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 چکیده
کارهاي مناسب جهـت کـاهش   ه، از این رو شناخت راباشد یشوري یکی از عوامل مهم کاهش رشد و عملکرد محصوالت زراعی در ایران متنش 

اصله توسط در این راستا آزمایشی به منظور مطالعه اثرات تغذیه نیتروژنی گیاه پایه مادري و تلقیح باکتریایی بذور ح. اثرات منفی آن داراي اهمیت است
در آزمایشگاه دانشکده  چهیاهزنی و رشد گهدر مرحله جوان) Triticum aestivum L.cv sayonz(کودهاي زیستی، بر بهبود مقاومت به شوري گندم 

فاکتورهـاي  . کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد يها به صورت فاکتوریل بر مبناي طرح پایه بلوك 1388در سال کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد 
در نیتـروژن خـالص   کیلـوگرم   165و  110، 55، صفرشامل سطوح (سطوح مختلف نیتروژن مصرفی بر روي گیاه مادري در مزرعه  شاملمورد مطالعه 

 -2/1و  -8/0، -4/0، صـفر (ي و سـطوح مختلـف تـنش شـور    ) نیتراژین، بیوفسـفر و عـدم تلقـیح   (، تلقیح بذور حاصله توسط کودهاي زیستی )هکتار
که بیشترین تعداد ریشه طوريبه داشت،  یزن جوانه يها نتایج نشان داد که تلقیح بذر توسط کودهاي زیستی اثرات مثبتی بر شاخص .بودند )اپاسکالمگ

و کمتـرین   ینژدر تیمار تلقیح بذر توسط کود زیستی نیتـرا ) متر یسانت 56/3(چه  و طول ساقه) متر سانتی 34/5( چه یشه، طول ر)عدد 39/2( چهیاهدر گ
و بیشترین مقدار ) روز 89/2( زنی در تیمار تلقیح بذر توسط بیوفسفرن کمترین مقدار متوسط زمان جوانههمچنی. مشاهده گردیدشاهد مقدار این صفات در 

کیلوگرم نیتـروژن در   110 و 55در تیمارهاي  یزن در بین سطوح نیتروژن مصرفی حداکثر مقدار فاکتورهاي جوانه. به دست آمد) روز 42/3(شاهد آن در 
و ) متر یسانت 75/5( چه یشه، طول ر)عدد 34/2( چهیاهچه در هر گ یشه، تعداد ر)روزبر  59/2( یزن که بیشترین سرعت جوانهبه طوريهکتار به دست آمد، 

همچنین با افزایش . گیاه مادري به دست آمدکیلوگرم نیتروژن در هکتار بر روي  55در بذور حاصل از تیمار کاربرد ) گرم 0022/0( چه یشهمتوسط وزن ر
تـا   55نتایج این بررسی نشان داد که مصرف  ،به طور کلی. چه کاهش پیدا کردیاهشدت تنش شوري تمامی فاکتورهاي مربوط به جوانه زنی و رشد گ

-باعث بهبود فاکتورهاي جوانه تواند یمین و بیوفسفر توسط کودهاي زیستی نیتراژکیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با تلقیح باکتریایی بذور حاصله  110
 .زنی گندم تحت شرایط تنش شوري گردد
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درصد کالري دریافتی روزانه هر فرد  65درصد پروتئین مصرفی و  75
ـ  ینتـأم  از آن  ,.Komayli et al., 2006; Tuna et al(شـود   یم

آب شـیرین و   افزایش جمعیت جهان همراه با کاهش منـابع ). 2008
ـ  هاي ینشور شدن زم  يهـا  تـا در مـورد روش   کنـد  یزراعی ایجاب م

مقاومت گیاهان به شرایط نامناسب محیطی مطالعات بیشتري صورت 
غیر زنده اسـت کـه رشـد و     يها تنش ینتر شوري یکی از مهم. گیرد

توسعه گیاه را محـدود کـرده و باعـث کـاهش عملکـرد بسـیاري از       
 ;Lutts et al., 2004( ر جهان شده استمحصوالت زراعی در سراس

Yagmur & Kaydan, 2008; Fallahi et al., 2009 .(   بـر طبـق
میلیون هکتار از اراضی، در سراسر جهان تحت  800بیش از  ها گزارش

که با توجه به نیـاز روز افـزون بـه مـواد      باشند یتنش شوري م یرتأث
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مورد توجه قرار گرفته و بیشتر  یراًغذایی، بهره برداري از این اراضی اخ
مانند پاکسـتان، اسـترالیا، خاورمیانـه و شـمال      در بسیاري از کشورها

 به استفاده از اراضـی شـور افـزایش یافتـه اسـت      يمند آفریقا عالقه
)Song et al., 2008; Bennett et al., 2009.(  در ایران نیز بیش از

ري قـرار  یر تـنش شـو  تحت تأثمیلیون هکتار از اراضی کشاورزي  24
از اراضی شـور در حـال اجـرا     يبردار بهرهداشته و تحقیقاتی در زمینه 

  ).Amini et al., 2010(باشد  یم
اي بحرانـی در چرخـه زنـدگی گیاهـان اسـت و       مرحلهی زن جوانه

مهـم   تحمل به شوري در طـی ایـن مرحلـه بـراي اسـتقرار گیاهـان      
منجـر بـه   چـه  یاهضعیف و کاهش رشد گی زن ، چرا که جوانهباشد یم

 ;Ungar, 1995( شـود  یاستقرار ضعیف و گاهی نابودي محصول مـ 
El-Keblawy & Al-Rawai, 2005; Soltani et al., 2006 .(

چـه  یاهبـذر و رشـد گ  ی زن که جوانه دهد یتحقیقات متعددي نشان م
گندم مانند بسیاري از محصوالت زراعی از تـنش شـوري اثـر منفـی     

 ;Hampson & Simpson, 1990; Iqbal et al., 1998(پـذیرد   یم
Almansouri et al., 2001; Amiri et al., 2010b .(   بـر طبـق

اثـرات مثبتـی بـر     توانـد  یکاربرد کودهاي زیستی م ،برخی تحقیقات
چه در بعضی گیاهان داشته باشـد  یاهزنی و رشد گجوانه يها شاخص

)Yazdani et al., 2010 .(  ــتفاده از ــه اس ــزارش شــده اســت ک گ
تثبیت کننده نیتروژن و  هاي ي، باکترآزوسپریلوم، ازتوباکتر ايه يباکتر

ـ  حل کننده فسفات باعث افزایش فاکتورهـاي جوانـه   در گیاهـان  ی زن
)Withania somniferum( و )Ocimum sanctum L.(  شــد
)Krishna et al., 2008 .( گزارشات دیگري نیز حاکی است که تلقیح

ــاکتر و  بــاکتر، آزوســپریلومازتو جــنس هــاي يبــذر گنــدم توســط ب
چه و مقاومت گیاه به ه یارشد گ يها باعث بهبود شاخص سودوموناس

 ).Amiri et al., 2010 a,b,c(خشـکی و شـوري گردیـد     يهـا  تنش
هاي افزاینـده   يباکترنتایج تحقیق دیگري نشان داد که تلقیح بذر با 

ارقام مختلف گندم  اي هچیاهگي رشد ها شاخصرشد گیاه سبب بهبود 
دیگـري نیـز حـاکی     هايگزارش). Fallahi et al., 2011b(شود  یم

توسط کود زیستی نیتراژین باعث افزایش مقاومت  است که تلقیح بذر
ـ  جوانـه به خشکی گندم در مرحله  ـ  اي هچـ یاهگو رشـد   یزن شـود   یم

)Fallahi et al., 2011a(  
که شرایط گیاه مادري، از قبیـل قابلیـت    دهد یتحقیقات نشان م

گی دانه، کیفیت بذر ی به مواد غذایی در طی رشد گیاه و رسیددسترس
، (Bai et al., 2003)دهد  یقرار م یرزنی آن را تحت تأثو قدرت جوانه

طوري که کاربرد نیتروژن کافی براي گیاه مادري باعث افزایش قـوه  
نامیه گیاه گردیده و بذور حاصل از این گیاهان، داراي ذخـایر غـذایی   

تر عمل  و به هنگام بروز تنش نسبت به سایر بذور موفقبیشتري بوده 
). Hara & Toriyama, 1998; Yazdani et al., 2010( نماینـد  یم

کیلوگرم کود اوره روي گیاه  240اي گزارش شد که مصرف مطالعهدر 
زنی بذور حاصله و بهبود  جوانه يها شاخصپایه مادري باعث افزایش 

 Fallahi et(شود  یمآغازین رشد  مقاومت به خشکی گندم در مرحله
al., 2011a.(  

با توجه به وسعت اراضی شور در ایران و ضرورت شناخت عوامل 
 ،دهنده اثر تنش شوري و با عنایت به این که تاکنون مطالعات کاهش

اي گیاه مـادري و نیـز تلقـیح بـذر توسـط       یهکافی در مورد اثرات تغذ
نگرفته است، هدف از کودهاي زیستی در شرایط تنش شوري صورت 

نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادري و تلقیح باکتریایی  این تحقیق مطالعه
در بهبود مقاومت به شوري گندم در آغازین مرحله رشـد  حاصله ر وبذ

 .بود
  

  ها مواد و روش
 يهـا  در قالب طرح بلوك اي هآزمایشی مزرعتهیه بذر، منظور به 

تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي   کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه
. اجـرا گردیـد   1386-87 زراعـی  دانشگاه فردوسـی مشـهد در سـال   

، 55، صـفر (تیمارهاي آزمایشی شامل سطوح مختلف کـود نیتـروژن   
در دو بودند کـه  ) در هکتارنیتروژن خالص کیلوگرم کود  165و  110

در . )1جـدول  (ی مورد استفاده قرار گرفتنـد  ده گلزنی و  پنجه مرحله
مرحله رسیدگی گندم رقم سایونز، از تیمارهاي ذکر شده عمـل تهیـه   
بذر صـورت پـذیرفت و جهـت انجـام آزمایشـات بعـدي در شـرایط        

  . آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت
 

  در مزرعه و مقدار مصرف نیتروژن در هر تاریخ مصرفگندم تیمارهاي نیتروژن اعمال شده بر گیاه پایه مادري  - 1 جدول
Table 1- Applied nitrogen treatments on wheat mother plant in the field and used nitrogen rates at each date of application  

تیمارهاي نیتروژن بر اساس نیتروژن 
 )کیلوگرم در هکتار(خالص

Nitrogen treatments (kg.ha-1) 

نیتروژن مصرفی بر اساس 
 )کیلوگرم در هکتار( اوره

Used urea (kg.ha-1) 

کیلوگرم (مصرف کود  باراولین 
 )نیتروژن خالص در هکتار

First fertilizer application 
(kg.ha-1) 

کیلوگرم (مصرف کود  باردومین 
 )نیتروژن خالص در هکتار

Second fertilizer application 
(kg.ha-1) 

0 0 0 0 
55.2 120 36.8 18.4 

110.4 240 73.6 36.8 
165.6 360 110.4 55.2 
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 يهـا  فاکتوریل بر مبناي طرح پایه بلوك این آزمایش به صورت
دانشـگاه  ي دانشکده کشاورزیشگاه آزمادر کامل تصادفی با سه تکرار 

فاکتورهـاي آزمـایش   . به اجـرا درآمـد   1388در سال  شهدمفردوسی 
شـامل سـطوح   (مصرفی در گیاه پایه مادري  نیتروژنعبارت از مقدار 

، تلقیح بذر )در هکتارنیتروژن خالص کیلوگرم  165و  110، 55، رصف
و سطوح مختلف ) نیتراژین، بیوفسفر و شاهد(ي زیستی اتوسط کوده

  .بودند )مگا پاسکال -2/1و  -8/0، -4/0، صفر(تنش شوري 
براي انجام تلقیح باکتریایی، بذور گندم حاصل از گیاهـان تیمـار   

ساعت در  12روژن در مزرعه، به مدت شده با مقادیر متفاوت کود نیت
 ,.Krishna et al)کودهاي زیستی مورد آزمـایش خیسـانده شـدند    

از آب مقطر ) عدم تلقیح با کود زیستی(شاهد همچنین براي . (2008
عمل تلقیح در سایه و در شرایط معمـولی آزمایشـگاه    .استفاده گردید

سـاعت در   صورت پذیرفت و پس از آن بذور تلقیح شده به مـدت دو 
کود زیستی نیتراژین . سایه و در دماي معمولی آزمایشگاه خشک شدند

لیتر از هر یـک از   سلول زنده در هر میلی 108داراي به صورت مایع و 
و کـود زیسـتی    سـودوموناس و  لومیآزوسـپر ، ازتوبـاکتر  هاي يباکتر

لیتر از سلول زنده در هر میلی 107حاوي  نیز به صورت مایع و بیوفسفر
بذور تلقـیح شـده   . بودند سودوموناسو  باسیلوسجنس  هاي ياکترب

توسط کودهاي زیستی، جهت انجام آزمایش پاسخ بـه شـوري مـورد    
در این آزمـایش بـراي اعمـال تـنش شـوري از      . استفاده قرار گرفتند

NaCl ایجـاد  بـه منظـور   .خالص ساخت شرکت مرك استفاده گردید 
به ترتیب  مگاپاسکال -2/1و  -8/0، -4/0سطوح تنش شوري صفر، 

در یـک لیتـر آب    گرم کلرید سـدیم  68/19و  12/13، 56/6صفر،  از
  .مقطر استفاده شد

 20چه گندم یاهزنی و رشد گ جوانه يها به منظور مطالعه شاخص
دیش مورد استفاده قرار گرفت و سپس جهت اعمـال  بذر در هر پتري

لول نمـک بـه   مح لیترمیلی 5/2تیمارهاي مختلف تنش شوري مقدار 
 درجـه  25 دردمـاي  هـا  یـش دپتـري  و سـپس  هر پتري دیش اضافه

شـمارش بـذرهاي   . شـدند  داده شرایط آزمایشگاه قـرار  در گراد یسانت
. ت هشت روز صورت گرفـت ساعت یک بار، به مد 12جوانه زده هر 

در  متر یلیم چه حدود دوزنی بذرها، دارا بودن طول ریشهمالك جوانه
، (GP1)زنـی   پایان روز هشتم صفات درصد جوانـه  در. نظر گرفته شد

و طـول   (RL3) چهطول ریشه، (RN2) چهیاهچه در هر گ تعداد ریشه
چـه و   جهت تعیین وزن خشک، ریشه. گیري شداندازه (PL4) چه ساقه
 72ساعت در آون و در دماي  48هاي جداسازي شده به مدت  چه ساقه

                                                        
1- Germination percentage 
1- Radicle number 
2- Radicle length 
3- Plumle length 

اده از ترازوي دیجیتالی بـا  نگهداري و سپس با استف گراد یدرجه سانت
منظور محاسبه میانگین سرعت  به. دتوزین گردیدنگرم  0001/0دقت 
 و جهت تعیین) Maguire, 1962( از معادله ماگویر (GR5) زنیجوانه

از  (GI7)زنـی  و شـاخص جوانـه   (MGT6)زنـی  متوسط زمان جوانـه 
ده اسـتفا ) Salehzade et al., 2009(زاده و همکـاران  فرمول صـالح 

  .گردید
 SAS version هاي حاصله به کمک نرم افزارآنالیز آماري داده

نیـز از آزمـون    ها یانگینصورت پذیرفت و جهت انجام مقایسه م 9.1
  .استفاده شد پنج درصد اي دانکن در سطح احتمالچند دامنه

  
  نتایج و بحث

زنی       هزنی، شاخص جوان زنی، سرعت جوانه درصد جوانه -1
  زنی زمان جوانهو متوسط 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تمامی فاکتورهـاي مـورد   
بیشـترین درصـد   . بود )≥01/0p(دار مطالعه بر درصد جوانه زنی معنی

کیلـوگرم نیتـروژن در    110و  55زنی در بذور حاصل از مصرف جوانه
کیلـوگرم   165و کمتـرین آن بـا مصـرف    ) روي گیاه مـادري (هکتار 

همچنین بیشـترین مقـدار   ). 4جدول ( ر هکتار به دست آمدد نیتروژن
و تلقـیح  ) 2جدول ( زنی در تیمار عدم اعمال تنش شوري درصد جوانه

نتایج اثر متقابـل  ). 5جدول ( بذر با کود زیستی نیتراژین مشاهده شد
 کیلوگرم نیتـروژن  110تا  55نشان داد که کاربرد نیتراژین و مصرف 

 زنی در شرایط تنش شوري گردیـد صد جوانهدر هکتار باعث بهبود در
  ). 6جدول و  2 و 1 يها شکل(

-اربرد نیتروژن بر صفت سرعت جوانهاثر سطوح تنش شوري و ک
با افزایش سطح شـوري مقـدار سـرعت     .بود )≥01/0p(دار زنی معنی

، ضـمن ایـن کـه حـداکثر سـرعت      )2جدول (زنی کاهش یافت  جوانه
 165و حداقل آن با مصرف نیتروژن کیلوگرم  55زنی با مصرف جوانه

نتایج اثر متقابل نشـان داد  ). 4جدول ( به دست آمدنیتروژن کیلوگرم 
کیلـوگرم   110و  55که در تمامی سطوح تنش شوري مصرف مقادیر 

  . )3شکل ( زنی گردید در هکتار باعث افزایش سرعت جوانهنیتروژن 
طوح تنش ي و سمصرفی روي گیاه پایه مادر نیتروژناثرات کود 

در مـورد ایـن   . بـود  )≥01/0p(زنی معنی دار شوري بر شاخص جوانه
و مصرف سطوح ) 2جدول ( صفت نیز تنش شوري اثر بازدارنده داشت

جدول ( زنی شد باعث حداکثر مقدار شاخص جوانهنیتروژن میانی کود 
4 .(  

مصرفی روي نیتروژن نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود 
و  )≥05/0p( و تلقیح بذور حاصله توسط کودهاي زیستی گیاه مادري

                                                        
4- Germination rate 
5- Mean germination time 
6- Germination index 
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دار  زنـی معنـی  ان جوانـه بر میانگین زم )≥01/0p( نیز اثر تنش شوري
افـزایش متوسـط زمـان    دهنـده   نشـان  هـا  یانگیننتایج مقایسه م. بود

و کاهش آن در اثر کاربرد ) 2جدول (زنی بذر در اثر تنش شوري  جوانه
نتایج اثر متقابل . بود) 5جدول (زیستی  و کودهاي) 4جدول (نیتروژن 

نشان داد که مصرف کود نیتروژن روي گیاه مـادري باعـث کـاهش    
زنی بذور حاصله در سطوح مختلف تـنش شـوري    متوسط زمان جوانه

  ).4شکل ( گردید
گانه نشان داد که بیشترین مقدار درصد و سرعت  مطالعه اثرات سه

استفاده از + در هکتار  نیتروژنرم کیلوگ 110زنی در تیمار کاربرد  جوانه
کود زیستی نیتراژین و شوري صفر مگا پاسکال و کمترین مقدار ایـن  

عدم تلقیح + در هکتار  نیتروژنکیلوگرم  165صفات در تیمار کاربرد 
نتـایج   ).3جدول ( مگاپاسکال به دست آمد -2/1باکتریایی و شوري 

از گیاهان مادري  که بذور گندم حاصل دهد یبرخی تحقیقات نشان م
، به علت دارا بودن مقدار پروتئین بیشتر و کافی تغذیه شده با نیتروژن

زنی بیشتر و  در نتیجه کیفیت و قوه نامیه باالتر، درصد و سرعت جوانه
زنی کمتري را در مقایسه با بذور حاصـل از تیمـار    متوسط زمان جوانه

 Warraich et al., 2002; Amiri et( عدم کاربرد نیتروژن دارا بودند
al., 2009; Yazdani et al., 2010 .(زنی بذر گندم  براي آغاز جوانه

به الیه آلورون  1لپهها، اسید جیبرلیک بعد از سنتز در  اي لپه و سایر تک
هیدرولیزکننـده ماننـد    هـاي  یممنتقل شده و در آنجا باعث تولید آنـز 
ـ  -3، 1آمیالز، ریبونوکلئاز، پروتئاز، فسفاتاز و  کـه   شـود  یگلوکوناز م

، لیپیـدها،  هـا  یـدرات اي بذر شامل کربوهمسئول هیدرولیز مواد ذخیره
این ترکیبات هیدرولیز شده در . و ترکیبات فسفردار هستند ها ینپروتئ

زنی بذر مورد استفاده واقع اي در مرحله جوانهچهیاهگي ها تولید بافت
صـر نیتـروژن در   از آنجـا کـه عن   .)Soltani et al., 2006(شوند  یم

نقش مهمی به عهده دارد، لذا مصـرف نیتـروژن    ها یمساختار این آنز
کافی بر روي گیاه مادري باعث افزایش مقـدار ایـن عنصـر در بـذور     

 شـود  یزنـی گنـدم مـ   در نتیجه افزایش فاکتورهـاي جوانـه  حاصله و 
)Yazdani et al., 2010.(  نتایج مطالعات دیگري نشان داد که تلقیح

موجب افزایش سرعت جوانه ازتوباکترو  آزوسپریلوم هاي يباکتر بذر با
 ,.Dalla Santa et al( شـود  یچه حاصله مـ یاهزنی و وزن خشک گ

2004; Amiri et al., 2010 a; Yazdani et al., 2010 .(  گـزارش
ماننـد   ییها شده است که دلیل احتمالی این موضوع با تولید هورمون

زنـی و رشـد هسـتند، توسـط     وانـه جیبرلین و اکسین کـه محـرك ج  
 ,.Yazdani et al( در ارتباط است آزوسپریلومو  ازتوباکتر هاي يباکتر

2010.( 
زنـی گنـدم   ي جوانـه ها شاخصاعمال تنش شوري باعث کاهش 

با محدود کردن جذب آب،  گزارش شده است که تنش شوري. گردید
هـاي   ینپـروتئ کاهش تجزیه مواد ذخیره اي بذر و اخـتالل در سـنتز   

                                                        
1- Cotyledon 

 ;Ramagopal, 1990(شـود   یمـ زنی اي موجب کاهش جوانهذخیره
Voigt et al., 2009 .(هاي سـدیم   عالوه بر این سمیت ناشی از یون

زنـی بـذر دارد   ي جوانـه هـا  شـاخص و کلر، نقش مهمـی در کـاهش   
)Lynch & Lauchli, 1988; Hanslin & Eggen, 2005.(  

 
چه چه، طول ساقهچه، طول ریشهیاهچه در هر گتعداد ریشه

 چهساقه به چهو نسبت طول ریشه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تمامی فاکتورهـاي مـورد   

. بـود  )≥01/0p(دار  معنـی گنـدم   چهیاهچه در گمطالعه بر تعداد ریشه
نشان داد که با افزایش سطح تـنش شـوري    ها نتایج مقایسه میانگین

همچنین ). 2جدول ( کاهش یافت چهیاهچه به ازاي هر گ تعداد ریشه
در  نیتروژنکیلوگرم  55چه با کاربرد یاهچه در گ بیشترین تعداد ریشه

ه ب نیتروژنکیلوگرم  165هکتار بر گیاه مادري و کمترین آن با کاربرد 
کـه تلقـیح بـذور حاصـله از گیاهـان      ، ضمن این)4جدول ( دست آمد

چه یاهچه در گ اد ریشهمادري با کود زیستی نیتراژین باعث افزایش تعد
چـه  متقابل بیـانگر افـزایش تعـداد ریشـه    نتایج اثر ). 5جدول ( گردید

چه با کاربرد کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف یاهموجود در هر گ
  ). 6جدول ( تنش شوري بود

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح نیتـروژن  
و نیـز   )≥01/0p( تنش شوري مصرفی روي گیاه مادري و اثر سطوح

 هـاي مـادري توسـط کودهـاي زیسـتی     تلقیح بـذور حاصـله از پایـه   
)05/0p≤ (بر طبق نتایج حاصل . دار بود چه معنی بر صفت طول ریشه

چه کاهش  از مقایسه میانگین با افزایش شدت تنش شوري طول ریشه
 کیلـوگرم نیتـروژن   55که با مصرف مقدار در حالی ،)2جدول ( یافت

وي گیاهان مادري و تلقیح بذور توسط کودهاي زیستی نیتـراژین و  ر
بر طبـق  ). 5و  4 هاي جدول( چه افزایش پیدا کرد بیوفسفر طول ریشه

به طور نسبی نتایج حاصل از اثرات متقابل، استفاده از کودهاي زیستی 
 چه در سطوح مختلـف تـنش شـوري گردیـد    باعث بهبود طول ریشه

 ). 6جدول (
چـه   دار شوري بر طول ساقه ه واریانس بیانگر اثر معنینتایج تجزی

نشان داد که با افزایش سطح  ها یانگیننتایج مقایسه م. )≥01/0p( بود
و کودهاي زیستی ) 2جدول ( چه کاهش یافت تنش شوري طول ساقه
نتایج اثر متقابل نشان ). 5جدول ( چه گردیدند باعث بهبود طول ساقه

د زیستی نیتـراژین باعـث افـزایش طـول     داد که تلقیح بذر توسط کو
  ). 6جدول ( چه به خصوص در سطوح پایین تنش شوري گردید ساقه

-چه اثر معنی چه به ساقه تنش شوري بر صفت نسبت طول ریشه
همچنـین اثـر کـاربرد نیتـروژن روي گیـاه       .گذاشت )≥01/0p(داري 

ر دا چه در بذور حاصـله معنـی   چه به ساقه مادري بر نسبت طول ریشه
)05/0p≤( 8/0بیشترین مقدار این صفت در تیمار اعمال تـنش   .بود- 

 نیتـروژن کیلوگرم  110و  55و کاربرد مقادیر ) 2جدول (مگا پاسکال 
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  .مشاهده شد) 4جدول ( بر روي گیاه مادري
 

 
 

  تحت سطوح متفاوت تنش شوريگندم  زنیجوانه يها مقایسه میانگین شاخص -2جدول 
Table 2- Mean comparison for germination indices under different salinity levels 

 سطوح تنش شوري

  )مگاپاسکال(
 Salinity levels (MPa) 

 

  زنی درصد جوانه
Germination 

percentage (%) 

  زنیسرعت جوانه
  )درصد در روز(

Germination rate (%. 
day-1) 

  زنیشاخص جوانه
 )بذر در روز(

Germination index 
(seed.day-1)  

  زنیمتوسط زمان جوانه
  )روز( 

Mean germination time 
(day) 
 

0  
  *67.77a 2.81b 32.30b 2.74b 

-0.4 50.00b 3.34a 39.44a 2.48b 
-0.8 
 50.00b 1.21c 22.91c 3.44a 
-1.2 46.00b 0.39d  9.57d 3.63a 

  چه تعداد ریشه 
Radicle number 

 )متر میلی(چه  طول ریشه
Radicle length (mm) 

  )متر میلی(چه  طول ساقه
Plumule length (mm) 

  چهطول ساقه/ چهطول ریشه
Radicle length/ Plumule 

length 
0 3.23a 14.37a 9.09a 1.61b 

-0.4 3.27a 5.07b 3.84b 1.43b 
-0.8 
  1.31b 0.53c 0.15c 2.97a 

-1.2 0.83c 0.17c 0.08c 1.63b 

 )مگر( چهوزن خشک ریشه 
Radicle dry weights (g) 

 )گرم( چهوزن خشک ساقه
Plumule dry weights 

(g) 

 )گرم( وزن خشک کل
Total dry weight (g) 

وزن خشک  /چه وزن خشک ریشه
  چه ساقه

Radicle  
 dry weights/Plumule dry 

weights 

0 0.0048a 0.0077a 0.0126a 
0.63a 

 
 

-0.4 0.0028b 0.0037b 0.0065b 0.71a 
-0.8 0.0001c 0.0002c 0.0003c 0.15b 
-1.2 0c 0c 0c 0b 

  .دار نیستند معنیاي دانکن  بر اساس آزمون چند دامنه پنج درصدداراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال  هاي یانگیندر هر ستون م *
* Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability. 

  

  
  زنی گندم رقم سایونزجوانه درصد کودهاي زیستی بر متقابل تیمارهاي نیتروژن و راث -1 شکل

Fig. 1- Interaction effects of nitrogen and biofertilizers on germination percentage of wheat cv. Sayonz  
 .ندارند سطح احتمال پنج درصد اي دانکن دربر اساس آزمون چند دامنهداري  فاوت معنیهاي داراي حروف یکسان تمیانگین 

Means with the same letter are not significantly different at the 5% level of probability.  
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  سایونززنی گندم رقم اثر متقابل تیمارهاي نیتروژن و شوري بر درصد جوانه - 2شکل 

Fig. 2- Interaction effects of nitrogen and salinity on germination percentage of wheat cv. Sayonz   
  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون براي داري داراي حروف یکسان تفاوت معنی هايمیانگین 

Means with the same letter are not significantly different at the 5% level of probability.  
  

  
 زنی گندم رقم سایونزاثر متقابل مقادیر نیتروژن و شوري بر سرعت جوانه - 3شکل     

Fig. 3- Interaction effects of nitrogen rates and salinity on germination rate of wheat cv. Sayonz  
 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون بر اساس داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگین 

Means with the same letter are not significantly different at the 5% level of probability. 
 

گیـاهی کـه متـأثر از مقـدار      يهـا  گزارش شده است که هورمون
شـور را تحـت    ايه یطنیتروژن مصرفی هستند، پاسخ گیاهان به مح

و لذا اثرات مثبت نیتروژن بر  (Mansour, 2000)دهند  یقرار م یرتأث
با این موضوع  توان یچه را میاهزنی و رشد گ بهبود خصوصیات جوانه

 .مرتبط دانست
باعـث بهبـود    نیتـروژن کیلـوگرم   110و  55که سـطوح  یدر حال

کیلـوگرم داراي   165چـه گردیدنـد، سـطح    یاهرشدي گ يها شاخص
به بروز اثرات  توان یثرات منفی بر این پارامترها بود که علت آن را ما

احتماالً موجب  سمیت نیتروژن در مقادیر باالي مصرف نسبت داد که

 Yazdani et( زنی بذر شده است جوانه يها عدم تعادل بین هورمون
al., 2010(که نتایج تحقیق مشابهی حاکی از آن است که طوري ، به

کیلـوگرم در   160وژن مصرفی روي گیاه مادري تا سطح نیتر افزایش
هکتار باعث بهبود مقاومت بذور حاصله به تـنش خشـکی در مرحلـه    

ولی افزایش بیشتر سـطح نیتـروژن    ،چه گردیدیاهزنی و رشد گ جوانه
  ). Amiri et al., 2010b( مصرفی اثر منفی داشت

مفیـد،   يها و قارچ ها يها به خصوص باکتر برخی میکروارگانیسم
 Kapoor( شوند یگیاه تحت شرایط تنش م يها باعث بهبود واکنش

et al., 2008 .(  هـاي جـنس    يبـاکتر کود بیولوژیک نیتـراژین داراي
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دهـد   یماست و تحقیقات نشان  سودوموناسو  آزوسپریلوم، ازتوباکتر
و  آزوسـپریلیوم  هـاي  يبـاکتر که تلقیح بذر غالت از جمله گنـدم بـا   

اي و تعداد تار کشنده گیـاه و در   فزایش سیستم ریشهباعث ا ازتوباکتر
نتیجه جذب بهتر آب و مواد غذایی و در نهایت افزایش وزن خشـک  

 ;Dalla Santa et al., 2004(شـود   یمـ ي هوایی و زمینـی  ها اندام
Kizilkaya, 2008 .(    برخی مطالعات دیگر نیز نشـان داده اسـت کـه

 Remus et(ثر اسـت  ؤاهی مي رشد گیها هورموندر تولید  ازتوباکتر
al., 2000; Kizilkaya, 2008 (ــه نظــر ــ ب ــود  یم ــه بهب رســد ک

توسـط   هـا  هورمـون با افـزایش تولیـد ایـن     چهیاهگخصوصیات رشد 
 Yazdani et(موجود در کودهاي زیستی در ارتباط باشد  جاندارانیزر

al., 2010 .(  نتایج تحقیقات مشابهی نیز نشان داده است که کـاربرد
ستی نیتراژین باعث بهبود مقاومت گندم نسبت به تنش خشکی کود زی

 Amiri(گردید شاهد اي در مقایسه با  چهیاهگدر مرحله رشد و شوري 
et al., 2010 b,c .(     بر طبق نتایج آزمایش بـا افـزایش سـطح تـنش

پـیش  چـه رونـدي افزایشـی در     چه به ساقه شوري نسبت طول ریشه
ي باعـث اعمـال خشـکی    از آنجـا کـه تـنش شـور    ) 2جدول(گرفت 

رسد که این عمل جهت مقابله با  یمگردد، لذا به نظر  یمفیزیولوژیک 
شرایط کمبود آب صورت گرفته باشد، چرا که بسـیاري از گیاهـان در   

ي زیرزمینـی  هـا  انـدام موقع مواجهه با تنش اسمزي اقدام به گسترش 
دهند تا  یمخود کرده و نسبت اندام هوایی به اندام زیرزمینی را کاهش 

تري از اندام زیرزمینـی   یعوسین آب توسط بخش تأمبتوانند با رویکرد 
براي بخش کمتري از انـدام هـوایی تـنش خشـکی را تحمـل کننـد       

)Fallahi et al., 2009.( 
 

 
چـه و نسـبت وزن   چه، وزن خشک سـاقه وزن خشک ریشه

  چهساقهبه  چهخشک ریشه
ادیر نیتروژن مصرفی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مق

روي گیاه مادري و سطوح تنش شوري اعمال شده بر بذور حاصله، بر 
نتـایج مقایسـه   . بـود  )≥01/0p(دار چه معنیصفت وزن خشک ریشه

چـه بـا افـزایش شـدت     حاکی از کاهش وزن خشک ریشه ها یانگینم
چه بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه). 2جدول ( تنش شوري بود

روي گیـاه   نیتـروژن کیلـوگرم   165و  55در تیمار مصـرف   یببه ترت
بهبـود  دهنـده   نشان نتایج اثر متقابل). 4جدول ( مادري به دست آمد

چه حاصل از گیاهان مادري تغذیـه شـده بـا    نسبی وزن خشک ریشه
). 5شـکل  ( در سطوح مختلف تنش شوري بود نیتروژنکیلوگرم  110

ستی و تنش شوري مشاهده شد، نتایج مشابهی براي اثر متقابل کود زی
طوري که کودهاي زیستی به طور نسبی در افزایش وزن خشک ریشه

  ).6جدول ( چه در سطوح پایین تنش شوري موفق عمل نمودند
دار چه معنـی مختلف تنش شوري بر وزن خشک ساقه اثر سطوح

)01/0p≤ (و با افزایش سطح تنش مقدار آن رونـدي کاهشـی در    بود
 بـر همچنین اثر سطوح نیتروژن مصرف شده ). 2ل جدو( پیش گرفت
بر صفت وزن خشک  )≥01/0p( و تنش شوري )≥05/0p(گیاه مادري 

نشـان داد کـه    هـا  یـانگین نتایج مقایسـه م . دار بود چه معنییاهکل گ
و بیشـترین و  ) 2جـدول  ( شوري بر این صفت داراي اثـر منفـی بـود   

 165و  55صـرف  کمترین مقدار این صفت به ترتیب در تیمارهـاي م 
 ).4جدول ( روي گیاه مادري مشاهده شد نیتروژنکیلوگرم 

 

 
 زنی گندم رقم سایونزسرعت جوانه یانگیناثر متقابل مقادیر نیتروژن و شوري بر م - 4شکل 

Fig. 4- Interaction effects of nitrogen rates and salinity on mean germination rate of wheat cv. Sayonz  
  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون بر اساس داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگین 

Means with the same letter are not significantly different at the 5% level of probability. 
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 کود زیستی اثر متقابل سطوح متفاوت نیتروژن، تنش شوري و یرتحت تأثگندم  زنیجوانه يها شاخص مقایسه میانگین -3جدول 

Table 3- Mean comparison for wheat germination indices under interaction of different levels of nitrogen, biofertilizer and 
salinity levels 

  تیمار
Treatment 

  زنی درصد جوانه
Germination 

(%) 

  )در روز(ی زن سرعت جوانه
Germination rate (%.day-

1)  

  زنی شاخص جوانه
Germination index (seed.day-

1) 

  )روز(زنی  متوسط زمان جوانه
Mean Germination time 

(day) 
N0 NITS0 83.33b* 3.71abc 42.82a-f 2.79c-i 

N0 NITS-0.4 50.00de 2.14c-i 17.04c-l 3.05b-i 
N0 NITS-0.8 50.00de 0.96f-k 13.52l-q 1.41ghi 
N0 NITS-1.2 50.00de 0.25lm 11.26i-q 6.33a 

N0 BPS0 60.00cd 1.83c-k 27.04d-l 3.61a-g 
N0 BPS-0.4 50.00de 2.18c-f 31.55a-j 2.75c-i 
N0BPS-0.8 50.00de 1.23e-m 27.04e-m 3.93a-f 
N0BPS-1.2 50.00de 0.41klm 9.01m-q 4.00a-f 
N0CONS0 53.33de 1.62d-l 22.53g-m 2.97b-i 

N0CONS-0.4 50.00de 5.05a 40.56a-g 1.59d-i 
N0CON S-0.8 50.00de 0.52i-m 15.77i-o 5.02abc 
N0CONS-1.2 50.00de 0.26lm 9.01n-q 5.66ab 
N55NITS0 80.00b 3.68abc 40.56a-g 2.36c-i 

N55NITS-0.4 50.00de 5.41a 56.34a 1.61d-i 
N55NITS-0.8 50.00de 1.34e-m 22.53g-n 3.43a-h 
N55NITS-1.2 50.00de 0.56h-m 11.26m-q 2.11d-i 

N55BPS0 73.33b 4.31ab 36.06a-i 1.53e-i 
N55BPS-0.4 50.00de 3.53abc 51.83abc 2.88b-i 
N55BPS-0.8 50.00de 1.18e-m 22.53g-n 3.41a-h 
N55BPS-1.2 50.00de 0.55g-m 13.52j-p 3.52a-h 
N55CONS0 70.00bc 3.77b-e 33.80a-i 3.34b-h 

N55CONS-0.4 50.00de 4.52ab 47.33a-e 2.23d-i 
N55CON S-0.8 50.00de 1.91c-j 38.31a-h 3.54a-g 
N55CONS-1.2 50.00de 0.27lm 6.76opq 4.00a-f 
N110NITS0 100.00a 5.53a 54.09ab 2.16d-i 

N110NITS-0.4 50.00de 4.17ab 51.83ab 2.22d-i 
N110NITS-0.8 50.00de 2.16c-g 36.06a-i 2.99b-h 
N110NITS-1.2 50.00de 0.43klm 9.01n-q 3.22c-i 

N110BPS0 70.00cd 2.16c-f 27.04d-l 2.22d-i 
N110BPS-0.4 50.00de 4.98ab 49.58a-d 1.93d-i 
N110BPS-0.8 50.00de 2.01c-j 29.30b-j 3.41a-h 
N110BPS-1.2 50.00de 0.59g-m 13.52j-p 3.88a-f 
N110CONS0 73.33b 2.90b-e 36.06a-i 3.19b-h 

N110CONS-0.4 50.00de 2.21c-f 38.31a-g 3.54a-g 
N110CONS-0.8 50.00de 1.29e-m 27.04d-l 3.97a-f 
N110 CONS-

1.2 50.00de 0.51i-m 11.26k-q 4.08a-e 

N165 NITS0 46.66e 1.13f-m 18.03h-o 2.47c-i 
N165NITS-0.4 50.00de 1.41e-l 20.28g-o 2.41c-i 
N165NITS-0.8 50.00de 0.83f-m 20.28f-o 3.94a-f 
N165NITS-1.2 50.00de 0.49j-m 13.52j-p 4.05a-d 

N165BPS0 60.00cd 2.10c-h 27.04d-l 2.51c-i 
N165BPS-0.4 50.00de 2.17c-f 29.30b-j 2.95b-i 
N165BPS-0.8 50.00de 0.58g-m 11.26k-q 3.41a-h 
N165BPS-1.2 50.00de 0.28lm 4.50pq 1.08i 
N165CONS0 53.33de 0.99f-m  22.53f-m 3.75a-f 

N165CONS-0.4 50.00de 2.28c-f 29.30b-k 2.61c-i 
N165CONS-0.8 50.00de 0.55h-m 11.26k-q 3.58a-g 
N165CONS-1.2 50.00de 0.06m 2.25q 1.66hi 

  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون بر اساس داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگیندر هر ستون * 
N = ،مقادیر نیتروژنNIT = ،نیتراژینS =،شوري BP  = ،بیوفسفرCON =شاهد 

* Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability by using Duncan. 
N= Nitrogen rates, NIT= Nitragine, S= Salinity, BP= Biophosphorus, CON= Control 
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  سطوح متفاوت نیتروژن مصرفی روي گیاه مادري یرتحت تأثگندم زنی جوانه يها مقایسه میانگین شاخص - 4جدول 

Table 4- Mean comparison for wheat germination indices under different levels of nitrogen used on mother plant 

سطوح 
 نیتروژن

کیلوگرم (
  )در هکتار

Nitrogen 
levels 

(kg.ha-1)  

درصد 
  زنی  جوانه

Germination 
(%) 

سرعت 
زنی  جوانه

  )درصد در روز(
Germination 
rate (%.day-

1)  

شاخص 
بذر ( زنی جوانه

  )در روز
Germination 

index 
(seed.day-1) 

متوسط زمان 
زنی  جوانه

  )روز(
Mean 

Germination 
time (day) 

تعداد 
  چه ریشه

Radicle 
number 

طول 
چه  ریشه

 )متر میلی(
Radicle 
length 
(mm) 

طول 
/ چهریشه

طول 
  چهساقه

Radicle 
length/ 

Plumule 
length 

وزن 
خشک 

 چهریشه
 )گرم(

Radicle 
dry 

weights 
(g) 

وزن 
شک خ

 چهساقه
 )گرم(

Plumule 
dry 

weights 
(g) 

0 *53.9a 1.68b 23.10b 3.59a 2.32a 4.93a 1.72ab 0.0020a 0.0051a 
55 56.1a 2.59a 31.74a 3.00ab 2.34a 5.76a 2.03ab 0.0022a 0.0052a 

110  56.9a 2.41a 31.92a 2.87b 2.17a 5.26a 2.34a 0.0020a 0.0052a 
165 50.8b 1.07c 17.46c 2.83b 1.82b 4.19b 1.56b 0.0014b 0.0039b 

  .درصد ندارند پنج احتمال در سطح دانکن ايچند دامنه آزمون براي داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگیندر هر ستون * 
* Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability. 

 

 
  چه گندم رقم سایونزوژن و سطوح شوري بر وزن خشک ریشهاثر متقابل مقادیر نیتر -5شکل

Fig. 5- Interaction effects of nitrogen rates and salinity levels on radicle dry weight of wheat cv. Sayonz  
  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون اساسبر  داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگین 

Means with the same letter are not significantly different at the 5% level of probability. 
  

 کودهاي زیستی یرتحت تأثگندم زنی  جوانه يها مقایسه میانگین شاخص - 5جدول 
Table 5- Mean comparison for wheat germination indices under different biofertilizers 

 کود زیستی
Biofertilizer  

  زنیدرصد جوانه
Germination 
percentage 

  )روز(زنی متوسط زمان جوانه
Mean Germination Time 

(day) 

 چهتعداد ریشه
Radicle 
number 

 چه طول ریشه
  )متر سانتی(

Radicle length 
(cm) 

 چه طول ساقه
  )متر سانتی(

Plumule length 
(cm)  

 نیتراژین
Nitrajin 

*56.87a 2.91b 2.39a 5.34a 3.56a 

 بیوفسفر
Biophosphorous 

53.33b 2.89b 2.02b 5.22ab 3.29ab 

 شاهد
Control 

53.12b 3.42a 2.07b 4.55b 3.01b 



  1393 زمستان، 4، شماره 6، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     698

  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون بر اساس داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگیندر هر ستون * 
* Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability.  

 کودهاي زیستی یر سطوح مختلف شوري وتحت تأثگندم زنی  جوانه يها مقایسه میانگین شاخص - 6جدول 
Table 6- Mean comparison for wheat germination indices under different levels of salinity and biofertilizers 

وزن خشک 
  )گرم( چهریشه

Radicle dry 
weights (g)  

 چهطول ساقه
  )مترسانتی(

Plumule 
length (cm) 

-سانتی( چهطول ریشه
 Radicle length)متر

(cm)  

تعداد ریشه
 چه

Radicle 
number  

  زنیدرصد جوانه
Germination 

(%)  

  کود زیستی
Biofertilizer 

  

 سطوح تنش شوري
 )مگاپاسکال(

Salinity levels 
(MPa) 

  
0.0046b 9.4a 14.7a 3.5b 77.5a* نیتراژین 

Nitrajin 

0 0.0054a 9.8a 16a  3.2b 72b بیوفسفر 
Biophosphorus 

0.0045b 8b 12.5b 3.1b 62b شاهد 
Control 

0.0032c 4.6c 5.9c 4a  52c نیتراژین 
Nitrajin 

-0.4 0.0023d 3.1d 4.2cd 2.8b  50c بیوفسفر 
Biophosphorus 

0.0029cd 3.7cd 5cd 3b 49c شاهد 
Control 

0.00021e 0.2e 0.7e 1.4c 52c نیتراژین 
Nitrajin 

-0.8 0.00009e 0.1e 0.4e 1.2cd 50c بیوفسفر 
Biophosphorus 

0.00013e 0.1e 0.4e  1.2cd  49c شاهد 
Control 

0e 0.08e 0.1e 0.9d 47c نیتراژین 
Nitrajin 

-1.2 0e 0.09e 0.2e 0.8d 46c بیوفسفر 
Biophosphorus 

0e 0.08e 0.1e  0.8d 42c شاهد 
Control 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در انکند ايدامنه چند آزمون بر اساس داري معنی تفاوت یکسان حروف داراي هايمیانگیندر هر ستون  *
* Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability. 

  
تـنش  ) ≥01/0p(دار معنـی اثر دهنده  نشان نتایج تجزیه واریانس

رین مقدار و بیشت چه بود چه به ساقه ن خشک ریشهزشوري بر نسبت و
 ).2جدول (مگا پاسکال به دست آمد  -4/0این صفت در تنش شوري 

زنی بذر به علت اثر اسمزي و یـا  ثر بازدارندگی تنش شوري بر جوانها
ها تنها به علـت اثـرات    این موضوع براي هالوفیت ؛سمیت یونی است

اسمزي بوده، اما در گیاهان غیرهالوفیت سمیت یونی نقش بیشـتري  
مضـر   هـاي  یوناز طرفی اثرات . (Song et al., 2008)اشد ب یدارا م

موجود در محیط شور باعث ایجاد اختالل در متابولیسم سایر عناصـر  
بر طبق نتایج آزمایش، تنش شوري بـر  ). Gorham, 1996( گردد یم

. )2جدول ( چه گندم اثر منفی اعمال نمود چه و ساقه وزن خشک ریشه
ي تحمـل شـوري نیـاز بـه تنظـیم      گزارش شده است که گیاهان برا

اي نیز مشاهده شده  چهیاهگدر مرحله رشد  مسئله یناو اسمزي دارند 

هاي تنظیم اسمزي ساخت مواد آلی مانند سوربیتول،  یکی از راهاست؛ 
ساخت این مواد براي گیاهان با بوده و  ها پرولین و گالیسین در بافت

جهت تنظیم اسمزي صرف انرژي همراه است، بنابراین انرژي مصرفی 
 Penuelas et al., 1997; Karimi( گردد یباعث کاهش رشد گیاه م

et al., 2004; Fallahi et al., 2009 .( نتایج تحقیقی مشابهی حاکی
ین و بیوفسـفر باعـث   ژاز آن است که کاربرد کودهاي زیسـتی نیتـرا  

افزایش طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی گندم در مرحله رشـد  
دلیل این مشاهده به تولید ). Amiri et al., 2010( اي گردید هچیاهگ

رشد و ترکیبات فعال بیولـوژیکی و در نتیجـه تحریـک     يها هورمون
افزاینده رشد نسـبت   هاي يتقسیم سلولی گیاهان تلقیح شده با باکتر

 ;Kader et al., 2002; Zaied et al., 2003( داده شـده اسـت  
Ravikumar., 2004; Amiri et al., 2010a .( ـ  رسـد  یلذا به نظر م
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 ریلومیآزوسـپ و  ازتوبـاکتر  هـاي  يمانند باکتر یجاندارانیزکه کاربرد ر
محیطی  يها رشدي گیاهان در شرایط تنش يها باعث بهبود شاخص

 .گردد یم
 

 گیرينتیجه

نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کود نیتروژن بر روي گیاه 
در هکتار باعث بهبود مقاومت به شوري  کیلوگرم 110مادري تا سطح 

عالوه . شود یبذور حاصله به خصوص در سطوح پایین تنش شوري م
اثرات منفـی تـنش شـوري را     تواند یبر این کاربرد کودهاي زیستی م

چه و در نتیجه استقرار یاهتخفیف داده و باعث بهبود وضعیت رشدي گ
مطالعـه نیتـراژین    در بین کودهاي زیستی مورد. گیاه گردد تر مناسب

زنی گندم داشت؛ به نحوي که در شرایط جوانهاثرات مثبت بیشتري بر 
زنی گندم حدود  ي جوانهها شاخصانجام تلقیح با این کود زیستی اکثر 

 .افزایش نشان دادندشاهد درصد در مقایسه با  15
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