگ بذر تأکید دارد بهار
  

  گیري کلی نتیجه
وجه به نتایج حاصل مالحظه شـد کـه کـاربرد    با ت
 خصوصـیات  بهبـود کودهاي زیسـتی موجـب    تلفیقی

همیشه بهار شد، به طـوري  گیاه دارویی  کمی و کیفی
 عملکـرد  نیـز  و دانـه  عملکـرد  اجـزاي  و عملکردکه 

ازتوبـاکتر +   لفیقـی تکاربرد تحت بهار  همیشه اسانس
 سـایر  بـه  نسـبت  هورمـون پرایمینـگ   وفسفاته بارور 

بـه   .داد افـزایش  داري معنـی  طـور  به کودي تیمارهاي
کیلـوگرم   13/294(گلبرگ  عملکردین تر بیشطور که 

ــار) ــرددر هکت ــه ( ، عملک ــوگرم در  13/1840دان کیل
 )هکتـار  در کیلوگرم 21/2( و عملکرد اسانس هکتار)
کاربرد  و هورمون پرایمینگ متقابل اثر تیمار به مربوط
تحت  در حالی کهبود. بارور فسفاته+ ازتوباکتر تلفیقی

 ینتـر  بیش ازتوباکتر و کاربرد  هورمون پرایمینگ تاثیر
 )هکتــار در کیلــوگرم 30/5768( بیولوژیــک عملکــرد

براي  ،تحقیق این هاي یافته به توجه با لذا .آمد دست به
افزایش و بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه همیشه 

 فسـفات بـارور  بـا   همـراه  ازتوباکترکاربرد توأم  ،بهار
 راسـتاي  در توانـد  مـی  هورمون پرایمینـگ  تحت تاثیر
  .باشد  مطلوب پایدار کشاورزي
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