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پژوهشهاي بذر ایران/ سال ششم/ شماره اول/ 1398 صفحات: 93  -77

مقاله پژوهشی

اثر تلقیح بذر با کودهاي آلی و زیستی برشاخصهاي جوانهزنی و هتروتروفیک گیاهچه در 

ارقام گندم (Triticum aestivum) دیم

نرجس حجتی فهیم* 1، محمد صدقی 2، مهرداد چایچی 3، رئوف سید شریفی 2

چکیده مبسوط

مقدمه: کشور ایران در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد که حدود 63 درصد از سطح زیر کشت گندم در آن

 بصورت دیم میباشد. استفاده از کودهاي آلی و زیستی به عنوان یکی از مولفههاي اصلی مدیریت مواد غذایی گیاه در کشاورزي

پایدار میتواند نقش بسزایی در حل مشکالت ناشی از کودهاي شیمیایی ایفا نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پیشتیمار

بذرهاي ارقام گندم دیم با کودهاي زیستی و آلی بر شاخصهاي مرتبط با جوانهزنی و رشد هتروتروفیکی گیاهچه انجام پذیرفت.

مواد و روشها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالٌ تصادفی با سه تکرار درآزمایشگاه کنترل وگواهی بذر و نهال

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان انجام شد.  تیمارهاي تلقیح بذر شامل کودهاي آلی و زیستی: 

سیفول، روت، بیوهلث، تریکودرمین و شاهد بدون تیمار، روي هشت رقم گندم دیم شامل آذر 2، هشترود، باران، رصد، اوحدي،   

 سرداري، تکاب و هما بود. بذرهاي ضدعفونی شده با کودهاي آلی و زیستی با غلظتهاي مشخص پیشتیمار شده و درون ژرمیناتور

 در دماي 20 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. اولین روز شمارش و آخرین روز شمارش، بذرهاي جوانهزده براي گیاه گندم به ترتیب

روز چهارم و روز هشتم پس از شروع آزمایش بود. بذرهاي جوانهزده در هر تیمار شمارش و شاخصهاي جوانهزنی از قبیل سرعت

جوانهزنی، متوسط جوانهزنی روزانه، ضریب سرعت جوانهزنی، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه، وزن تر ریشهچه، ساقهچه و

گیاهچه، استفاده از ذخایر بذر، کارآیی ذخایر بذر و کسر استفاده از ذخایر بذر محاسبه گردید.   

یافتهها: با کاربرد سطوح مختلف کودي سرعت جوانهزنی در تیمار  هما×بیوهلث (155 درصد)، متوسط جوانهزنی روزانه تیمار 

هشترود×بیوهلث (69 درصد)، ضریب سرعت جوانهزنی تیمار اوحدي×روت (60 درصد)، شاخص طولی گیاهچه تیمار اوحدي×بیوهلث

(108 درصد) و وزنی بنیه گیاهچه تیمار هما×بیوهلث (64 درصد)، وزنتر ریشهچه تیمار هشترود×روت (106 درصد)، وزنتر ساقهچه   

تیمار هشترود×سیفول (23 درصد) و وزنتر گیاهچه تیمار هما×بیوهلث (42 درصد)، نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه تیمار 

اوحدي×تریکودرمین (75 درصد)، استفاده از ذخایر بذر تیمار  هما×بیوهلث (118 درصد)  و کسر استفاده از ذخایر بذر تیمار 

هما×بیوهلث (119 درصد)  نسبت به شاهد افزایش یافت.  ضمن اینکه کود بیوهلث و رقم هشترود در اکثر صفات مورد بررسی

بیشترین میانگینها را به خود اختصاص دادند.

نتیجهگیري: نتایج بررسی سطوح مختلف کودي نشان داد پیشتیمار با کود بیوهلث در اکثر شاخصهاي مرتبط با جوانهزنی و

 رشد هتروتروفیکی گیاهچه داراي اختالف معنیدار با سایر سطوح کودي بود.   

واژههاي کلیدي: پیشتیمار، سرعت جوانهزنی، شاخص بنیه گیاهچه، کارایی استفاده از ذخایر بذر

جنبههاي نوآوري:

 1- بررسی صفات جوانهزنی ارقام نوین گندم دیم اصالح و معرفی شده توسط موسسه تحقیقات دیم کشور   

2- بررسی و مقایسه اثر کودهاي داراي ترکیب متنوع چند عاملی زیستی (قارچ و باکتري) و آلی با یکدیگر

3- تحقیق کاربردي روي ترکیبات تجاري و نیز مقایسه ترکیبهاي زیستی زنده و مواد آلی غیرزنده در یک آزمایش

 دانش آموخته  رشته  علوم  و  تکنولوژي  بذر،  دانشکده  کشاورزي  و  منابع 
http://dorl.net/dor/20.1001.1.23831251.1398.6.1.4.4
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  ...هتروتروفیک و زنی جوانه هاي برشاخص زیستی و آلی کودهاي با بذر تلقیح اثر:  و همکاران فهیم حجتی

  مقدمه

 یاهیـ گ .Triticum aestivum L یگندم با نام علم

یـک   عنـوان در بین غالت بـه  است که و تک لپه  کسالهی

. باشــد محصـول اســتراتژیک در جهـان مــورد توجـه مــی   

همچنین باالترین میزان تولید را در بین گیاهان مختلـف  

و غذاي اصلی مردم  بخود اختصاص داده استزراعی دنیا 

  ).2017، 1فائو( رود جهان به شمار می

 ییایمیش ياز حد و نامتعادل از کودها شیاستفاده ب

ی و وابسـتگ  دیـ تول يها نهیهز شیسبب افزا يدر کشاورز

سـو و کـاهش    کیـ از  يو منابع انرژ یرونیب يها نهاده به

 و ینـ یرزمیو ز یسـطح  يهـا  آب یخاك، آلودگ يور بهره

موجـودات   ریها و سا بر سالمت انسان یاثرات منف متعاقباً

 توسعهي تقاضا برا جه،یدر نت. است دهیگرد گرید ياز سو

و  یطـ یمح سـت یدر پاسـخ بـه اثـرات ز    داریپا يکشاورز

 داشـته اسـت   يا نـده ایرشـد فز  ،جیرا يکشاورز ياقتصاد

کودهاي زیستی بـه عنـوان    ).2013و همکاران،  2شارما(

هاي اصلی و مهم در مدیریت منسجم مـواد غـذایی    مولفه

آیند و در بهبـود   گیاه، جهت کشاورزي پایدار به شمار می

و افزایش بازده محصـول نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد       

ــوروال( ــتی . )2005و همکــاران،  3ن ــاي زیس  بــه کوده

 کیـ متابول هـاي  فـرآورده  ایـ و  يخاکز دیمف انجاندارریز

 ازیـ مورد ن ییعناصر غذا نیمأبه منظور ت شتریکه ب ها آن

و  یکـ یزیف طیشرا جادیو ا زراعی اکوسیستم یک در اهیگ

رشد و نمو آن و بـه صـورت    يمناسب خاك برا ییایمیش

مصرف در خـاك و همـراه بـا بـذر      يزنده برا حیتلق هیما

، و همکـاران 4سـومانی ( گـردد  یاطـالق مـ   شود، یم دیتول

2011.(  

ثیر چند منظـوره بـر سیسـتم    أت تریکودرما يها قارچ

یی مصـرف  یاه دارند که منجر به افـزایش کـارآ  خاك و گ

نیتروژن، جذب مواد مغذي، رشد گیاه و تحمل گیـاه بـه   

کـه بـه نوبـه خـود بـه کـاهش       شـوند   مـی چندین تنش 

کشـاورزي پایـدار    توسـعه هاي زیست محیطـی و   آلودگی

 و ظهـور  بهبـود  ).2015؛ 2014، 5مینـا ( دنکن کمک می

                                                             
1 FAO 
2 Sharma 
3 Nurula 
4 Somani 
5 Meena 

 نیز گندم ردکنهایت عمل در و رویشی رشد گیاهچه، بنیه

 قـارچ  هـاي  و گونـه  دامـی  مپوسـت ک تلفیقـی  تیمـار  در

و همکـاران،   6يشهسـوار  (اسـت   شده گزارش ودرماکتری

2010.(  

کـه   نمودنـد  گـزارش  )1976(همکـاران   و 7آزکـون 

 سـنتز  بـا  تواننـد  مـی  فسـفات  کننـده  حـل  هـاي  بـاکتري 

 بـه  شوند،گیاهان  رشد افزایش باعث گیاهی هاي هورمون

 تأثیرقرار تحت را گیاهی رشد اولیه مراحل که ترتیب این

 و کنـد  مـی  اشغال را كخا از بیشتري حجم ریشه و داده

  .یابد می افزایش جذب سطح

 منبـع  بـا  اي مـاده  عنـوان  بـه  هیومیک کاربرد اسید

 محصـوالت  تولیـد  افـزایش  و پایـداري  درجهـت  طبیعی

). 2002و همکـاران،   8شریف(باشد  می بخش زراعی امید

 متابولیسـم،  افـزایش  رشـد،  افزایش باعث هیومیک اسید

 افـزایش  ریشـه،  تولیـد  افـزایش  جـذب عناصـر،   افزایش

 تـنفس،  افـزایش  شوري، و خشکی هاي تنش به مقاومت

، 9و اسشـنترز  روتـن (شـود   مـی  ها اکسیدانت افزایش آنتی

1981(.  

 عناصر جذب و رشد بر هیومیک اثر اسید بررسی در

 از هیومیـک  اسید که شد معلوم گندم مصرف درگیاه کم

منیـزیم   و کلسـیم  همچـون  عناصري کردن طریق کالت

 مک( گردد می عناصر این به گیاه دسترسی افزایش باعث

ــک ــاران،  10کوی ــون). 2001و همک ) 1994( 11استیونس

 را گنـدم  ردکـ عمل آلـی  مـاده  مصـرف  هک ردندک گزارش

 تأثیر دلیل به افزایش این از قسمتی هک دهد افزایش می

 بهبـود  بـه  مربـوط  نیـز  قسـمتی  و آلـی  اي مـاده  تغذیـه 

 .باشـد  می كخا زیستی و شیمیایی ی وکفیزی خصوصیات

 هـاي  گونه بذر زنی جوانه محرك عنوان به هیومیکی مواد

تیمار بذرها بـا   است و پیش شناخته شده گیاهان مختلف

زنی، جذب آب، تنفس  اسید هیومیک باعث افزایش جوانه

و ) 1993و همکـاران،   12پیکولـو ( فرنگی در کاهو و گوجه

                                                             
6 Shahsavari 
7 Azcon 
8 Sharif 
9 Rauthan and Schnitzer 
10 Mackowiak 
11 Stevenson 
12 Piccolo 
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  1398/ شماره اول/ سال ششم/ رانیبذر ا يها پژوهش

و  یگانو(افزایش وزن خشک و تر ریشه و ساقه در گندم 

  .گردید) 1976، 1لین هن

در  یاسـتفاده از کـود جلبـک دریـای     مزایاياز جمله 

هـا،   رشد و گسـترش بیشـتر ریشـه    توان به می يکشاورز

به تأخیر انداختن پیـري   تر بذرها، زنی بهتر و سریع جوانه

 پــس از برداشــت کیفیــت انبارمــانیهــا و افــزایش  میــوه

محصوالت، افـزایش تـوان و مقاومـت گیاهـان در مقابـل      

زنـده و غیرزنـده و افـزایش کمیـت و کیفیـت       هاي تنش

ایـن آثـار بـه    ). 2006، 2کسلی نوره و(ها اشاره کرد  همیو

، 3زانـگ ( یرشـد موجـود در جلبـک دریـای     يهـا  محرك

اسـتیرك و وان  (زآتـین   -ترانس يها سایتوکنین) 1997

، 5کـروچ و وان اسـتدن  ( ی، مواد اکسـین )4،1997استادن

ــائین  و  )1993 ــبه بت ــواد ش ــائین و م ــدن(بت و 6فالويبالن

 7کومـار و شـاهو   .انـد  نسبت داده شـده ) 1996همکاران، 

 کهیومی اسید و دریایی کجلب دریافتند عصاره) 2011(

 علـف  در یکخشـ  تنش به تحمل افزایش تواند باعث می

  .شود گراس بنت

ــر  ــار پــیشدر اث ــی از فرآینــدهاي    تیم بــذر، برخ

زنــی ماننــد  بیوشــیمیایی الزم بــراي آغــاز فراینــد جوانــه

شکســتن خــواب بــذر، هیــدرولیز و یــا متابولیســم مــواد 

شود و  آنزیمی القاء می هاي بازدارنده، جذب آب و فعالیت

زده و گیاهچـه در سـطح    تـر جوانـه   در نتیجه بـذر سـریع  

 در ).2000همکـاران،  و 8هـریس (گـردد   خاك ظاهر مـی 

 بـا  مقایسـه  در شـده  بـذرهاي تیمـار   از حاصله گیاه واقع

 زمـان  در نشـده  تیمـار  بـذرهاي  از وجود آمده به گیاهان

 بـا  و داده گسـترش  را خـود  اي ریشـه  سیسـتم  تري کوتاه

 هـاي  بخـش  تولیـد  و غـذایی  مواد و آب تر مطلوب جذب

 خـودپروري  مرحلـه  به کننده )فتوسنتز( نور ساخت سبز

 ذخـایر  و توده زیست بین که جا آن از همچنین. رسند می

 زایشـی،  تـوان  و تخصیص با گیاه پیکره در موجود غذایی

 شـرط  بـه  پایـه  ایـن  بـر  اسـت،  برقرار تنگاتنگ ارتباطی

                                                             
1 Vaughan Linehan and 
2 Norrie and Keathley 
3 Zhang 
4 Stirk and van Staden 
5 Crouch and van Staden 
6 Bethlenfalavy 
7 Kumar and Sahoo 
8 Harris 

 بـا  مقایسـه  در دانـه  محصـول  مخزن، نداشتن محدودیت

و همکـاران،  9فینرتـی (خواهد یافـت   افزایش شاهد تیمار

1992.(  

 ویـژه  بـه  بذر کیفیت تأثیر تحت بذر مطلوب استقرار

اسـت   زنـی  جوانـه  ظرفیـت  و نامیه بذر، قوه بنیه یا قدرت

  ).2012 ،و همکاران10سیادت(

اهچـــه از نـــوع یرشـــد گ یزنـــ در مرحلـــه جوانـــه

اهچه شامل دو یگ یکرشد هتروتروف. است یکیهتروتروف

مصـرف  (ا شـده  یـ ا پویـ افته یر بذر انتقال یجزء وزن ذخا

افته به بافـت  یانتقال  يبذر یرذخا لیتبد ییارآکو ) شده

). 2002؛ 2006و همکـاران  11یسـلطان (باشد  یاهچه میگ

وزن : ردکم یگر تقسیتوان به دو جزء د یم ران بخش یاول

افتـه  یه انتقـال  کر بذر یاز ذخا يسرکه بذر و یاول کخش

  ).ه بذریدرصد تخل(است 

برخـی از کودهـاي    تأثیربررسی این تحقیق با هدف 

زیستی و آلی تجاري و نیز اثرات ناشی از برهمکنش توام 

مخـتص  این کودها در تقابل با ارقام متفاوت گنـدم دیـم   

مـورد کشـت در اسـتان    مناطق سرد و نیمه سرد کشـور  

  .همدان صورت پذیرفته است

  

  ها مواد و روش

 الًدر قالب طرح کـام  لیبه صورت فاکتور شیآزما نیا

کنترل و گواهی بـذر و   آزمایشگاه با سه تکرار در یتصادف

 یعـ یو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیز تحقکمرنهال 

ـ ا. انجام شد 1395 سال استان همدان در بـا   قیـ تحق نی

 یکود آل -1: بذر شامل حیتلق ماریت پنجاثر  یهدف بررس

 دی، اســ%8 زانیـ بــه م میپتاسـ  ،بیــبـا ترک ( 12فــول یسـ 

و جلبـک  % 4 زانیبه مفولیک دیاس، کممقداربه  کیومیه

در هزار،  کیشده  هیبا محلول توص%) 2 زانیبه م ییایدر

 زانیآزاد به م هنیمآ دیاس ،بیبا ترک( 13روت آلی کود -2

 یـزان مبـه   نیتـام ی، و%16 زانیـ بـه م  کارزسـا  یپل ،38%

 زانیـ ، فسـفر بـه م  %14 زانیـ به م کیومیه دیاس، 9/3%

شـده   هیمحلـول توصـ  با %) 2/1 زانیبه م میو کلس% 7/3

                                                             
9 Finnerty 
10 Siadat 
11 Soltani 
12 Seafull 
13 Root 
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 يباکتر با ترکیب( 1وهلثیب زیستیکود  -3در هزار،  کی

و  کیـ ومیه دیاسـ  کودرمـا، یقـارچ تر  لوس،یباسـ  يباکتر

 -4 ،شده پـنج در هـزار   هیبا محلول توص) ییایجلبک در

پـنج درصـد و    ونیبا سوسپانس 2نیکودرمیتر زیستیکود 

آذر شامل  میرقم گندم د بر هشت ،رمایشاهد بدون ت -5

 ، رصد، اوحدي، سرداري، تکـاب و همـا  باران ،هشترود، 2

  .نجام شدا

 هیپوکلریـت  در محلـول  یبه منظـور ضـدعفون   بذرها

و بالفاصله  گرفتندقرار ثانیه  30درصد، به مدت  5 سدیم

ــا  2 ــا آب  3ت ــه ب ــر مرتب ــدندمقط ــته ش ــذر .شس  هايب

ضدعفونی شده بـا کودهـاي آلـی و زیسـتی بـا دوزهـاي       

تیمار شده و دور از نـور خورشـید خشـک     مشخص پیش

عدد بذر از هـر رقـم    100بعد از این مرحله تعداد . شدند

را در داخل ظروف مخصوص کشت که هـر کـدام حـاوي    

و یـک عـدد در    بـذرها دو عدد کاغذ صافی واتمن در زیر 

سپس میزان مـورد  . تکرار قرار داده شدند 3ها با  روي آن

شد و در ژرمینـاتور در  نظر آب مقطر به هر ظرف افزوده 

ظهــور . گــراد نگهــداري شــدند یدرجــه ســانت 20دمــاي 

ـ  جوانـه  اریمتر به عنوان مع یلیچه به طول دو م شهیر  یزن

ــ  ــذر تلق ــد یب ــتا( ش ــمارش  ).2006، 3ایس ــذرهايش  ب

اولــین روز . زده بــه صــورت روزانــه انجــام گرفــت جوانــه

زده بـراي   شمارش و آخرین روز شمارش بـذرهاي جوانـه  

گیاه گندم بـه ترتیـب روز چهـارم و روز هشـتم پـس از      

شمارش تا زمانی کـه  ). 2006ایستا، (شروع آزمایش بود 

روز متـوالی در هـر نمونـه     3زده تـا   جوانه بذرهايتعداد 

زده در هـر   جوانـه  بـذرهاي . ادامـه یافـت  ثابت باقی ماند، 

 سـرعت زنی از قبیـل   هاي جوانه تیمار شمارش و شاخص

ضـریب سـرعت   ، زنـی روزانـه   متوسـط جوانـه  زنـی،   جوانه

حاسـبه  م زنی، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچـه،  جوانه

  .گردید

  

  زنی سرعت جوانه

 محاسـبه شـد   1رابطه زنی با استفاده از  سرعت جوانه

برحسب تعداد بـذر  ( 4زنی سرعت جوانهکه در این فرمول 

                                                             
1 Bio-Health 
2 Trichodermin 
3 ISTA 
4 Germination Rate 

زده در هـر   تعداد بـذرهاي جوانـه   Niو ) زده در روز جوانه

اسـت   ام iتعداد روز که از روز اول تـا شـمارش    Tiروز، 

  ).2005و همکاران، 6؛ ورما2002و همکاران 5باجی(

	GR )1( رابطه = ∑Ni/Ti																								  

  

  روزانه زنی هــناجو طــمتوس

 هــک) MDG7( روزانهزنی  هــناجو طــمتوس

 2 هـبطاز را ،تـسا نهروزا نیز نهاجو سرعتاز  یــشاخص

 یـنز هـناجو دـصدر FGP8 بطهرا یندر ا. دـش ینـتعی

 کثراحد به نسیدر تاروز  ادتعد dو ) نامیه هوـق( اییـنه

وکجیرا ( ستا) مایشدورة آز لطو( اییـنه نیز نهاجو

  ).2013، 9نگاشو

	MDG                   )2( رابطه  = FGP/d									  

  زنی ضریب سرعت جوانه

 مشخصه شاخص )CVG10( نیز نهاجو سرعت ضریب

 3 بطهاز را که باشد می هاربذ نیز نهاجو بشتا و سرعت

که در ) 1984و همکاران، 11اسکات( ددگر می محاسبه

روز اول تا زده از  تعداد بذرهاي جوانه Gn-G1 این رابطه

  .باشد روز آخر آزمون می

  )3( رابطه

CVG= G1+…+ Gn /(1×G1) +…+ (n×Gn) 

  

  هاي هتروتروفیک گیري شاخص اندازه

هـا و   جهت ارزیابی میـزان رشـد سـاختاري گیاهچـه    

بـذري   30هاي رشد هتروتروفیـک، چهـار تکـرار     شاخص

کـه   براي هر تیمار بذري به صورت جداگانـه وزن شـدند  

. نظــر گرفتــه شــد در ISDW12)(وزن اولیــه بذرخشــک 

) و تکـرار  بذر وزن شده براي هر تیمـار  30(سپس بذرها 

 20در داخل ظروف کشت به مدت یک هفتـه در دمـاي   

، 13هـامپتون و تکرونـی  (گراد قـرار گرفتنـد    درجه سانتی

گـراد بـه    درجه سانتی 70کل گیاهچه در دماي ). 1995

                                                             
5 Bajji 
6 Verma 
7 Mean Daily Germination 
8 Final Germination Percentage 
9 Wakjira and Negash 
10 Coefficient Velocity of Germination 
11 Scott 
12 Initial Seed Dry Weight 
13 Hampton and Tekroy 
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 ساعت در آون خشـک گردیـد و بـا اسـتفاده از     24مدت 

و  (SLDW1) وزن خشک گیاهچه 001/0ترازوي دقیق 

. به دست آمـد ) (RSDW2و وزن خشک باقیمانده بذرها 

چـه بـه عنـوان     چه و ریشه مجموع وزن خشک ساقه. آمد

سـلطانی و  (وزن ساختاري گیاهچه در نظـر گرفتـه شـد    

  )2006همکاران، 

  

  اهچهیشاخص بنیه گ

ــا اســتفاده از داده ــا ب ــاخ يه ــدرت ی ر دو شــاخص ق

 نــــددین گردیــــیتع 5و  4رابطــــۀ  ياز رواهچــــه یگ

  ):1973، 3کیابالعبد(

   )4( رابطه

 SVI(1)=  اهچهیطول گ ×زنی  درصد جوانه

  )5( رابطه

  SVI(2)=  وزن خشک گیاهچه×  یزن درصد جوانه

هاي رشد هتروتروفیک نظیر میزان  در نهایت شاخص

یی آ، کار)SRUR4, mg seed-1(مصرف ذخایر بذر 

یی تبدیل ذخایر بذري پویا آبذر یا کاراستفاده از ذخایر 

و کسر  )SRUE5, mg seed-1(شده به بافت گیاهچه 

 8-6براساس روابط  )(FUSR6شده ذخایر مصرف 

  ).2006سلطانی و همکاران، ( محاسبه گردید

SRUR )6( رابطه = ISDW–RSDW																	  

SRUE      )7( رابطه = SLDW/SRUR													  

FUSR          )8( رابطه = SRUR/ISDW									 

ISDW:  کـم کـردن    ازکـه  ) مگـر ( ربـذ  خشکوزن

  .آید رطوبت بذر از وزن اولیه بذرها بدست می

RSDW7 : مگـر  حسـب  بر ربذ هباقیماند خشکوزن 

  ).چه ساقه و چهیشهر ونبد(

SLDW :حسب بر گیاهچه ترو  خشکوزن  عمجمو 

  ).چهساقه + چهیشهر( مگر

 افزارهاي ها و رسم نمودارها از نرم دادهه براي تجزی

SAS 9.4  2016و Excel ها با  استفاده شد و میانگین

                                                             
1 Seedling Dry Weight 
2Remined Seedling Dry Weight 
3 Abdul-baki 
4 Seed Reserve Utilization Rate 
5 Seed Reserve Utilization Efficiency 
6 Fraction Utilization Seed Reserve 
7 Remnant Seed Dry Weight 

پنج درصد مقایسه خطاي در سطح احتمال  دانکنآزمون 

دار شدن برهمکنش رقم و تیمار  با توجه به معنی .شدند

به  میبر ارقام د يمارکودیاثر ت یانگینم سهیمقاکودي 

  .انجام شد یبرش دهصورت 

  

  و بحث نتایج

بین ارقام مختلف گندم دیم و سطوح  تایج نشان دادن

سـرعت  : کودي مـذکور در صـفات مـورد بررسـی شـامل     

زنـی روزانـه، ضـریب سـرعت      زنـی، متوسـط جوانـه    جوانه

تـر   زنی، شاخص طولی و وزنـی بنیـه گیاهچـه، وزن    جوانه

چـه بـه    چه و گیاهچه، نسبت طـول ریشـه   چه، ساقه ریشه

استفاده از ذخـایر بـذر، کسـر اسـتفاده از     چه،  طول ساقه

یی استفاده از ذخـایر، در سـطح آمـاري    آذخایر بذر و کار

. )1جـدول  (داشـت  داري وجود  یک درصد اختالف معنی

اثـر متقابـل   نشان داد که تجزیه واریانس همچنین نتایج 

دیـم  بر ارقام مختلف گندم  زیستیتلقیح کودهاي آلی و 

در سـطح   استفاده از ذخایریی تمامی صفات بجز کارآدر 

  .)1جدول ( دار بود آماري یک درصد معنی

 

  زنی سرعت جوانه

دار شدن بـرهمکنش اثـر تیمارهـاي     با توجه به معنی

دهـی اثـر    کودي بر ارقام دیم و با توجه بـه جـدول بـرش   

تیمارهاي کودي بر ارقام دیم مشاهده گردید، بجز تیمـار  

، 2آذر تیمارهـاي کـودي بـر ارقـام      یـه بقفول  کودي سی

و رصد و همچنین تیمارهاي کودي روت و بیوهلث  باران

ثیر را در فـاکتور  أبر ارقام هما، اوحدي و تکاب بیشترین ت

اما بـرهمکنش تیمارهـاي   ؛ زنی ایجاد کردند سرعت جوانه

جـدول  (دار نبود  کودي بر ارقام هشترود و سرداري معنی

زنـی نیـز    ثیر در سرعت جوانـه بیشترین تابه طورکلی . )2

در اکثر ارقام توسـط تیمارهـاي کـودي بیوهلـث و روت     

ت یـ فکی يریـ گ انـدازه  يهـا  از شاخص یکی. ایجاد گردید

هرچه ارقام بتواننـد  . باشد یارقام م یزن بذر، سرعت جوانه

داشـته   يشـتر یب یزن درصد جوانه يمترکدر مدت زمان 

ـ  جوانـه ا به عبارت بهتـر از سـرعت   یباشند،   يبـاالتر  یزن

و قـدرت   يتر ت بذر مطلوبیفکی يبرخوردار باشند، دارا

و ) 2013(و همکـاران   8انـوار  .خواهنـد بـود   يبذر بـاالتر 

                                                             
8 Anwar 
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ــاروق ــاران  1ف ــگ  ) 2008(و همک ــد؛ پرایمین ــان کردن بی

بذرهاي برنج بـا قـارچ تریکودرمـا باعـث بهبـود سـرعت       

زنی و  زنی، کاهش زمان جوانه زنی، یکنواختی جوانه جوانه

در تحقیــق دیگــري قــارچ . اســتقرار بهتــر گیاهچــه شــد

زنـی و اسـتقرار گیاهچـه تـاثیر      تریکودرما در بهبود جوانه

  ).2009، و همکاران2حسین( بسیار زیادي داشت

  

  روزانه یزن جوانهمتوسط 

دهی اثر تیمارهاي کودي بـر ارقـام دیـم     جدول برش

و بیان نمود، تیمـار کـودي بیوهلـث بـر ارقـام هشـترود       

روزانه  یزن جوانه اوحدي داراي بیشترین تاثیر در متوسط

، بـاران،  2آذر و برهمکنش تیمارهاي کودي بر ارقـام   بود

). 2جـدول  (دار نبـود   هما، رصد، تکاب و سرداري معنـی 

در تحقیقات خود دریافتنـد کـه   ) 2009( 3میسورا و پاتل

زنی و افزایش  قارچ تریکودرما موجب افزایش درصد جوانه

با توجه به وجود تریکودرمـا  . گردد ریشه و ساقه می طول

در ترکیب کود بیوهلـث و همچنـین بـاکتري باسـیلوس     

شاید بتوان ایـن افـزایش جوانـه زنـی را بـه وجـود ایـن        

  .ها در این کود نسبت داد میکروارگانسیم

  

  زنی ضریب سرعت جوانه

اثر تیمارهاي کودي بر ارقام دیم  دهی جدول برش

، باران و رصد بجز تیمار 2آذر ارقام مشخص نمود، در 

دار سرعت  تیمارها داراي تاثیر معنی یهبقفول  کودي سی

تیمارهاي کودي روت و بیوهلث نیز بر . زنی بودند جوانه

ارقام هما، اوحدي و تکاب و تیمار کودي تریکودرمین بر 

رقم هشترود داراي بیشترین تاثیر در ضریب سرعت 

و برهمکنش تیمارهاي کودي روت و  اند زنی بوده جوانه

بیوهلث با شاهد بدون تیمار بر رقم سرداري نیز داراي 

جدول (زنی بودند  بیشترین مقدار ضریب سرعت جوانه

2.(  

زنـی   دهنده درصـد جوانـه   زنی باال نشان ضریب جوانه

زنـی باعـث    باال است و کم بـودن ضـریب سـرعت جوانـه    

همکـاران   و4مختـار . شـود  زنـی مـی   کاهش درصد جوانـه 

                                                             
1 Farooq 
2 Hossain 
3 Maisuria and Patel 
4 Mukhtar 

هاي مختلف تریکودرمـا باعـث    دریافتند که گونه) 2012(

در تحقیـق دیگـري   . شـوند  زنی مـی  افزایش درصد جوانه

گزارش کردنـد کـه اسـتفاده از    ) 2006(و همکاران 5دنیز

قارچ تریکودرما به صـورت بیوپرایمینـگ باعـث افـزایش     

زنـی در بـذرهاي کـاهو     زنی و سرعت جوانـه  درصد جوانه

  .گردید

  

  شاخص طولی بنیه گیاهچه

اثر تیمارهاي کودي بر ارقام دیم نشان  دهی جدول برش

داد، تیمار کودي بیوهلث بر ارقام باران، هما، اوحدي و 

فول و شاهد بدون  تکاب و تیمارهاي کودي بیوهلث، سی

تیمار بر رقم هشترود داراي بیشترین تاثیر در شاخص 

ش تیمارهاي اما برهمکن؛ اند طولی بنیه گیاهچه بوده

دار نبود  ، رصد و سرداري معنی2آذر کودي بر ارقام 

  ).2جدول (

تواند به دلیل دو  افزایش شاخص طولی بنیه گیاهچه می

که  ییبذرها. زنی و طول گیاهچه باشد مولفه درصد جوانه

را  یطیمح يها تنش هستند، يباالتر بنیهشاخص  يدارا

عالوه بر داشتن درصد  ن،یهمچن .کنند یبهتر تحمل م

کنند  یم دیتول يو عاد يقو يها اهچهیگ باال، یزن جوانه

) 2010(شهسواري و همکاران . )2009 ،6ربیعی و بیات(

بهبود ظهور و بنیه بذرهاي گندم را با استفاده ) 2010(

ها را  تاثیر باکتري) 2011( 7از کود تریکودرما و نیز بلک

گیاهی را  هیپازنی و بنیه گیاه که رشد  روي تقویت جوانه

به دنبال دارد گزارش نمودند که هر دوي این عوامل 

  .باشند در ترکیب بیوهلث موجود می زیستی

                                                             
5 Diniz 
6 Rabie and Bayat 
7 Blak 
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  شاخص وزنی بنیه گیاهچه

دهی اثر تیمارهاي کودي بـر ارقـام دیـم     جدول برش

نشان داد، در رقم باران بجـز تیمـار کـودي تریکـودرمین     

تیمارها داراي تاثیر موثر بـر فـاکتور شـاخص وزنـی      یهبق

تیمارهاي کودي روت و بیوهلث نیـز  . بنیه گیاهچه بودند

فول بر رقم همـا   بر ارقام هما و اوحدي، تیمار کودي سی

و تیمار کودي روت و شاهد بـدون تیمـار بـر رقـم رصـد      

داراي بیشـترین تــاثیر در شـاخص وزنــی بنیـه گیاهچــه    

بـدون تیمـار کـودي داراي     2آذر قم ، همچنین راند بوده

بیشترین مقدار شاخص وزنی بنیه گیاهچه بود که نشـان  

دهنده کم تاثیر بودن اثر تیمارهاي کودي روي این رقـم  

همچنـین بـرهمکنش تیمارهـاي    . )2جـدول  ( بوده است

). 1جدول (دار نبود  کودي بر ارقام تکاب و سرداري معنی

تواند بـه دلیـل دو    افزایش شاخص وزنی بنیه گیاهچه می

 .زنـی یـا وزن خشـک گیاهچـه باشـد      مولفه درصد جوانه

تواند ناشی از تأثیرات مواد محرك رشـد   نتایج حاصله می

تـأثیرات   و نیـز  )1997زانگ، (موجود در جلبک دریایی 

و  چـه  یشـه رهیومیک و فولویک اسید روي افزایش رشد 

و همکـاران،  1اي هیرگیبـل (ها  چه و وزن خشک آن ساقه

در تعامل بـا تـاثیرات خصوصـیات ژنتیکـی رقـم       )2008

هشترود که در بررسی صفات قبلی به آن اشـاره گردیـد،   

 بـذر  بنیـه  هـاي  شـاخص  از استفاده با. اتفاق افتاده باشد

 شـاخص  داراي کـه  تیمـاري  که کرد بینی پیش توان می

 بنیـه  داراي بیشـتري باشـد   گیاهچـه  بنیه طولی و وزنی

  .باشد می مزرعه در هم و آزمایشگاه در هم باالتري

  

  چه وزن تر ریشه

دهی اثر تیمارهاي کودي بـر ارقـام دیـم     جدول برش

مشخص نمود، تیمار کودي روت بر ارقام باران، هشـترود،  

رصــد و اوحــدي و تیمــار کــودي تریکــودرمین در رقــم  

ــرداري و  ــر    2آذر س ــاثیر ب ــترین ت ــر داراي بیش وزن ت

برهمکنش تیمارهـاي کـودي بـر ارقـام     . اند بوده چه شهیر

بـا توجـه بـه     ).2جـدول  (دار نبود  هما و تکاب نیز معنی

رسد دلیل افـزایش وزن تـر    نتایج بدست آمده به نظر می

توسط کـود بیوهلـث بیشـتر مـرتبط بـا حضـور        چه ریشه

همزمان اسید هیومیک و نیز فسفر در ترکیب ایـن کـود   

                                                             
1 Eyheraguibel 

هیبرگیـل و همکـاران    باشد که این نتایج با نتـایج اي  می

هـا دریافتنـد کـاربرد اسـید      آن. مطابقت داشـت ) 2008(

ریشــه و وزن  تــرهیومیــک توانســت طــول ریشــه، وزن  

همچنین عـالوه بـر حضـور    . خشک ریشه را افزایش دهد

همزمان اسید هیومیک و فسفر در ترکیب این کود وجود 

چـه و   قارچ تریکودرما نیز خود باعث افزایش وزن تر ریشه

  .شود چه می ساقه

  

  چه وزن تر ساقه

دهی اثر تیمارهاي کـودي بـر    با توجه به جدول برش

ارقام دیم مشاهده گردید، تیمار کـودي تریکـودرمین بـر    

فـول در   ، رصد و سرداري، تیمار کـودي سـی  2آذر ارقام 

ارقام باران و هشترود و تیمـار کـودي بیوهلـث بـر ارقـام      

تـاثیر در وزن تـر   هما، اوحدي و تکـاب داراي بیشـترین   

  ).2جدول ( اند چه بوده ساقه

 میوپرایـ ببیـان کردنـد؛   ) 1986(و همکاران 2یندهمو

و  چـه  شـه یباعث کوتـاه شـدن طـول ر    کودرمایبذور با تر

وزن تـر و خشـک   باعث افـزایش  حال  نیو در ع چه ساقه

ــ. شــود یمــ ــایتر نیهمچن ــزا کودرم تعــداد  شیباعــث اف

حـاوي   هـا  قـارچ  این ترشحات. شود یم یجانب يها جوانه

 افـزایش  موجـب  کـه  باشـد  می رشد کننده تنظیم عامل

 مواد بیشتر جذب همچنین و گیاه رشد و بذرها زنی جوانه

  .شود می غذایی

  

  وزن تر گیاهچه

دهی همچنـین مشـاهده شـد، تیمـار      جدول برشدر 

کودي روت بر ارقام باران، تیمار کـودي تریکـودرمین در   

فـول و روت   تیمارهاي کودي سـی ، 2آذر رقم سرداري و 

بر رقم هشترود، تیمارهاي کودي روت و بیوهلث در رقـم  

اوحدي، تیمار کودي بیوهلث در رقم هما و تیمار کـودي  

روت و همچنین شاهد بدون تیمار کودي در رقـم رصـد   

ــوده   ــه ب ــر گیاهچ ــاثیر در وزن ت ــترین ت ــد داراي بیش . ان

دار  عنـی برهمکنش تیمارهاي کودي بر رقم تکـاب نیـز م  

نشـان  ) 2014( 3هـاي اسـماعیل   بررسی ).2جدول (نبود 

آزاد از جمله پرولین در گندم  همینآاسیدهاي داد کاربرد 

                                                             
2 Windham 
3 Ismail 
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 تنشموجب افزایش وزن تر و خشک گیاهچه در شرایط 

) 2014( و همکـاران 1همچنـین کلوسـن  . شوري گردیـد 

موجـب  ) پـرولین (آزاد  هآمینـ اسـید  نشان دادند کـاربرد  

افزایش وزن تر و خشـک گیاهچـه گوجـه فرنگـی تحـت      

  .هاي غیرزنده گردید تنش

  

  چه چه به طول ساقه نسبت طول ریشه

ــرش   ــدول ب ــه ج ــه ب ــا توج ــودي   ب ــار ک ــی، تیم ده

تریکودرمین بر ارقام هما، اوحدي و تکاب و تیمار کـودي  

 روت در رقم سـرداري داراي بیشـترین تـاثیر در نسـبت    

بـرهمکنش  . انـد  چـه بـوده   سـاقه  طـول  به چه یشهر طول

، بـاران، هشـترود و رصـد    2آذر تیمارهاي کودي بر ارقام 

تر محققــان طــول شــیب). 2جــدول (دار نبــود  نیـز معنــی 

 يهـا  چـه را شـاخص   چه به سـاقه  شهیچه و نسبت ر شهیر

کمبـود   طیارقام متحمل به شـرا  ییشناسا يبرا یمناسب

و همکـاران،  2بـوم  هـوگن ( انـد  ذکـر کـرده   كرطوبت خـا 

نتـایج حاصـله را   ). 2006و همکـاران،  3؛ گزانچیان1987

حضور عنصر فسفر در ترکیـب کـود روت کـه     هتوان ب می

 مرتبط دانسـت  دارد،رشد ریشه افزایش  نقش بسزایی در

  ).2008و همکاران، 4زیادي(

  

  استفاده از ذخایر بذر

دهی اثر تیمار کودي بیوهلث بر ارقام  جدول برشدر 

باران، هما، اوحدي، سرداري و تکاب و تیمارهاي کـودي  

داراي بیشــترین  2آذر بیوهلــث و تریکــودرمین در رقــم 

اثــر بــرهمکنش . انــد بــذر بــوده ذخــایر از تــاثیر اســتفاده

تیمارهاي کودي بـر ارقـام هشـترود، بـاران و رصـد نیـز       

مقدار اسـتفاده از ذخـایر بـذر؛     ).2جدول (دار نبود  معنی

حاصل تفاضل بین وزن خشک اولیه و وزن خشک بـاقی  

مانده بذر است و بیانگر میزان استفاده از ذخـایر بـذر در   

باشـد کـه در نهایـت بـه صـورت وزن خشـک        تنفس می

گیاهچـه   هرچـه به عبارت دیگر؛ ؛ گردد گیاهچه ظاهر می

اتـالف   حاصل از بذر وزن خشک بیشتري داشـته باشـد،  

ــواد    ــه م ــدیل آن ب ــارآیی تب ــر و ک ــایر کمت تنفســی ذخ

                                                             
1 Clausen 
2 Hoogenboom 
3 Gazanchian 
4 Ziadi 

کـاهش مقـدار اسـتفاده از    . ساختمانی بیشتر خواهد بود

توانـد بـه دلیـل کـاهش فعالیـت       ذخایر به گیاهچـه مـی  

زنـی باشـد، در نتیجـه     هورمون جیبرلین در فرایند جوانه

پیش تیمـار بـا اسـتفاده از مـوادي کـه داراي ترکیبـات       

توانــد دلیلــی بــر افــزایش مقــدار  جیبـرلین هســتند مــی 

 ).2010و همکاران، 5صدقی(استفاده از ذخایر بذر باشد 

ها نشان داد کـود بیوهلـث درافـزایش میـزان      بررسی

استفاده از ذخایر بذر بدلیل وجود باکتري باسـیلوس کـه   

بسـیار مـوثر بـوده     باشد، تولید کننده اسید جیبرلیک می

و همکـاران   6مـانرو -گـوتیرز ها با بررسـی   این یافته. است

ــه  ) 2001( ــک را در گون ــید جیبرلی ــد اس ــه تولی اي از  ک

ــد، مطابقــت دارد ســلطانی و  .باســیلوس شناســایی کردن

هاي خود نشـان دادنـد کـه     در بررسی) 2004(همکاران 

کاهش بنیه بذر و فرسـودگی بـذر باعـث کـاهش مقـدار      

استفاده از ذخایر بـذر و کـارآیی تبـدیل ذخـایر بـذر بـه       

ــرلین و  گی ــدلیل کــاهش فعالیــت هورمــون جیب اهچــه ب

زنـی   کاهش سنتز آنزیم هیـدرولیتیک در فرآینـد جوانـه   

  .گردد می

  

  کسر ذخایر مصرف شده بذر

دهی اثر تیمارهاي کـودي بـر ارقـام دیـم بیـان       برش

داشت، تیمار کودي بیوهلث بر ارقام باران، هما، اوحـدي،  

سرداري و تکاب، تیمارهاي کودي بیوهلث و تریکودرمین 

 مصرف ذخایر داراي بیشترین تاثیر بر کسر 2آذر در رقم 

اما برهمکنش تیمارهاي کودي بر ارقام ؛ اند بذر بوده شده

  ).2جدول (دار نبود  هشترود، باران و رصد نیز معنی

ــه صــفات    ــذر از جمل ــایر مصــرف شــده ب کســر ذخ

تیمـار   بیوشیمیایی بود که تحت تاثیر پرایمینـگ و پـیش  

بیان کردنـد  ) 2006(سلطانی و همکاران . بذر قرار گرفت

لین در هنگـام  که به احتمال زیاد با افزایش میزان جیبـر 

ــه ــذ جوان ــی ب ــدار هايرزن ــدم، مق  FUSR و SRUR گن

 كعدم تحـر  )2014( و همکاران7ییرضا. یابد افزایش می

 ینـ یمحـور جن  یرا به علت کاهش دسترس ییغذا ریذخا

کـه بـر سـرعت     یعوامل رایز؛ ها نسبت دادند لپه ریبه ذخا

                                                             
5 Sedghi 
6 Gutierrez-Manero 
7 Rezaei 
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و  ریذخــا كدارنــد، بــر تحــر ریتــاث ینــیرشــد محــور جن

  .دخالت دارند زیها ن از لپه ینیآنها به محور جن یدسترس

 

  بذر کارآیی استفاده از ذخایر

دهی اثر تیمارهاي کودي بـر ارقـام دیـم     جدول برش

فـول بـر رقـم همــا،     مشـخص نمـود، تیمـار کـودي ســی    

فول و روت در رقم هشترود، تیمـار   تیمارهاي کودي سی

تاثیر کودي تریکودرمین در رقم سرداري داراي بیشترین 

همچنـین رصـد   . اند بذر بوده ذخایر از استفاده بر کارآیی

بدون تیمـار کـودي داراي بیشـترین کـارایی اسـتفاده از      

ذخایر بذر بود که نشان از تاثیر کم تیمارهاي کـودي بـر   

اثر برهمکنش تیمارهاي . )2جدول ( روي این رقم داشت

، باران، همـا، اوحـدي و تکـاب نیـز     2آذر کودي بر ارقام 

 بذر، وزن ریذخا كکارآیی تحر ).1جدول (دار نبود  عنیم

 کـه از  باشد میچه بر حسب گرم  شهیچه و ر ساقه خشک

و 1حســن(گــرم بــذر خشــک حاصــل شــده اســت   کیــ

  ).2004همکاران، 

  

  گیري نتیجه

ــان داد    ــودي نش ــف ک ــطوح مختل ــی س ــایج بررس نت

هاي مرتبط بـا   تیمار با کود بیوهلث در اکثر شاخص پیش

و رشد هتروتروفیکـی گیاهچـه داراي اخـتالف     زنی جوانه

ایـن   رسـد  می نظر به. با سایر سطوح کودي بوددار  معنی

هیومیک اسید همـراه   مسئله به دلیل وجود درصد باالي

با دو عامل زیستی باکتري و قـارچ در ترکیـب ایـن کـود     

 قارچی و یباکتریای يتیمارها پیشي کارگیر به. باشد می

 اکسـین،  نظیـر  گیـاهی  يهـا  هورمـون  تولیـد  دلیـل  بـه 

 زنـی  جوانـه  فرآینـد  در کـه  جیبـرلین  و سـیتوکینین 

 نقشـی د و نیز وجـود هیومیـک اسـید    دارن تأثیرمستقیم

 شرایط در بویژه بذرها زنی جوانه قابلیت يارتقا در کارآمد

بررسـی ارقـام مختلـف دیـم نشـان داد رقـم       . دارد تنش

الف هاي مورد بررسی داراي اخت هشترود در اکثر شاخص

داري نسبت به سایر ارقام بود که این مسئله حاکی  معنی

هـاي مـورد    از ژنوتیپ برتر این رقم در رابطه بـا شـاخص  

 .باشد بررسی می

  

                                                             
1 Hassan 

  سپاسگزاري

تـات ریاسـت    ینمحمدحسـ از جناب آقاي مهنـدس  

محترم واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان همدان کـه  

هــاي اســتادانه، تمــامی ملزومــات و  عــالوه بــر راهنمــایی

تــر ایــن  کامــل هرچــهامکانــات آزمایشــگاهی را درانجــام 

  .تحقیق فراهم نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم
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Extended Abstract
Introduction: Iran is located in the arid and semi-arid regions  of  the world  with an  average rainfall  of 

240 mm per year, which requires rethinking of the adoption of methods. One of the alternative ways is to use 
organic  and  biological  fertilizers. Biological  fertilizers  are  considered  as  the  main  and the  most important 
factor in the integrated management of plant foods for sustainable agriculture as they play an important role 
in product improvement and efficiency. Therefore, this research was carried out with the aim of investigating
the effect of seed pre-treatment with some organic and biological fertilizers in rainfed wheat.

Materials and Methods: A factorial experiment with three replications was conducted at the Laboratory 
of Seed and Plant Certification and Registration of the Center of Agriculture and Natural Resources Research 
located  in  Hamedan.  Seed  inoculation  was  considered  in  5  levels  (Seafull,  Disper  Root  Gs.,  Bio-Health, 
Trichodermin and control) on 8 different rainfed wheat cultivars (Azar-2, Hashtrood, Baran, Rasad, Owhadi, 
Sardari,  Takab  and  Homa).  First,  the  seeds  were  disinfected  with  sodium  hypochlorite,  and  were  then 
cultured in special containers and were placed in the germinator at 20 ° C. After 4 and 8 days, the number of 
germinated seeds was counted. Germination  seeds were  counted in each  treatment and germination indices 
such  as  germination rate, average daily  germination, coefficient  germination rate, longitudinal  vigor index, 
weight vigor index, seedling fresh weight, root length/shoot ratio, shoot fresh weight, root fresh weight, seed 
reserve utilization rate, seed reserve utilization efficiency, fraction utilization seed reserve, seed dry weight 
were calculated.

Results: With application of  different levels  of  fertilizer, the  rate  of  germination  treatment Homa×Bio-
Health (155%),  average  daily  germination treatment  Hashtrood×Bio-Health (69%),  coefficient  germination 
rate  treatment  Owhadi×Disper  Root  Gs  (60%), longitudinal  vigor  index treatment  Owhadi×Bio-Health
(108%),  weight  vigor  index treatment  Homa×Bio-Health (64%), root  fresh  weight  treatment 
Hashtrood×Disper  Root  Gs (106%),  shoot  fresh  weight  treatment  Hashtrood×Seafull  (23%),  seedling fresh 
weight treatment Homa×Bio-Health  (42%), root length/shoot ratio treatment Owhadi×Trichodermin  (75%), 
seed  reserve  utilization  rate  treatment  Homa×Bio-Health  (118%),  and  fraction  utilization  seed  reserve
treatment  Homa×Bio-Health (119%)  increased,  compared  with the  control. In  addition, the  application  of 
Bio-Health fertilizer and Hashtrood cultivar had the highest amount in almost all the mentioned attributes

Conclusion: Investigation of the different levels of fertilization showed that in most of the indices related 
to  germination  and  heterotrophic  growth  of  seedling, pretreatment  with  Bio-Health  biofertilizer had  a 
significant difference with other fertilizer levels.

Keywords: Germination  rate,  Pre-treatment,  Vigor  index,  Seed  Reserve  Utilization  Efficiency,  Seedling 
fresh weight

Highlights:
1- Evaluation  of  germination indices for recent cultivars  of  rainfed wheat, released by rainfed Research 

Institute of Iran.
2- Investigating and comparing fertilizers with various multifactorial compounds (fungi and bacteria) and 

with each other.
3- Conducting research on commercial compounds and comparison of live biochemical and non-organic 

matters in a single experiment.
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