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 چکیده

کاربرد کودهای دهد. را کاهش می ان زراعیگیاه عملکردکه رشد و  استهای محیطی ترین تنشاز مهم شوری هدف:

ررسی نقش . بددهمیافزایش  ،را شوریاز جمله  مختلف های محیطیعملکرد گیاهان در برابر تنش و رشد ،زیستی و آلی

از  چاندمشدن دانه و عملکرد پر هایلفهبهبود مؤدر باکتریوم هیومیک اسید و تلقیح بذر با فالوکمپوست، ورمی کاربرد

 .بوداهداف این پژوهش 
 

های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکبه یآزمایش ها:مواد و روش

اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی  9318در سال  دانشگاه محقق اردبیلیطبیعی  دانشکده کشاورزی و منابعتحقیقاتی 

کاربرد کودهای زیستی و  (NaCl موالرمیلی 911و  01 عنوان شاهد و شوریشامل سطوح شوری )عدم اعمال شوری به

-م ورمیأتو کاربرد ،فالوباکتریومتلقیح بذر با کمپوست، شاهد، کاربرد ورمیعنوان بهکودهای زیستی  )عدم کاربرد

گرم در لیتر  دوپاشی عنوان شاهد و محلولپاشی با آب به)محلول هیومیک اسیدپاشی کمپوست و فالوباکتریوم( و محلول

 ( بود. هیومیک اسید
 

در شرایط عدم  پاشی هیومیک اسیدفالوباکتریوم و محلول با کمپوستورمیم توأنتایج نشان داد که کاربرد  ها:یافته

حداکثر  ،درصدی( 21/81کاروتنوئید )درصدی(،  19/71) کل کلروفیل ،درصدa(38/83 )  کلروفیل غلظت ،ل شوریاعما

نسبت به را  درصدی( 99/00و 31/91ترتیب به) چاندم ثر پرشدن دانهو دوره مؤ ، طول دورهدرصدی( 01/03) وزن دانه

م توأربرد د. همچنین کاداافزایش شوری خاک طح در باالترین سشرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و هیومیک اسید 

ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد  ،پاشی هیومیک اسید در شرایط عدم اعمال شوریفالوباکتریوم و محلول با کمپوستورمی

  د.داافزایش را  چاندم بوتهتکدانه دانه و عملکرد  دانه در سنبله، وزن صد
 

شدن دانه، پر هایلفهکلروفیل و مؤ غلظتبهبود  بواسطهاند توهیومیک اسید می کاربرد کودهای زیستی و گیری:نتیجه

 افزایش دهد. خاک را در شرایط شوری چاندمعملکرد دانه 
 

 کلروفیل غلظتشدن دانه، عملکرد، کودهای زیستی، سرعت پر های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: Salinity is one of the most important environmental stresses that reduce the 

growth and yield of crops. The use of bio and organic fertilizers increases growth and yield of plants to 

various environmental stresses such as salinity. The purpose of this study was to investigate the role of 

vermicompost, humic acid and inoculation of seeds with Flavobacterium in improvment grain filling 

components and yield triticale. 
 

Materials & Methods: An experiment was conducted as factorial based on randomized complete block 

design with three replications in greenhouse research of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, 

the University of Mohaghegh Ardabili during 2020. Factors experiment were included salinity levels (non-

application of salinity as control, application of 50 and 100 mM salinity by NaCl), and bio-fertilizers 

application (no application of bio-fertilizers as control, application of vermicompost, seed inoculation with 

Flavobacterim, both application vermicompost and Flavobacterim) and foliar application humic acid (foliar 

application with water as control and foliar application of 2 g.L-1 humic acid). 
 

Results: The results showed that both application of vermicompost, Flavobacterim and foliar application of 

2 g.L-1 humic acid under no salinity condition, increased chlorophyll a (83.38%), total chlorophyll (76.61%) 

and carotenoid (89.26%), maximum of grain weight (53.56%), grain filling period and effective grain filling 

period (19.39 and 55.11% respectively) in comparison with no application of bio-fertilizers and humic acid 

under the highest soil salinity level. Also, both application of vermicompost with Flavobacterim and foliar 

application of 2 g.L-1 humic acid under no salinity condition increased plant height, ear length, the number of 

grain per spike, 100 grains weight and grain yield of per plant of triticale. 
 

Conclusion: Application of bio-fertilizers and humic acid can increase grain yield of triticale under soil 

salinity conditions due to improve of chlorophyll content and grain filling components.  

 

Keywords: Bio-Fertilizers, Chlorophyll Content, Rate of Grain Filling, Yield 

 

 

 مقدمه

و  بوده ترکیب ژنتیکی بین گندم و چاودار ، یکچاندم

ماده هایی که برای کشت گندم مناسب نیست در خاک

)مارتینکا  داردتری نسبت به گندم و عملکرد بیش خشک

این گیاه دارای خصوصیات مطلوب (. 2118و همکاران 

چاودار از جمله رشد سریع و قابلیت تولید در اراضی 

ه و از طرف دیگر دارای خصوصیات بازدفقیر و کم
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-سید شریفی و خلیل) باشدبرتر کیفی و زراعی گندم می

 . (2191زاده 

ترین عوامل محدودکننده رشد و شوری یکی ازمهم

-خصوص در نواحی خشک و نیمهبه گیاهان عملکرد

شود. این تنش از طریق ایجاد خشک محسوب می

-ی بر جنبهتغییرات آناتومیک، موفولوژیک و بیوشیمیای

گذارد و شدت ثیر میهای مختلف رشد و نمو گیاه تأ

خسارت آن بسته به طول مدت و مرحله رشدی گیاه 

در شرایط (. 2199)سینگرام و همکاران  متفاوت است

-خصوص یون، بههانمک اندازهبیش از افزایش  شور

با ایجاد تنش اسمزی و کاهش  یدی مانند سدیم و کلریها

مورد نیاز گیاه، ضمن افزایش سطح جذب عناصر غذایی 

 کاهش رشد ریشه موجبهورمون اتیلن در گیاه، 

 ،کلروفیل غلظت کاهش ،(2110)مایاک و همکاران 

زاده )خیری دشوشدن دانه میطول دوره پرسرعت و 

 (.2191آروق 

گیاهان جدای از سیستم حفاظت طبیعی، قادرند با    

  جانداران خاک نظیرتعدادی از ریز همیاری

های محرک رشد، عالئم تنش را کاهش باکتریکاربرد 

های برخی از باکتری (.2191)یاو و همکاران  دهند

 آزوسپیریلوم جداسازی شده از مناطق شور شامل

(Azospirillum)، هاآلکالین (Alcaligens،) فالوباکتریوم 

(Flavobacterium،) ( سودوموناسPseudomonas )و -

 ( هستند. این گونهAcetobacteriumاکتوباکتریم )

در اطراف  ،دوست و مقاوم به شوریهای نمکباکتری

توانند اثر تنش شوری را کاهش و ریشه گیاهان می

)یانگ و همکاران  حاصلخیزی خاک را بهبود بخشند

اظهار داشتند که  (2199) کارلیداگ و همکاران (.2111

 های محرک رشد از طریقدر شرایط شوری باکتری

-موجب بهبود رشد گیاه می ،محدود نمودن جذب کلر

طور مستقیم از به های محرک رشد گیاهباکتری شوند.

ها، تولید طریق انحالل ترکیبات نامحلول مانند فسفات

دآمیناز، تولید سیدروفور،  ACCاتیلن از طریق آنزیم 

افزایش جذب آب و عناصر غذایی و تثبیت نیتروژن 

)سیدشریفی و نامور  شوندمیموجب تحریک رشد گیاه 

 کردندگزارش  (2110) و همکارانار سکچاندرا (.2191

گیاه های محرک با افزایش دسترسی که کاربرد باکتری

شود. کلروفیل می غلظتموجب افزایش  ،به نیتروژن

( اظهار داشتند که شوری 2197زاده و همکاران )خلیل

ه، تجمع ل کربوهیدرات به داندلیل اختالل در انتقابه

عادل خوردن تبار در گیاه و همچنین برهمزیان هاینمک

شود، شدن دانه مییونی موجب کاهش طول دوره پر

در چنین شرایطی، با افزایش  ولی تلقیح بذر با باکتری

شدن دانه طول دوره پر افزایش ، موجبکلروفیل غلظت

 و در نتیجه عملکرد دانه شد.

کودهای آلی است  ها نیز یکی دیگر ازکمپوستورمی

های مطلوب فراوان در دلیل خواص و مزیتبهکه 

 اندکوددهی بسیار موفق ظاهر شدهتلفیقی های مدیریت

کمپوست ورمی استفاده از (.2193)پارای و همکاران 

مفید  ریزجاندارانعالوه بر افزایش جمعیت و فعالیت 

خاک، با فراهم کردن دسترسی گیاه به عناصر غذایی 

بهبود  موجب ،از مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیممورد نی

)آرانکون و همکاران شود رشد و عملکرد گیاه می

 کردند کهش رگزا( 2191و همکاران )(. تئونیسن 2110

و مواد  مصرفعناصر غذایی کمکمپوست غنی از ورمی

مانند  یکه موجب بهبود فراهمی عناصر بودههیومیکی 

کلروفیل نقش اساسی ر سنتز شود که دآهن و روی می

( اظهار داشتند 2191نیا و همکاران ). جهانگیریدارند

 به ست با افزایش قابلیت دسترسیکمپوکاربرد ورمی

موجب افزایش  ،جذب آب و سهولت غذایی عناصر

افزایش سرعت  و همچنینسطح برگ  ،سبزینگیشاخص 

شدن دانه و در نهایت عملکرد دانه سویا طول دوره پر و

  شد.

دیگر از کودهای آلی با اهمیت در گیاهان  یکی

باشد. هیومیک اسید، یک پلیمر طبیعی هیومیک اسید می

-است که دارای موضع +Hهای اسیدیمربوط به عامل

های تبادل های کربوکسیل بنزوئیک و فنلی )مکان

 (،2117)سردشتی و محمدان مقدم  کاتیونی( است
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پاشی حلولصورت مستقیم در خاک و یا مبهاربرد آن ک

های موجب افزایش هورمون ،اندام هوایی بر روی

بدل ع)شود اکسین، سیتوکنین و جیبرلین در گیاه می

( 2118نیکبخت و همکاران ) (.2117موقود و همکاران 

گرم در لیتر هیومیک میلی 9111گزارش کردند که غلظت 

جذب Gerbera jamesoniil) اسید در گیاه ژربرا )

 داری افزایش داد.طور معنیبههن را فسفر و آ ،منیزیم

اسید هیومیک از نظر مواد معدنی و آلی غنی است و هر 

. دوی این مواد برای رشد گیاه ضروری هستند

نتیجه، عملکرد کیفی و کمی گیاه در اثر استفاده از در

 (.2192)گاد و همکاران  یابدافزایش میاسید هیومیک 

ناصر غذایی و با کنندگی عهیومیک اسید با قدرت کالت

کاهش تبخیر، تعرق و در نتیجه قرار دادن آب و مواد 

تواند می ،تر در اختیار گیاهغذایی بیشتر و مناسب

ها را افزایش و انتقال مواد فتوسنتزی را ساخت رنگیزه

 (.2197)صبوری و همکاران  تر کنددر گیاه آسان

 ،افزایش نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب در خاک

افزایش ظرفیت تبادل  ،های فلزیس کردن یونکمپلک

افزایش مقاومت گیاه به خشکی از جمله آثار  ،کاتیونی

طور مستقیم و غیر تواند بههیومیک اسید است که می

 (.2119هیز و کلپ مستقیم بر رشد گیاه موثر باشد )

( اظهار داشتند که 2190خرم قهفرخی و همکاران )

کمپوست( با ه ورمیواش )عصارهیومیک اسید و ورمی

تر در قرار دادن آب و مواد غذایی بیشتر و مناسب

اختیار گیاه و همچنین افزایش ساخت و دوام بیشتر 

تر مواد فتوسنتزی موجب انتقال راحت ضمنها، رنگیزه

 افزایش عملکرد دانه شد.

 کاربردگسترش روزافزون اراضی شور و اهمیت 

د عملکرد هیومیک اسید در بهبوکودهای زیستی و 

های محدود انجام در شرایط شوری و بررسی چاندم

م این عوامل، موجب کنش توأشده در خصوص برهم

شدن دانه های پرلفهد تا اثر این عوامل بر عملکرد، مؤش

 کلروفیل مورد ارزیابی قرار گیرد.  غلظتو 

 

 هامواد و روش

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه آزمایش به     

کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه  هایبلوک

 9318در سال زراعی  تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی

اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری در 

عنوان شاهد و شوری سه سطح )عدم اعمال شوری به

( از نمک کلرید سدیم، NaCl موالرمیلی 911و  01

ستی کاربرد کودهای زیستی )عدم کاربرد کودهای زی

بذر با کمپوست، تلقیح شاهد، کاربرد ورمیعنوان به

کمپوست و م ورمیأفالوباکتریوم و کاربرد تو

-پاشی اسید هیومیک )محلولفالوباکتریوم( و محلول

گرم در  دوپاشی عنوان شاهد و محلولپاشی با آب به

مقدار نمک مورد نیاز برای هر ( بود. هیومیک اسیدلیتر 

 NaClبا استفاده از نمک خاک،  یک از سطوح شوری در

در این نرم افزار به محاسبه شد.  Calc  Saltو نرم افزار

 ،استناد هدایت الکتریکی خاک و درصد عصاره اشباع

مقدار نمک مورد نیاز برای هر کیلوگرم خاک گلدان 

در دو نوبت )مرحله بعد از محاسبه شده و به کل گلدان 

د. شآبیاری اعمال برگی( همراه آب  0-3کاشت و مرحله 

در دو نوبت )در مراحل  هیومیک اسیدپاشی محلول

دهی( اعمال شد. اولین آبیاری بعد از دهی و ساقهپنجه

های بعدی بسته به شرایط محیطی و کاشت و آبیاری

نیاز گیاه زراعی انجام شد. برای حفظ شوری در طول 

دوره رشد در زیر هر گلدان زیر گلدانی قرار داده شد تا 

های نمک دوبارهبعد از هر سه تا چهار نوبت آبیاری، 

احتمالی وارد شده به زیر گلدانی در آب حل شده و به 

 01یی با قطرهاگلداند. وشداده داخل هر گلدان برگشت 

. از ندشدمتری از خاک پرسانتی 01ارتفاع  متر وسانتی

بذر در متر مربع که  011با تراکم رقم سناباد  چاندم

 است استفادهلوب و توصیه شده برای این رقم تراکم مط

برای تلقیح بذر در هر گلدان کشت شد.  01 رواز این شد.

که هر گرم آن  یمایه تلقیح ازمورد نظر،  بذر با باکتری

همراه محلول عدد باکتری زنده و فعال بود به 891دارای 

حجمی برای -درصد وزنی 91 صمغ عربی به نسبت
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این  د.شتلقیح به بذرها استفاده چسبندگی بهتر مایه 

مخلوط به مدت دو ساعت در محل خشک و تاریک قرار 

 تحقیقات سسهباکتری مورد استفاده از مؤداده شد. 

کمپوست مصرفی در مقدار ورمی خاک و آب تهیه شد.

که از شرکت گلیدا  تن در هکتار بود 91 این آزمایش

 9خریداری و مشخصات فیزیکوشیمیایی آن در جدول 

 . آورده شده است

 

 

 کمپوست شرکت گلیدا در آزمایشگاه آب و خاک تحت نظارت وزارت کشاورزینتایج تجزیه کود ورمی -1جدول 

 Cd Pb Zn Cu Mn Fe EC مشخصه
1-m.dS 

pH 
 (1-kg.mg) 

 10/7 92/9 0111 270 21 991 91 9 مقدار

 Mg Ca K P N OC C/N مشخصه 
)%( 

  20/29 1/32 00/9 0/1 0/1 73/2 10/1 مقدار

 

 با دستهای هرز در طول دوره رشد کنترل علف     

 تا 21ای در دمایها در شرایط گلخانهانجام شد. گلدان

 90-91با طول دوره روشنایی  سلسیوسدرجه  31

های معمولی و ت )با استفاده از ترکیبی از المپساع

 یهالفهؤم نییتع منظوربه .ندمهتابی( نگهداری شد

 در ،دهیروز بعد از سنبله 21 بایتقر دانه پرشدن

 نیب از بوته یک بار، کی روز چهار هر یزمان فواصل

 از پس و انتخاب یتصادف طوربه کننده رقابت یهابوته

 و جدا سنبله از هادانه ابتدا شگاه،یآزما به انتقال

 یکیالکتر آون در ساعت 08 مدتبه بعد. شدند شمارش

. گرفتند قرار سلسیوس درجه 71یدما رد دارهیتهو

 به کل خشک وزن محاسبه از بذر تک خشک وزن سپس

-به (.2110)رونانینی و همکاران  شد برآورد بذر تعداد

 یپارامترها ریتفس و لیتحل و هیتجز برآورد، منظور

 دو) یخط ونیرگرس مدل کی از دانه پرشدن به مربوط

  Nlineدستورالعمل و DUD هیرو براساس( یاتکه

Proc افزار نرم SAS شد استفاده ریز صورت به 

 . (9118)سلطانی 

                 (9رابطه )

 سرعت b و زمان t دانه، وزن GW رابطه نیا در     

 از عرض a و دانه پرشدن دوره انیپا 0t دانه، پرشدن

 را زمان به نسبت دانه وزن راتییتغ مدل نیا. است مبدا

 قتیحق در که اول مرحله: کندیم کیتفک مرحله دو به

 به دنیرس تا دانه وزن است، دانه پرشدن یخط مرحله

 زمان قتیحق در که 0t زمان رد خود ریمقاد حداکثر

یم دایپ شیافزا یخط صورت به است، یوزن یدگیرس

 سرعت( 0t > t) مرحله نیا در ونیرگرس خط بیش. کند

 (.9112س و پیتا فیلهو )الی دهدیم نشان را دانه پرشدن

 مهم پارامتر دو ابتدا هاداده هیکل بر مدل نیا پردازش با

 زمان و( b) دانه پرشدن سرعت یعنی دانه پرشدن

 یعدد مقدار سپس و آمده دست به( 0t) یوزن یدگیرس

0t و شد داده قرار رابطه دوم بخش در GW وزن که 

 نپرشد ثرؤم دوره نییتع یبرا. شد محاسبه است دانه

  (.9112)الیس و پیتا فیلهو  شد استفاده ریز رابطه از دانه

                               (2رابطه )

 MGW دانه، پرشدن موثر دوره EFP رابطه نیا در     

جهت  .است دانه پرشدن سرعت b و دانه وزن حداکثر

 روش از برگ کاروتنوئید و کلروفیل غلظت یریگاندازه

 برگ بافت از گرم 2/1  .شد استفاده( 9117) ونآرن

 تا کرده له جیتدربه درصد 81 استون با را پرچم

 حجم تینها در و شود یاستون محلول وارد لیکلروف

 تریلیلیم 21 حجم به درصد 81 استون با محلول
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 0111 در قهیدق 91 مدت به حاصل محلول .شد رسانده

 ییرو حلولم نوری جذب سپس و شد فوژیسانتر دور

 توسط نانومتر 113و 100 ،071هایموج طول در

 لیکلروف، a، b لیکلروف غلظت. شد قرائت اسپکتروفتومتر

 برآورد 1 تا 3 روابط اساس بر دهایکاروتنوئ و کل

 .شدند

a غلظت کلروفیل = (91/3×A113–1/81×A100)V/911W                                                                       )3 رابطه(    

b غلظت کلروفیل = (91/3×A100–3/1×A113)V/911W                                                                           )0 رابطه( 

 )رابطه 0(                                                                                           کلروفیل b  + کلروفیل a =  غلظت کلروفیل کل

        )رابطه 227                                                                        )1/(911A071–3/27Ca –910Cb) =  غلظت کاروتنوئید
          

   

 وزن W و شده استفاده استون حجم V روابط نیا در

در زمان رسیدگی . است دهش استفاده یاهیگ نمونه

طور که بهبوته به ظاهر یکنواخت و مشابه  هشت

تصادفی در هر گلدان مشخص شده بود برداشت 

طول ارتفاع بوته، سپس صفات مختلف مانند  ،گردید

سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه و عملکرد تک 

عنوان های حاصل بهگیری و میانگین دادهبوته اندازه

گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل  نظرآن صفت در  ارزش

 Excelو  SASافزارهای ها و رسم نمودارها از نرمداده

در سطح  LSDو برای مقایسه میانگین ها از آزمون 

 استفاده شد.احتمال پنج درصد 

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد : کلروفیل غلظت

اسید، تنش پاشی هیومیک کودهای زیستی، محلول

 غلظتم این سه عامل بر کنش توأشوری و برهم

 چاندمکل و کاروتنوئید برگ پرچم کلروفیل ، aکلروفیل 

(، ولی 2دار شد )جدول در سطح احتمال یک درصد معنا

کودهای زیستی، ثیر تحت تأفقط  bکلروفیل  غلظت

همراه اثر پاشی هیومیک اسید و تنش شوری بهمحلول

 همچنین ،ای زیستی و تنش شوریترکیب تیماری کوده

 (. 2دار بود )جدول کودهای زیستی و هیومیک اسید معنا

 چاندمکلروفیل و برخی صفات  غلظتپاشی هیومیک اسید و شوری بر ثیر کودهای زیستی، محلولتأ -2جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

 غلظت

 aکلروفیل 

 غلظت

 bکلروفیل 

کلروفیل 

 کل

طول  ارتفاع بوته وتنوئیدکار

 سنبله

تعداد دانه 

 در سنبله

 1/9113** 0/11** 8/91221** 01/1** 83/21** 39/9** 20/91** 2 تکرار

 2 **78/99 **28/1 **71/90 **37/1 **7/123 **0/1 **0/382 (Sشوری )

 3 **11/0 **2/1 **39/7 **23/1 **0/9180 **8/99 **2/012 (Bکودهای زیستی )

 9 **09/3 **91/1 **98/0 **119/1 **9/771 **1/1 **0/311 (Hهیومیک )اسید 
S×B 1 **93/1 **199/1 **90/1 **193/1 **23 **9/1 **0/0 
S×H 2 **93/1 ns1191/1 *92/1 **19/1 **3/03 **0/1 ns1/2 
B×H 3 ns107/1 **190/1 ns119/1 ns11172/1 **8/91 *9/1 **9/1 

S×B×H 1 **91/1 ns1193/1 **97/1 *1120/1 **3/20 **3/1 **0 

 0/9 13/1 9/9 11110/1 130/1 11181/1 120/1 01 خطا

 11/2 30/2 09/7 21/0 01/3 29/0 33/1 - (%)ضریب تغییرات

     ns می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدو معنا دارترتیب غیر معنا، * و ** به. 
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 باوست پکمم ورمیأنتایج نشان داد که کاربرد تو  

پاشی هیومیک اسید در شرایط فالوباکتریوم و محلول

و  19/71، 38/83عدم اعمال شوری موجب افزایش 

، کل و aکلروفیل  غلظتترتیب بهدرصدی  21/81

نسبت به شرایط عدم  چاندمکاروتنوئید برگ پرچم 

پاشی هیومیک اسید کاربرد کودهای زیستی و محلول

موالر خاک شد )جدول میلی 911تحت شرایط شوری 

کودهای زیستی،  اصلی همچنین مقایسه میانگین اثر(. 3

-نشان داد که بیش پاشی هیومیک اسید و شوریمحلول

 مکاربرد توأدر برگ پرچم  bکلروفیل  غلظتترین 

گرم بر گرم میلی 21/9م )وکمپوست و فالوباکتریورمی

-یلیم 291/9پاشی هیومیک اسید )(، محلولوزن تربرگ

 281/9( و عدم اعمال شوری )گرم بر گرم وزن تر برگ

(. 0دست آمد )جدول ( بهگرم بر گرم وزن تر برگمیلی

همچنین اثر ترکیب تیماری کودهای زیستی در شوری 

ومیک اسید نشان پاشی هیو کودهای زیستی در محلول

کمپوست و فالوباکتریوم در ورمی مداد که کاربرد توأ

 92/02شوری موجب افزایش شرایط عدم اعمال 

نسبت به شرایط عدم کاربرد  bکلروفیل  غلظتدرصدی 

موالر میلی 911کودهای زیستی تحت شرایط شوری 

کمپوست، ورمی مخاک شد. همچنین کاربرد توأ

 پاشی هیومیک اسید موجب افزایشفالوباکتریم و محلول

نسبت به شرایط عدم  bکلروفیل  غلظتدرصدی  13/33

 (.0های زیستی و هیومیک اسید شد )جدول کاربرد کود

های ( اظهار داشتند که تنش2191اورابی و همکاران )

 به دلیل افزایشمحیطی از جمله تنش شوری و خشکی، 

های رشد مانند آبسیزیک اسید و کننده غلظت تنظیم

، موجب ی آنزیم کلروفیالز هستنداتیلن که تحریک کننده

کلئوس و واسیالکاکیس نئوشوند. می کلروفیل تجزیه

های فتوسنتزی )کلروفیل و ( کاهش مقدار رنگیزه2117)

اختالل در جذب به  را، شوری کاروتنوئید( در شرایط

برخی عناصر ضروری در سنتز کلروفیل نظیر آهن و 

-مادهها، تخریب پیشفتواکسیداسیون کلروفیل، منیزیم

ای ههای سنتز کلروفیل و جلوگیری از بیوسنتز کلروفیل

کننده کلروفیل از  های تجزیهجدید و فعال شدن آنزیم

رسد بخشی از به نظر می .نسبت دادندجمله کلروفیالز 

تواند کلروفیل در کاربرد فالوباکتریوم می غلظتبهبود 

در افزایش دسترسی گیاه به  ثیر باکتریناشی از تأ

واسطه تثبیت نیتروژن باشد )چاندراسخار و نیتروژن به

های اخگر و (. در این زمینه بررسی2110ن همکارا

های برخوردار از نشان داد که باکتری( 2191خاوازی )

دلیل کاهش تولید اتیلن قادر دآمیناز به ACCآنزیم 

بودند ضمن کاهش اثر منفی تنش شوری بر رشد کلزا، 

وزن اندام هوایی و شاخص سبزینگی گیاه را افزایش 

 دهند. 
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کلروفیل و برخی صفات  غلظت ایتیماری کودهای زیستی،  هیومیک اسید و شوری بر اتنگین ترکیبمقایسه میا -3جدول 

 چاندم

ارتفاع بوته  کاروتنوئید کلروفیل کل aکلروفیل  ترکیب تیماری

(cm) 

طول سنبله 

(cm) 

تعداد دانه در 

 (mg.g FW-1) سنبله )عدد(
1×H1×B1S ij10/3 jkl8/0 d710/1 mn79/19 klm01/1 kl09 
1×H2×B1S efg20/0 fgh09/0 c817/1 l79/10 jk71/1 i00 
1×H3×B1S c12/0 c338/1 b119/1 g00/71 fg873/8 ef0/01 
1×H4×B1S abc28/0 ab120/1 ab137/1 c97/80 a803/8 a00 
2×H1×B1S d10/0 d193/0 d798/1 j19/71 gh101/7 g07 
2×H2×B1S bc9/0 bc031/1 ab111/1 f08/78 cd313/8 cd77/09 
2×H3×B1S ab30/0 ab181/1 ab190/1 ab12/88 ab773/8 ab0/00 
2×H4×B1S a02/0 a112/1 a102/1 a13/81 a103/8 a0/00 
1×H1×B2S lmn21/3 nop210/0 f021/1 no00/11 n203/1 mn38 
1×H2×B2S ijk08/3 klm113/0 f008/1 mno31/19 lmn023/1 lm0/31 
1×H3×B2S gh0 hi917/0 d111/1 k19/18 i911/7 hi00 
1×H4×B2S de01/0 de72/0 c890/1 e31/81 def911/8 de09 
2×H1×B2S klm31/3 mno013/0 e192/1 mno31/19 klm031/1 jk02 
2×H2×B2S fg11/0 gh319/0 e128/1 m1/12 jkl11/1 ij2/03 
2×H3×B2S e38/0 def123/0 c839/1 fg19/78 ef111/8 f01 
2×H4×B2S bc97/0 bc012/1 ab139/1 b20/87 bc01/8 bc03 
1×H1×B3S o19/3 p118/3 f013/1 p08/07 n97/1 o02/30 
1×H2×B3S no11/3 p18/3 f00/1 o80/01 mn383/1 n02/37 
1×H3×B3S jkl0/3 lmn010/0 e110/1 l19/10 ij17/1 lm1/31 
1×H4×B3S hi70/3 ij120/0 d799/1 h19/73 gh081/7 gh1/01 
2×H1×B3S mno9/3 op92/0 f022/1 mno32/19 lmn023/1 lmn0/31 
2×H2×B3S kl37/3 mno318/0 f001/1 mn17/19 klm12/1 l01 
2×H3×B3S i17/3 jk831/0 e120/1 i89/79 h021/7 gh01 
2×H4×B3S ef3/0 efg008/0 c718/1 d10/83 de293/8 def01 

LSD 213/1 3110/1 1011/1 739/9 281/1 110/9 

1S ،2S  3وS موالر.میلی 911و  01رتیب عدم شوری و شوری تبه 

1B ،2B ،3B  4وB ورمی مکاربرد فالوباکتریوم و کاربرد توأکمپوست، اربرد کودهای زیستی، کاربرد ورمیترتیب عدم کبه-

 کمپوست و فالوباکتریم.

 1H  2وH گرم در لیتر هیومیک اسید. 2پاشی پاشی و محلولترتیب عدم محلولبه 

 .ندارند هم LSD آزمون اساس بر یدارامعن یآمار اختالف ستون هر در مشابه حروف با یهانیانگیم
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  bکلروفیل  غلظتمقایسه میانگین اثر اصلی کاربرد کودهای زیستی، هیومیک اسید و شوری بر  -4جدول 

 b (1-mg.g FW)کلروفیل  غلظت سطوح شوری

 a281/9 عدم اعمال شوری

 b900/9 موالرمیلی 01شوری 

 c179/9 موالرمیلی 911شوری 
LSD 1979/1 

 b (1-mg.g FW)کلروفیل  غلظت کودهای زیستی

 d101/9 عدم کاربرد کودهای زیستی

 c991/9 کمپوستکاربرد ورمی

 b228/9 کاربرد فالوباکتریوم

 a21/9 کاربرد توأم ورمی کمپوست و فالوباکتریوم
LSD 1917/1 

 b (1-mg.g FW)کلروفیل  غلظت پاشی هیومیک اسیدمحلول

 b920/9 پاشیعدم محلول

 a291/9 پاشیمحلول
LSD 190/1 

 .ندارند هم LSD آزمون اساس بر یدارنامع یآمار اختالف ستون هر در مشابه حروف با یهانیانگیم
 

 

 bکلروفیل  غلظتبر  کودهای زیستی درمقایسه میانگین اثر ترکیب تیماری کودهای زیستی در شوری، هیومیک اسید  -5جدول 

 تیمار b (1-mg.g FW)غلظت کلروفیل 

 سطوح شوری  هیومیک اسید

-محلول

 پاشی

-عدم محلول

 پاشی

 911شوری  

 موالرمیلی

 01شوری 

 موالرمیلی

عدم اعمال 

 شوری
de137/9 e11/1  g101/1 g178/1 de299/9 عدم کاربرد کودهای زیستی 

تی
س

زی
ی 

ها
ود

ک
 

bc219/9 cd918/9  g017/1 f932/9 bcd203/9 کمپوستکاربرد ورمی 
ab201/9 bc211/9  ef930/9 cd22/9 ab328/9 کاربرد فالوباکتریوم 
a397/9 ab213/9  cd291/9 abc219/9 a313/9 کمپوست و فالوباکتریومکاربرد توأم ورمی 

9119/1  1711/1 LSD 

 .ندارند هم LSD آزمون اساس بر یدارامعن یمارآ اختالف ستون هر در مشابه حروف با یهانیانگیم       

 

هن، روی و نیتروژن موجود در آ غلظتباال بودن 

( که از عناصر 9کمپوست مورد استفاده )جدول ورمی

از  تواندمی شونداساسی در سنتز کلروفیل محسوب می

کلروفیلی تحت چنین شرایطی  غلظتدیگر دالیل افزایش 

 غلظت( نیز افزایش 2191یسن و همکاران )تئون باشد.

کمپوست نسبت عناصر موجود در ورمیکلروفیل را به 

( عنوان نمودند که 2112دادند. نردی و همکاران )

کمپوست مثل ورمیعناصر و ترکیبات موجود در 

کنند و با خواص شبه های رشد عمل میکنندهتنظیم

ها توانند موجب تثبیت سبزینه برگسیتوکینینی خود می

دل و همکاران خرم .ندشویری از پیری برگ و جلوگ

یر کودهای آلی نظکه کاربرد  عنوان نمودند( 2191)

دلیل افزایش دسترسی به عناصر غذایی هیومیک اسید به

 ،و یا کمک به بهبود جذب منیزیم ،خصوص نیتروژنبه
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موجب افزایش  (2118فسفر و )نیکبخت و همکاران 

میک با تامین همچنین اسید هیو .شوندکلروفیل می

بینی خاک، موجب افزایش نیازهای غذایی موجودات ذره

 موجب افزایش ،خاک pHکاهش  ضمنها شده و آن

جذب عناصر میکرو از جمله منگنز، آهن و منیزیم 

 کننددر سنتز کلروفیل نقش مهمی ایفاء می میشود که

اظهار  (2197صبوری و همکاران ) (.2117)سنچولی 

کنندگی عناصر سید با قدرت کالتهیومیک اداشتند که 

تعرق و در نتیجه قرار دادن  و غذایی و با کاهش تبخیر

 ،تر در اختیار گیاهآب و مواد غذایی بیشتر و مناسب

ها را افزایش و انتقال مواد تواند ساخت رنگیزهمی

 تر کند. فتوسنتزی را در گیاه آسان

ن نتایج تجزیه واریانس نشا: شدن دانههای پرلفهمؤ

پاشی هیومیک داد که کاربرد کودهای زیستی، محلول

امل بر م این سه عکنش توأاسید، تنش شوری و برهم

دانه، طول دوره و  شدنحداکثر وزن دانه، سرعت پر

دانه در سطح احتمال یک درصد  شدندوره مؤثر پر

 (. 1دار بود )جدول معنا

 

 چاندمشدن دانه های پرلفهو تنش شوری بر عملکرد و مؤک اسید ثیر کاربرد کودهای زیستی،  هیومیتأ -6جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

حداکثر وزن 

 دانه

شدن سرعت پر

 دانه

طول دوره 

 شدن دانهپر

دوره مؤثر 

 شدن دانهپر

وزن صد 

 دانه

 عملکرد دانه

 0/0** 2/98** 0/811** 7/2293** 111113/1** 112/1** 2 تکرار

 2 **119/1 **1111119/1 **3/10 **0/911 **0/9 **3/9 (Sشوری )

 3 **1113/1 **11111113/1 **7/28 **11 **0/3 **1/9 (Bکودهای زیستی )

 9 **1110/1 ns1111111119/1 **0/01 **9/910 **0/2 **0/1 (Hاسید هیومیک )
S×B 1 **11112/1 **111111111/1 **0/1 **0/9 **10/1 **12/1 
S×H 2 ns117111/1 **11111119/1 ns2/1 ns9/1 **10/1 **11/1 
B×H 3 ns111110/1 **11111119/1 **7/9 **1/3 *12/1 ns111/1 

S×B×H 1 **11112/1 **11111112/1 **0/0 **2/91 **10/1 **12/1 

 110/1 111/1 0/1 9/1 1111111113/1 111112/1 01 خطا

 9/3 21/2 29/2 87/1 18/1 87/2 - )%( ضریب تغییرات

nsمی باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدو معنا دارترتیب غیر معنا، * و ** به 

 

 ابتدا که داد نشان دانه پرشدن راتییتغ روند یبررس

 حداکثر به و افتهی شیافزا یخط صورت به دانه وزن

 دانه وزن مرحله نیا از پس( یوزن یدگیرس) دیرس خود

 کی صورت به و نبوده برخوردار یچندان راتییتغ از

  (.9 شکل) درآمد یافق خط
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 در شرایط شوری خاک شدن دانهپاشی هیومیک اسید بر روند پرثیر کاربرد کودهای زیستی و محلولتأ -1شکل 
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کمپوست و فالوباکتریوم و کاربرد توام ورمی

پاشی هیومیک اسید در شرایط عدم اعمال محلول

کثر وزن دانه، طول دوره و حدا ششوری موجب افزای

و  31/91، 01/03ترتیب )به شدن دانهپر ثردوره مؤ

نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای درصدی(  99/00

پاشی هیومیک اسید تحت شرایط زیستی و محلول

 (. 7موالر خاک شد )جدول میلی 911شوری 

 

های لفهک اسید و تنش شوری بر عملکرد و مؤزیستی،  هیومیمقایسه میانگین اثر ترکیب تیماری کاربرد کودهای  -7جدول 

 چاندمشدن دانه پر
حداکثر وزن  ترکیب تیماری

 (gدانه )

سرعت 

شدن دانه پر

(1-g.day) 

طول دوره 

شدن دانه پر

(day) 

دوره مؤثر 

شدن دانه پر

(day) 

وزن 

صد 

 (gدانه )

عملکرد 

دانه 

(1-g.plant) 

 معادله برازش شده

1×H1×B1S f102/1 bc11911/1 ij10/00 hi93/21 i1/3 hi2/2 Y=0.00199x-0.0399 

1×H2×B1S e101/1 ef11919/1 def03/01 d81/31 fg2/0 fg30/2 Y=0.00191x-0.0354 

1×H3×B1S bc1128/1 bc11911/1 cde10/01 cd007/39 c13/0 de09/2 Y=0.00199x-0.0361 

1×H4×B1S ab1109/1 ab11219/1 bcd29/01 bc388/32 a91/0 a9/3 Y=0.00201x-0.0363 

2×H1×B1S cd1191/1 e11913/1 bcde19/01 bc172/32 de02/0 efg02/2 Y=0.00193x-0.0349 

2×H2×B1S ab1108/1 bc11918/1 b07/01 ab727/32 b8/0 cd1/2 Y=0.00198x-0.0357 

2×H3×B1S a1113/1 a11213/1 bc32/01 b11/32 a11/0 b1/2 Y=0.00203x-0.0368 

2×H4B×1S a1118/1 bc11918/1 a29/09 a737/33 a17/0 a92/3 Y=0.00198x-0.0351 

1×H1×B2S gh1019/1 j11970/1 ghi00/01 ghi302/21 k0/3 jkl1/9 Y=0.00175x-0.0357 

1×H2×B2S f1010/1 h11980/1 g92/07 fg203/27 gh9/0 j2 Y=0.00185x-0.0370 

1×H3×B2S f1090/1 e11913/1 hi30/01 fghi231/21 de0/0 efg31/2 Y=0.00193x-0.0385 

1×H4×B2S de1010/1 e11913/1 ef03/01 d821/31 c13/0 c7/2 Y=0.00193x-0.0357 

2×H1×B2S g1071/1 h11980/1 ij11/00 ij721/20 i87/3 i97/2 Y=0.00185x-0.0347 

2×H2×B2S e1080/1 fg11981/1 ef02/01 d811/31 ef32/0 gh39/2 Y=0.00189x-0.0352 

2×H3×B2S cd1198/1 e11913/1 bcde10/01 bc12/32 cd0/0 ef07/2 Y=0.00193x-0.0349 

2×H4×B2S c1129/1 cd11917/1 de01/01 cd022/39 a13/0 b17/2 Y=0.00197x-0.0358 

1×H1×B3S i1030/1 abc112/1 k81/02 k70/29 k00/3 l80/9 Y=0.002x-0.0432 

1×H2×B3S hi1038/1 j11971/1 j20/00 j881/20 j7/3 jk11/9 Y=0.00176x-0.0366 

1×H3×B3S g1010/1 i1198/1 hi20/01 ij833/20 hi0 gh3/2 Y=0.0018x-0.0368 

1×H4×B3S f1092/1 gh11981/1 g2/07 f021/27 c1/0 ef00/2 Y=0.00186x-0.0370 

2×H1×B3S ghi1000/1 k11911/1 gh71/01 fgh123/21 i1/3 kl87/9 Y=0.00169x-0.0337 

2×H2×B3S ghi101/1 j11971/1 ghi00/01 hi931/21 fg97/0 j2 Y=0.00176x-0.0361 

2×H3×B3S f1010/1 gh11981/1 gh8/01 fgh90/27 cde07/0 efg02/2 Y=0.00186x-0.0370 

2×H4×B3S e1079/1 de11910/1 f80/08 e033/21 a18/0 de0/2 Y=0.00194x-0.0378 

LSD 1121/1 1111318/1 1199/1 1090/1 9123/1 9220/1 - 

1S ،2S  3وS موالر.میلی 911و  01ترتیب عدم شوری و شوری به 

1B ،2B ،3B  4وB کمپوست ورمی مکاربرد فالوباکتریوم و کاربرد توأکمپوست، اربرد کودهای زیستی، کاربرد ورمیترتیب عدم کبه

 د.گرم در لیتر هیومیک اسی 2پاشی پاشی و محلولترتیب عدم محلولبه 2Hو  1Hو فالوباکتریم. 

 .ندارند هم LSD آزمون اساس بر یدارامعن یآمار اختالف ستون هر در مشابه حروف با یهانیانگیم



 261                                                              کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فالوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندماثر شوری، ورمی

 

 

 11213/1شدن دانه )ترین سرعت پرهمچنین بیش

گرم در روز( در ترکیب تیماری کاربرد فالوباکتریوم و 

پاشی هیومیک اسید در شرایط عدم اعمال محلول

م در روز( در عدم گر 11911/1ترین آن )شوری و کم

کاربرد کودهای زیستی و هیومیک اسید در باالترین 

تدین و  (.7دست آمد )جدول سطح از شوری خاک به

( اظهار داشتند که در شرایط تنش شوری، 2117امام )

-دلیل تبادل دیفتوسنتز گیاه در واحد سطح برگ به

یابد ها کاهش میاکسیدکربن و محدودیت گسترش برگ

دانه از جمله  شدنهای پرلفهموجب کاهش مؤو این امر 

 شود. شدن دانه میکاهش سرعت پر

-رسد دلیل اصلی کاهش وزن دانه مینظر میبه 

شدن دانه باشد زیرا وزن کاهش طول دوره پر تواند،

شدن دانه است، ره پردانه به مقدار زیادی وابسته به دو

ی که موجب کوتاه شدن طول های محیطبنابراین تنش

داری وزن دانه را طور معناشدن دانه شوند بهه پردور

زاده (. خلیل2197زاده و همکاران دهند )خلیلکاهش می

دلیل ( اظهار داشتند که شوری به2197و همکاران )

 هانمکاختالل در انتقال کربوهیدرات به دانه، تجمع 

عادل یونی خوردن تبار در گیاه و همچنین برهمزیان

شود، ولی شدن دانه میموجب کاهش طول دوره پر

با  توانددر چنین شرایطی می تلقیح بذر با باکتری

شدن دانه، موجب افزایش وزن افزایش طول دوره پر

دانه و در نتیجه عملکرد دانه شود. توگای و همکاران 

( بیان کردند که کاربرد کودهای زیستی با تولید 2118)

رک رشد و افزایش قابلیت دسترسی به های محهورمون

عناصر غذایی، ضمن افزایش طول دوره رشدی گیاه، 

-شدن دانه را فراهم میتر دوره پرامکان تداوم بیش

 سازد.

فراهم بودن عناصر غذایی و بهبود خواص 

اده از دلیل استفبیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک به

-ط بهینهشود که گیاه با شرایکمپوست موجب میورمی

ها مواجه شده و با تولید ماده شدن دانهای در زمان پر

)حبیبی و شود ها دانه افزایش وزنموجب  ،خشک بیشتر

( اظهار 2191نیا و همکاران )جهانگیری(. 2190 مجیدیان

جذب کمپوست با افزایش قابلیت داشتند که کاربرد ورمی

غذایی توسط گیاه موجب  سترسی عناصردآب و 

طوالنی کردن  ،سبزینگی و سطح برگاخص شافزایش 

افزایش سرعت و  ،دوره انتقال مواد فتوسنتزی به دانه

شدن دانه و در نهایت عملکرد دانه سویا طول دوره پر

رسد هیومیک اسید با قدرت نظر میبه همچنین شد.

تعرق و  وکنندگی عناصر غذایی و با کاهش تبخیرکالت

-ذایی بیشتر و مناسبدر نتیجه، قرار دادن آب و مواد غ

ها تواند با افزایش ساخت رنگیزهمی ،تر در اختیار گیاه

انتقال مواد  بهبود فتوسنتز و متابولیسم گیاهی،و 

تر کرده و با کاهش فتوسنتزی را در گیاه آسان

محدودیت منبع موجب سرازیر شدن مواد پرورده به 

)خرم قهفرخی و  شود و افزایش وزن دانه سمت دانه

در این (. 2197و صبوری و همکاران  2198 انهمکار

پاشی بررسی نیز کاربرد کودهای زیستی و محلول

 غلظتهیومیک اسید در شرایط تنش شوری با بهبود 

( موجب بهبود 0و  0، 3کلروفیل برگ پرچم )جدول 

نوریانی شد.  چاندم( 7شدن دانه )جدول پر هایلفهمؤ

 در ک اسید( نیز اظهار داشت که کاربرد هیومی2197)

موجب  ،گیاه ای و رطوبتیبا بهبود شرایط تغذیهکنجد 

شدن دانه و نیز سنتز و پر ثرافزایش طول دوره مؤ

های در حال رشد شده و انتقال مواد فتوسنتزی به دانه

 . ددا افزایشرا وزن هزار دانه 

نتایج نشان داد که : و طول سنبله ارتفاع بوته

شی هیومیک اسید، پاکاربرد کودهای زیستی، محلول

م این سه عامل بر ارتفاع کنش توأتنش شوری و برهم

دار بود چاندم در سطح احتمال یک درصد معنابوته 

ع بوته و طول سنبله در ترین ارتفا(. بیش2)جدول 

هیومیک  باکمپوست و فالوباکتریوم م ورمیکاربرد توأ

)جدول  دست آمدهباسید در شرایط عدم اعمال شوری 

درصدی  9/00و  11/00 افزایش ازترتیب به که(. 3
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-نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و محلول

-میلی 911پاشی هیومیک اسید تحت شرایط شوری 

 (. 3جدول )د برخوردار بوموالر خاک 

( اظهار داشتند که کاهش 2110بندگلو و همکاران )

دلیل نقش آن ، بهNa+ارتفاع بوته ناشی از غلظت باالی 

در ممانعت از طویل شدن سلولی است که منجر به 

شود. با تخریب غشاء و ممانعت از تقسیم سلولی می

طوری افزایش سطوح شوری طول سنبله کاهش یافت. 

سو، موجب تسریع در گلدهی که تنش اعمال شده از یک

و از ( 7)جدول  شده شدن دانهپرو کاهش طول دوره 

در نتیجه تولید سوی دیگر موجب رشد رویشی کمتر و 

گردد که تحت این شرایط، گیاه مواد فتوسنتزی کمتر می

بقا خود را با هزینه کاهش تعداد دانه در سنبله که در 

    کند.انجامد تضمین مینهایت به کاهش طول سنبله می

ناشی ممکن است  (3 تعداد دانه در سنبله )جدولکاهش 

دلیل بههای متابولیک کاهش جذب آب، کاهش فعالیت از

و کاهش مواد غذایی ناشی از تداخل  Cl ،+Na-سمیت 

ت به یکه در نها (2113)دالسرادا و همکاران  یونی باشد

های محرک باکتری ولی انجامد.کاهش طول سنبله می

از طریق محدود نمودن جذب در شرایط شوری رشد 

)کارلیداگ  شوندموجب بهبود رشد گیاه می ،کلر و سدیم

 .(2199و همکاران 

 ،افزایش ارتفاع بوته( 2197زاده و همکاران )خلیل 

تعداد دانه در سنبله و طول سنبله در شرایط تلقیح بذر 

با کودهای زیستی را به افزایش رشد رویشی و 

موجب ای نسبت دادند که گسترش وزن و حجم ریشه

کوپتا  د.وشمیافزایش دسترسی گیاه به عناصر غذایی 

های محرک ر داشتند که باکتری( اظها2111و همکاران )

با تامین مقدار زیادی رطوبت قابل جذب برای  ،رشد

 شوند.ها میموجب افزایش رشد و ارتفاع بوته ،گیاه

-ورمیاظهار داشتند که  (2112)و همکاران  عطیه

کمپوست از طریق افزایش ظرفیت نگهداری 

کننده رشد و های تنظیمعناصرغذایی و افزایش هورمون

ریز موجودات، موجب تجمع نیتروژن و در  فعالیت

با توجه به اینکه شود. می بوتهنتیجه افزایش ارتفاع 

اسیدآمینه تریپتوفان پیش ماده سنتز هورمون اکسین 

است، وجود عنصر روی در ساختمان این اسید آمینه 

که از آنجایی(. 2197امیری و همکاران ضروری است )

از مواد مغذی  سرشار مورد استفاده کمپوستورمی

ثیر بر تواند با تأمی رواین  از، (9)جدول  بودمانند روی 

ویژه اکسین موجب افزایش رشد و ها بهروی هورمون

زاده و همکاران حسینشود ) بوتهدر پی آن ارتفاع 

کمپوست عالوه بر ورمیبرخی محققان معتقدند (. 2191

ت در جه ،های مفید خاکافزایش فعالیت میکروارگانیسم

فراهمی عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر و پتاس 

 و موجب (2110)آرانکون و همکاران  محلول عمل نموده

افزایش ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن صد دانه و 

زاده آهنگر و د )غالمعلیوشمیعملکرد دانه گندم 

نیز از طریق اثر  هیومیک اسید(. 2197همکاران 

های گیاهی و با ولیسم سلولثیر بر متابهورمونی و با تأ

کنندگی و افزایش جذب عناصر غذایی، قدرت کالت

)نردی و  شودموجب افزایش رشد و ارتفاع گیاه می

با  افزایش محتوای نیتروژن برخی (.2112همکاران 

افزایش رشد و  را از دالیل اصلی اسید هیومیک کاربرد

 (.2110)آیاس و گولسر  اندعنوان کردهارتفاع گیاه 

بخشی از افزایش طول سنبله در کاربرد هیومیک اسید 

کلروفیل  غلظتثیر این ماده در افزایش تواند با تأمی

و  رانوندیب( مرتبط باشد. در این رابطه 0)جدول 

-محلول واسطهطول سنبله به شی(، افزا2198) یخورگام

جهت در  اهیگ ییتوانا شیرا به افزا دیاس کیومیه پاشی

 یرشد اتیو بهبود خصوص ییغذابه عناصر  یدسترس

فتوسنتز  ییکارا شیافزا جهیو در نت ینگیسبز غلظتو 

 ند. اهنسبت داد

کاربرد : و وزن صد دانه تعداد دانه در سنبله

پاشی هیومیک اسید، تنش کودهای زیستی، محلول

م این سه عامل بر تعداد دانه در کنش توأشوری و برهم

درصد  ال یکسنبله و وزن صد دانه در سطح احتم

کمپوست م ورمیکاربرد توأ(. 1و  2دار شد )جدول معنا
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پاشی هیومیک اسید در شرایط فالوباکتریوم و محلولبا 

 10/01و  11/01موجب افزایش  ،عدم اعمال شوری

تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه نسبت به درصدی 

در شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و هیومیک اسید 

نظر به(. 7و  3خاک شد )جدول  ین سطح از شوریباالتر

ها در جلوگیری از ریزش یا عقیم شدن گلچهرسد می

افزایش تعداد دانه سنبله در شرایط تنش از دالیل اصلی 

این اسید هیومیک باشد. کاربرد  کاربرددر سنبله با 

های اکسین، در گیاه موجب افزایش هورمون ماده

شود )عبدل موقود و اه میسیتوکینین و جیبرلین در گی

ها در (، بنابراین با افزایش این هورمون2117همکاران 

شرایط تنش، تسهیم مواد پرورده به رشد رویشی کمتر 

تعداد  ،ها از این موادسهم دانهبه دلیل افزایش شده و 

(. 2191 امام صداقت و) ه استدانه در سنبله بیشتر شد

د هیومیک اسید ( گزارش کرد که کاربر2197نوریانی )

شدن دانه دوره مؤثر پر با افزایش طول دوره رشدی و

ای و رطوبتی، و نیز کنجد در اثر بهبود شرایط تغذیه

های در حال رشد، سنتز و انتقال مواد فتوسنتزی به دانه

 موجب افزایش وزن هزار دانه شد.

بخشی از کاهش وزن صد دانه در شرایط تنش 

شدن دانه های پرلفهمؤ تواند ناشی از کاهششوری می

طول دوره ( و0کلروفیل )جدول  غلظتاز جمله کاهش 

( 2118ماشی و همکاران ). (7)جدول  شدن دانه باشدپر

ه به اظهار داشتند که وزن دانه به مقدار زیادی وابست

ی که های محیطرو تنششدن دانه است، از ایندوره پر

طور هدانه شوند ب شدنموجب کوتاه شدن طول دوره پر

 و به تبع از آن وزن صد دانه را داری وزن دانهمعنا

( گزارش 2197زاده و همکاران )دهند. خلیلکاهش می

کردند که در شرایط شوری، افزایش میزان سدیم برگ 

 کاهشبرگ موجب  bو  aآب و کلروفیل  غلظتو کاهش 

فتوسنتز و ساخت مواد پرورده و انتقال این مواد به 

ین چکاهش یابد. هم از آن وزن دانه شده و به تبعدانه 

، نه تنها تعداد گل کمتری در هر بوته در چنین شرایطی

-ها نیز ریزش میشود، بلکه تعدادی از گلتشکیل می

کنند، که در نهایت موجب کاهش تعداد دانه در هربوته 

کمپوست به دلیل ورمی رسدنظر میشود. بهمی

( و 9ل برخورداری از عناصر غذایی مناسب )جدو

، باکتری محرک رشد فالوباکتریوم با تعدیل اثر شوری

تری را برای بهبود فعالیت زیستی داخل شرایط مناسب

ز طریق جذب مواد غذایی توسط خاک مهیا کرده و ا

 ،بهبود میزان مواد ذخیره شده در دانه ضمن، ریشه

افزایش وزن صد دانه شده است )ناصری و  موجب

( گزارش 2110اشرف ) زمینهدر این (. 2191همکاران 

های مولد پلی کرد که افزایش جمعیت باکتری

مقدار سدیم  ،ساکاریدهای برون سلولی در منطقه ریشه

قابل دسترس برای جذب گیاه را کاهش و در نتیجه 

شود. موجب افزایش مقاومت گیاه به تنش شوری می

های محرک برخی معتقدند در شرایط شوری باکتری

حدود نمودن جذب کلر )کارلیداگ و رشد از طریق م

افزایش تارهای کشنده و در نتیجه  ،(2199همکاران 

ها، ریشهای یا از طریق اتصال به افزایش سطح ریشه

غلظت سدیم را در اندام هوایی گیاه محدود نموده و با 

 ACCنگه داشتن سطح پایین اتیلن تنشی از طریق فعالیت 

)باست و  کنندآمیناز، رشد گیاه را تسریع میدی

رسد کاربرد نظر میدر این بررسی به .(2191همکاران 

پاشی هیومیک اسید در کودهای زیستی و محلول

برگ کلروفیل  غلظتشرایط شوری خاک با افزایش 

شدن دانه های پرلفه( و بهبود مؤ0و  0، 3)جدول پرچم 

 ( شد.7دانه )جدول  صدموجب افزایش وزن ( 7)جدول 

تایج تجزیه واریانس نشان داد که ن: عملکرد دانه

پاشی هیومیک اسید، کاربرد کودهای زیستی، محلول

م این سه عامل بر عملکرد کنش توأتنش شوری و برهم

(. 1دار شد )جدول ادانه در سطح احتمال یک درصد معن

ترین عملکرد دانه نشان داد که بیش هامقایسه میانگین

کمپوست و ورمی مگرم در بوته( در کاربرد توأ 92/3)

پاشی هیومیک اسید در شرایط فالوباکتریوم و محلول

 80/9ترین مقدار این صفت )عدم اعمال شوری و کم

گرم در بوته( در عدم کاربرد کودهای زیستی و  
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موالر خاک میلی 911شرایط شوری  درهیومیک اسید 

نه بخشی از افزایش عملکرد دا(. 7)جدول  دست آمدبه

تواند کمپوست میمیک اسید و ورمیدر کاربرد هیو

 اسیدکلروفیل باشد.  غلظتثیر این عوامل بر ناشی از تأ

 بر اثر جمله از فیزیولوژیک مثبت اثر طریق از هیومیک

 کلروفیل غلظت افزایش و گیاهی هایسلول متابولیسم

)نردی و  شودمی گیاهان عملکرد افزایش موجب برگ

ر داشتند که کاربرد برخی محققان اظها (.2112همکاران 

فسفر و  ،هیومیک اسید با کمک به بهبود جذب منیزیم

دار کلروفیل و عملکرد کمک می کند آهن به افزایش معنی

بخشی از بهبود از این رو  (.2118)نیکبخت و همکاران 

تواند ناشی عملکرد در شرایط کاربرد هیومیک اسید می

( 0)جدول کلروفیل  غلظتثیر این ماده در افزایش از تأ

( اظهار داشتند که 2190خرم قهفرخی و همکاران )باشد. 

کمپوست( با واش )عصاره ورمیهیومیک اسید و ورمی

تر در قرار دادن آب و مواد غذایی بیشتر و مناسب

اختیار گیاه و همچنین افزایش ساخت و دوام بیشتر 

موجب  ،تر مواد فتوسنتزیانتقال راحت دلیلهها، برنگیزه

کمپوست ورمی استفاده ازشود. ش عملکرد دانه میافزای

مفید  ریزجاندارانعالوه بر افزایش جمعیت و فعالیت 

خاک، با فراهم کردن دسترسی گیاه به عناصر غذایی 

مورد نیاز آن مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلول 

)آرانکون و  شودبهبود رشد و عملکرد گیاه می موجب

رسد وجود مقادیر باالی مینظر به (.2110همکاران 

نیتروژن و دیگر عناصر ریز مغذی مانند آهن و منیزیوم 

( که از عناصر 9کمپوست )جدول ورمیموجود در 

تواند شوند، میضروری در سنتز کلروفیل محسوب می

ثر در افزایش میزان فتوسنتز و از دیگر موارد مؤ

 عملکرد دانه باشد. 

شوری را بخشی از کاهش عملکرد در شرایط 

 غلظتو  شدن دانههای پرلفهتوان به کاهش مؤمی

ولی کاربرد نسبت داد. تحت چنین شرایطی کلروفیل 

 2پاشی کمپوست و فالوباکتریوم و محلولم ورمیتوأ

گرم در لیتر هیومیک اسید حتی در باالترین سطح از 

 غلظتموالر( با بهبود میلی 911شوری خاک )شوری 

 0، 3روتنوئید برگ پرچم )جدول ، کل و کاa ،bکلروفیل 

( موجب 7شدن دانه )جدول های پرلفه( با افزایش مؤ0 و

( 7)جدول  چاندمدرصدی عملکرد دانه  01/11افزایش 

شد. در شرایط شوری، فتوسنتز گیاه در واحد سطح 

اکسیدکربن و محدودیت دلیل کاهش تبادل دیبرگ به

کاهش یابد و این امر موجب ها کاهش میگسترش برگ

شدن پر شدن دانه از جمله کاهش سرعتهای پرلفهمؤ

زاده و همکاران (. خلیل2117تدین و امام ) شوددانه می

دلیل اختالل در انتقال ( اظهار داشتند که شوری به2197)

بار در گیاه و زیان هانمککربوهیدرات به دانه، تجمع 

عادل یونی موجب کاهش طول خوردن ت همچنین برهم

در  شود، ولی تلقیح بذر با باکتریشدن دانه میردوره پ

شدن دانه، ن شرایطی، با افزایش طول دوره پرچنی

موجب افزایش وزن هزار دانه و در نتیجه عملکرد دانه 

  شد.
 

 گیرینتیجه

م و و فالوباکتریو کمپوستکاربرد توأم ورمی     

رایط عدم اعمال پاشی هیومیک اسید در شمحلول

، کلروفیل کل و a کلروفیل یش غلظتافزا باشوری 

حداکثر وزن دانه، طول دوره افزایش  کاروتنوئید موجب

همچنین این . چاندم شد شدن دانهثر پرو دوره مؤ

ترکیب تیماری موجب افزایش ارتفاع بوته، طول سنبله، 

تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه و در نهایت عملکرد 

ربرد کودهای دانه چاندم نسبت به شرایط عدم کا

پاشی هیومیک اسید تحت شرایط زیستی و محلول

 کاربرد رسدیم نظربهشد. موالر خاک میلی 911شوری 

 لیتعد با پاشی هیومیک اسیدکودهای زیستی و محلول

 و سرعت عملکرد، بهبود در توانندیم تنش شوری اثرات

 .شوند واقع ثرؤم دانه پرشدن دوره طول

 

 

 



 262                                                              کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فالوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندماثر شوری، ورمی

 

 سپاسگزاری

نامه  کارشناسی ارشد  له بخشی از پایاناین مقا  

نویسنده اول مقاله است که در دانشکده کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شده است. 

دانند مراتب سپاس و نویسندگان وظیفه خود می

قدردانی خود را از زحمات تک تک همکاران ارجمند در 

بع طبیعی های مختلف دانشکده کشاورزی و منابخش

 .دانشگاه محقق اردبیلی اعالم دارند

 

 

 مورد استفاده منابع

Abdel Mawgoud AMR, El Greadly NHM, Helmy YI and Singer SM 2007. Responses of tomato plants to 

different rates of humic based fertilizer and NPK fertilization. Journal of Applied Sciences Research, 3(2): 

169-174. 

Akhgar A and Khavazi K. 2010. The roll of bacterial ACC deaminase enzyme on the alleviation of negative 

effects of salinity on canola growth. Journal of Water and Soil, 24(1): 154-165. 

Amiri H, Ismaili A and Hosseinzadeh SR. 2017. Influence of vermicompost fertilizer and water deficit stress 

on morphophysiological features of chickpea (Cicer arietinum L. cv. Karaj), Compost Science and 

Utilization, 25(3): 152-165. 

Arancon NQ, Edwards CA, Atiyeh R and Metzger JD. 2004. Effects of vermicomposts produced from food 

waste on the growth and yields of greenhouse peppers. Bioresource Technology, 93: 139-144. 

Arnon AN. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal, 23: 112-121. 

Ashraf M. 2004. Some important physiological selection criteria for salt tolerance in plant. Flora. 199:361-

376. 

Atiyeh RM, Arancon N, Edwards CA and Metzger JD. 2002. The influence of humic acids derived from 

earthworm processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology, 84(1): 7-14. 

Ayas H and Gulser F. 2005. The Effect of sulfur and humic on yield components and macronutrient contents 

of spinach. Journal of Biological Sciences, 5(6):801-804. 

Bandeoglu E, Eyidogan F, Yucel M and Oktem HA. 2004. Antioxidant responses of shoots and roots of 

lentil to NaCl-salinity stress. Plant Growth Regulation, 42: 69-77. 

Baset MA, Shamsuddin ZH, and Maziah M.2010. Use of plant growth promoting bacteria in banana. A new 

insight sustainable banana production. International Journal of Agriculture Boilogy, 12:459-467.  

Beiranvand H and Khourgami A. 2018. Effect of humic acid foliar application on quality and quantitive 

yield and agronomic charactristics of wheat plant (Triticum aestivum L.) in Beiranshahr region (Lorestan). 

Research in Agriculture, 10(3): 79-96. (In Persian). 

Chandrasekhar BR, Ambrose G and Jayabalan N. 2005. Influence of biofertilizer and nitrogen source level 

on the growth and yield of Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link. Journal of Agricultural Technology, 

1(2): 223 -234. 

Copetta A, Lingua G and Bert G. 2006. Effect of three AM fungi on growth, distribution of glandular 

facilitation of plat phosphate acquisition by Arbuscular mycorrhiza from enriched soil patches roots and 

hyphae exploiting the same soil volume. New Phytologist, 133(3): 453-460. 

Ellis RH and Pieta-Filho C. 1992. The development of seed quality spring and winter cultivars of barley and 

wheat. Seed Science Research, 2: 19-25. 

Gad SH, Ahmed AM and Moustafa Y. 2012. Effect of foliar application with two antioxidants and humic 

acid on growth, yield and yield components of peas (Pisum sativum L.). Journal of Horticultural Sciences 

and Ornamental Plants, 4(3): 318-328. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524


 3011/ سال 2شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             محمدی، سید شریفی                     262

 

 

Gholamalizadeh Ahangar A. Kermanizadeh B, Sabbagh SK and Sirousmehr A. 2017. Effect of Arbuscular 

mycorrhizal fungi and organic fertilizers application on yield components of two wheat cultivars. Journal 

of Water and Soil, 28(4): 795-803. (In Persian). 

Habibi S and Majidian M. 2014. Effect of different levels of nitrogen fertilizer and vermi-compost on yield 

and quality of sweet corn (Zea mays Hybrid Chase). Journal of Crop Production and Processing, 4(11): 15-

26. (In Persian). 

Hayes M and Clap CE. 2001. Humic substances: consideration of composition, aspect of structure and 

environment influences. Soil Science, 166: 723-737. 

Hosseinzadeh SR, Amiri H and Ismaili A. 2016. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic 

characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. Photosynthetica, 54(1): 87-92. 

Jahangiri nia E, Syyadat SA, Koochakzadeh A, Sayyahfar M and Moradi Telavat MR. 2016. The effect of 

vermicompost and Mycorrhizal inoculation on grain yield and some physiological characteristics of 

soybean (Glycine max L.) under water stress condition. Journal of Agroecology, 8(4): 583-597. (In 

Persian). 

Karlidag H, Esitken A, Yildirim E, Figen-Donmez M and Turan M. 2011. Effects of plant growth promoting 

bacteria on yield, growth, leaf water content, membrane permeability and ionic composition of strawbwrry 

under saline conditions. Journal of Plant Nutrrition, 23: 157-174. 

Khalilzadeh R, Seyed Sharifi R and Jalilian J. 2017. Growth, physiological status, and yield of saltstressed 

wheat (Triticum aestivum L.) plants affected by biofertilizer and cycocel applications. Arid Land Research 

and Management, 1: 71-90.  

Khalilzadeh R, Seyed Sharifi R and Jalilian J. 2017. Study the interaction of cycocel and bio-fertilizers on 

yield and some agro-physiological traits of wheat under soil salinity condition. Journal of Environmental 

Stresses in Crop Sciences, 10(3): 425-443. (In Persian). 

Kheirizadeh Arough Y. 2016. Effects of nano zinc oxide foliar application, arbuscular mycorrhizal fungus 

and free living nitrogen fixing bacteria on yield and some physiological traits of Triticale under salinity 

and water limitation condition. Ph.D thesis, University of Mohaghegh Ardabili, Iran. (in Persian). 

Khoram ghahfarokhi A, Rahimi A, Torabi B and Maddah hosseini S. 2015 Effect of humic acid application 

and foliar spraying of compost tea and vermiwash on nutrient absorption and chlorophyll content of 

safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Oil Plant Production, 2(1): 71-84. (In Persian). 

Khoram ghahfarokhi A, Rahimi A, Torabi B and Maddah hosseini S. 2018. Effects of soil application of 

humic acid and foliar applications on yield, yield component and oil content of safflower (Carthamus 

Tinctorius L.). Journal of Crop Production, 11(1): 37-49. (In Persian). 

Khorramdel S, Amin Ghafori A, Rezvani-moghaddam P and Nassiri-Mahallati M. 2010. The effect of 

different irrigation levels with using biological fertilizers on seed yield, chlorophyll and RWC of Sesame 

(Sesamum indicum L.) The 1st National Conference of Sustainable Agriculture and Healthy Products. p. 

83-87. (In Persian). 

Martineka P, Vinterova M, Buresova I and Vyhnanek T. 2008. Agronomic and quality characteristics of 

triticale (Triticosecale Wittmack) with HMW glutenin subunits 5+10. Journal of Cereal Science, 47(1): 68-

78. 

Mashi A, Galeshi S, Zeinali E and Noorinia A., 2008. Salinity effect on seed yield and yield components in 

four Hull-les barley. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 1-10. 

Mayak S, Tirosh T and Glick BR. 2004. Plant growth promoting bacteria confer resistance in tomato plants 

salt stress. Plant Physiology and Biochemistry, 42: 565-572.  

Nardi S, Pizzeghello D, Muscolo A and Vianello A. 2002. Physiological effects of humic substances on 

higher plants. Soil Biology and Biochemistry, 34(11): 1527-1536. 

https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2043-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2043-en.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/article-1-47-en.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/article-1-47-en.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/article-1-47-en.pdf


 262                                                              کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فالوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندماثر شوری، ورمی

 

Naseri R, Syadat SA, Mirzayi A and Soleimani fard A. 2010. The effect of Azotobacter and Psudomonas 

bacteria in reducing nitrogen fertilizer in safflower. National Conference on Advances in crop production 

plant origin, Islamic Azad University Bojnoord, 7-1. 

Neocleous D and Vasilakakis M. 2007. Effects of NaCl stress on red raspberry (Rubus idaeus L. "Autumn 

Bliss"). Scientia Horticulture, 112: 282-289. 

Nikbakht  A, Mohseni K, Mesbah B, Xia  YP, Ancheng L and Nemat E. 2008. Effect of humic acid on plant 

growth, nutrient uptake and post harvest life of gerbera. Journal  of Plant Nutrition, 31: 2155-2167 

Noriani H. 2017. Effect of seed preparation on some growth physiological indices, yield and yield 

components of two cultivars of sesame (Sesamum indicum L.). Crop Physiology Journal, 9(33): 35-51. (In 

Persian). 

Orabi SA, Salman SR and Shalaby AF. 2010. Increasing resistance to oxidative damage in cucumber 

(Cucumis sativus L.) plants by exogenous application of salicylic acid and paclobutrazol. World Journal of 

Agricultural Sciences, 6: 252-259. 

Parray JA, Kamili1 AN, Reshi ZA, Hamid R and Qadri RA. 2013. Screening of beneficial properties of 

Rhizobacteria isolated from Saffron (Crocus sativus L) rhizosphere. African Journal of Microbiology 

Research, 7(23): 2905-2910. 

Ronanini D, Savin R and Hal AJ. 2004. Dynamic of fruit growth and oil quality of sunflower (Helianthus 

annuus L.) exposed to brief interval of high temperature during grain filling. Field Crop Research, 83: 79-

90. 

Sabouri F, Siroosmehr AR and Gorgini Shabankareh H. 2017. Effect of irrigation regimes and humic acid 

solution on some morphological and physiological characteristics of Satureja hortensis. Iranian Journal of 

Plant Biology, 9(34): 13-24. (In Persian). 

Sancholi N. 2007. The effect of the ratio of manure and chemical mixture on soil characteristics, yield and 

corn single cross 704. MSc Thesis, Agriculture. Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran. (In 

Persian). 

Sardashti A and Mohammedan Moghadam S. 2007. Appointment the cation exchange capacity of Humic 

acid produced from forest soils in Nahar Khoran, of Gorgan ions of cadmium, Plumb and nickel in the 

water container discontinuous method. Publication of Chemical Engineering of Iran, 8: 3-17. (In Persian). 

Sedaghat ME and Emam Y. 2016. Effect of three growth regulators on grain yield of wheat cultivars under 

different moisture regimes. Journal of Crop Production and Processing, 6(21): 15-33. (In Persian). 

Seyed Sharifi R and Khalilzadeh R. 2019. Cereal Crops Production. University of Mohaghegh Ardabili 

press. 406 p. 

Seyed Sharifi R and Namvar A. 2016. Biofertilizers in Agronomy. University of Mohaghegh Ardabili press. 

280 pp. (In Persian). 

Siringam K, Juntawong N, Cha-um S and Kirdmanee C. 2011. Salt stress induced ion accumulation, ion 

homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots 

under isoosmotic conditions. Africian Journal of Biotechnology, 10(8): 1340-1346.  

Soltani, A. 1998. Application of SAS statistical analysis (in Agriculture). Jahad Daneshgahi Mashhad Press. 

188 pp. (In Persian). 

Theunissen J, Ndakidemi P and Laubscher C. 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on 

the growth and nutrient status in vegetable production. International Journal of the Physical Sciences, 

5(13): 1964-1973. 

Togay N, Togay Y, Cimrin KM and Turan M. 2008. Effect of Rhizobium inoculation, sulfur and phosphorus 

application on yield, yield components and nutrient uptake in chick pea (Cicer arietinum L.). African 

Journal of Biotechnology, 7: 776-782. 



 3011/ سال 2شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             محمدی، سید شریفی                     221

 

 

Yang J, Kloepper JW and Ryu CM. 2009. Rhizosphere bacteria help plants tolerate abiotic stress. Trends 

Plant Science, 14: 1-4. 

Yao L, Zhan sheng W and Zheng Y.2010. Growth promotion and protection against salt stress by 

Pseudomonas putida Rs- 198 on cotton. European Journal of Soil Biology, 46: 49-54.  


