
Iranian Journal of 

Seed Science and Technology 

Vol.: 7, No.: 2, Autumn and Winter 2018 

(pp: 143-152) 

DOI: 10.22034/ijsst.2018.108058.1019 

 "نشریه علوم و فناوری بذر ایران" 

  79، پاییز و زمستان 2جلد هفتم، شماره 

 (541-512)ص 

 

 بهبود کیفیت و بر  79بایوفارم و پروبیوزیستی بذرمال کودهای ای مزرعهاثر 

 در شهرستان فراهان عملکرد گندم دیم پاییزه

 1، مجید حسینی1، سیاوش ترابی*2، مسعود احمدزاده5سلیمان قاسمی

 )بایوران(آوری زیستی طبیعت گرا شناسی گیاهی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت فن. دکتری بیماری1

 . استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران2

 آوری زیستی طبیعت گرا )بایوران(شرکت فن های گیاهیمدیر تولید پروبیوتیک. به ترتیب مدیر کنترل کیفیت و 3

 (33/33/1331؛ تاریخ پذیرش: 33/30/1331تاریخ دریافت: )

 چکیده
)به عنوان دو تیمار آزمایشی در مقایسه با شاهد مبتنی بر چند باکتری پروبیوتیک گیاهی  39و پروبیو بایوفارم میکروبیکودهای بررسی  با هدف 1331در سال  این پژوهش
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Abstract 
In this study, the effects of two biological products including Biofarm and Probio96 based on some plant probiotic 

bacteria (considered as two treatments in comparison with control) were evaluated on quality and yield of wheat. The 

pilot was considered a farm about 5,000 m2 at Khenejin city (Markazi province) during 2015. A complete randomized 

block design was used. The bacterial treatments were the company-recommended concentrations of Biofarm, Probio96 

and corresponded amount of water as control. In this study quantitative and qualitative parameters were examined. The 

results showed that Probio96 with 366.8 plants per m2 resulted in the highest number of germination. The highest plant 

height (47.33 cm) was related to treatment Probio96. Considering the tillering, Biofarm was recorded as the most 

effective treatment with an average of 3.14 tillers per plant. Seed treatment by Biofarm and Probio96 improved thousand 

seed weight to 41.1 and 39.8 gram respectively. This is despite the fact that control resulted in 37.2 g. The results showed 

that wheat yield in different treatments has significant difference compared to the control. The application of both 

biological fertilizer increased yield compared to control. Seed treatment with Probio96 and Biofarm increased wheat 

yield about 44 and 64 percent respectively. The results showed that Probio96, Biofarm and control resulted in 1900.9, 

1661.7 and 1152.8 kg of yield per hectare, respectively. Qualitative analysis of wheat production under three different 

treatments showed that the treatments had no significant effect on wheat grain quality characteristics. 
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 مقدمه

درصد سطح مزارع جهان بهه کشهت ته ت     93حدود 

در کشور مها نیهز سهطح وسهیعی از مهزارع       اختصاص دارد.

کشهور بههه کشهت دیههی و آبهی گنههدم اختصههاص دارد و از    

یکی است. مهمترین محصول راهبردی کشور طرفی گندم 

هههای افههزایش عملکههرد گنههدم اسههتفاده از کودهههای  از راه

شیمیایی است. اما اسهتفاده از ایهن کودهها شهاید در کوتهاه      

در بلندمدت نه تنها مدت باعث افزایش عملکرد شود، ولی 

شود، می باعث مسمومیت خاک و آسیب به کیفیت خاک

بلکه سبب آسیب جدی به محیط زیست و سه متی انسهان   

بههه جهههت اینکههه . (Turan et al. 2010) گههرددمههی نیههز

توانایی در اختیار قراردادن گیاهی های پروبیوتیک باکتری

ایهن   عناصر مغذی جهت تغذیه گیهاه را دارنهد، اسهتفاده از   

ها خواهد توانسهت ههی اسهتفاده بهینهه از کودههای      باکتری

هههای زیسههت شهیمیایی را افههزایش دهههد و ههی از آلههودگی  

 رویههه آن جلههوگیری کنههد  محیطههی ناشههی از اسههتفاده بههی 

(Rana et al., 2012). 

ژیههک بههه عنههوان ترکیبههاتی شههناخته    کودهههای بیولو

ای هستند که های زندهمیکروارگانیسیشوند که حاوی می

شهوند،  بذر، سطح گیاه یا خاک اسهتفاده مهی  زمانی که در 

فضای ریزوسفری یا سهطح گیهاه را کلنیهزه کهرده و رشهد      

ی مهواد  گیاه را از طریق فهراهی نمهودن یها تسههیل دسترسه     

 .(Vessey 2003) کننههدتههذایی بههرای گیههاه فههراهی مههی  

کودهای بیولوژیک بهه عنهوان یکهی از ابزارههای مههی در      

مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهان جهت دستیابی به یک تولید 

  شههوندمههی پایههدار کشههاورزی و بهبههود عملکههرد شههناخته  

(Narula et al., 2005; Wu et al., 2005 .)   ،رشهد گیهاه

ههای  متأثر از محیط اطراف خود بهه ویهژه میکروارگانیسهی   

باشهههد کهههه در میهههان جوامهههع میکروبهههی، همزیسههت مهههی 

هههای جههن  قبیههلاز  پروبیوتیههک گیههاهی هههای بههاکتری

Pseudomonas ،Azospirillium ،Azotobacter ،

Bacillus ،Burkholderia ،Enterobacter ،Rhizobium  و

Flavobacterium  ای برخوردارنهههههداهمیهههههت ویهههههژهاز 

(Ahmadzadeh, 2014; Rodriguez and Fraga, 1999.) 

هها، عه وه بهر    بدون تردید کاربرد ایهن میکروارگانیسهی  

اثههرات متبتههی کههه بههر کلیههه خصوصههیات خههاک دارد، از     

ماعی نیز متمر ثمهر  های اقتصادی، زیست محیطی و اجتهجنب

مکملی مناسب جهت اسهتفاده  تواند به عنوان واقع شده و می

ههای  بهاکتری  مطلوب برای کودههای شهیمایی باشهد.    و بهینه

ای هی بر خصوصهیات  تأثیر قابل م حظه ک گیاهیپروبیوتی

رشدی گیاه و هی بر میزان عنصر جذب شده کهه در اختیهار   

ایههن  (.Ahmadzadeh, 2014) گیهرد دارنهد  گیهاه قهرار مهی   

ها در کشاورزی با هدف تحریهک چرخهه   میکروارگانیسی

ایی از اهمیههت تههذایی و کههاهش نیههاز بههه کودهههای شههیمی 

 .(Turanet et al., 2010)ای برخوردارند ویژه

ههایی کهه در دنیها بهه     در حال حاضر برخی از بهاکتری 

در قالهب   ،عنوان عوامل محرک رشد گیهاه مطهرح هسهتند   

 39مانند بایوفارم و رشهدافزا و پروبیهو   کودهای بیولوژیک

. این محصوالت اثهرات خهوبی در   شوندتولید و عرضه می

اخیههر هههای بههود عملکههرد محصههوالت مختلههف در سههال به

در افزایش عملکرد گندم و جو  آنهاتوان از اند و میداشته

 ههای تلفیقهی از سهویه  ماده مؤثره این محصوالت  برد.بهره 

Azotobacter ،Azospirillum ،هههههای مختلههههف  گونههههه

Pseudomonas  گونه وBacillus subtilis باشهد. ایهن   می

ههای محهرک   های مولد هورمونماده موثره، واجد باکتری

گیاه و اص ح کننده ساختمان خاک است و در عهین  رشد 

حال نقش مهمی در کاهش اسهتفاده از کودههای شهیمیایی    

میهدانی و کهاربردی    ق کهام ا تحقیه  لذا در این .دکنایفا می

تا اثرات این کودها بر پارامترهای مختلف تولیهد   سعی شد

 گندم مورد ارزیابی قرار گیرد.

 هامواد و روش

، شهرسهتان  استان مرکزیدر 1331 در سالاین بررسی 

بخهش   .(1)شهکل  صورت پذیرفت بخش خنجین فراهان و

و عههرج جغرافیههایی  31:13خنجههین در طههول جغرافیههایی 
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 متهههر 1033قههرار دارد. ارتفههاع آن از سهههطح دریهها    11:31

یها   مربع متر 1133زمین مورد آزمایش به مساحت  باشدمی

در  حدود نیی هکتار در سمت شهمال شهرقی شههر خنجهین    

 .نظر گرفته شد

 آزمایش حطر

برای انجام این آزمایش به دلیل وجود شیب و ناهمگن 

امهل تصهادفی اسهتفاده    ههای ک زمهین از طهرح بلهوک    بودن

. در در نظر گرفته شدها عمود بر شیب زمین گردید. بلوک

در  2ابق شهکل  تکهرار مطه   3بلوک و  3تیمار،  3این طرح 

بایوفهارم  کاربرد کود زیستی نظر گرفته شد. تیمارها شامل 

(1T ،) 39پروبیو کود زیستی (2T) و شاهد (3T.بود ) 

برای بهذرمال کهردن بهذرهای رقهی سهرداری از روش      

شههده براسههات دسههتورالعمل شههرکت تولیدکننههده   توصههیه

های استفاده شد. مقدار مورد نظر از هر کدام از پروبیوتیک

حالی  گیاهی در داخل ظرف اسپری ریخته شد و سپ  در

شدند بهر روی آنهها اسهپری گردیهد.     که بذرها هی زده می

زدن بذور تا جایی ادامهه یافهت کهه از یکنهواختی     عمل هی

کهار رفتهه از   به مقدارها اطمینان حاصل شد. توزیع باکتری

 133لیتهر در   2 دو کود بیولوژیک جهت عملیهات بهذرمال  

یهه  کیلوگرم بذر بود. در مورد نمونه شهاهد از آب فاقهد ما  

پ  از آتشته  تلقیح جهت بذرمال کردن بذور استفاده شد.

اجهازه داده شهد تها در     بذرها با سوسپانسیون کودهها، شدن 

د. بهذرها سهپ  در زمهین    نشرایط سایه کام  خشهک شهو  

ش در بهههار ماننههد همههه زمههین مههورد آزمههای کاشههته شههدند.

های دیی در منطقه شخی شد و در پاییز آماده کاشهت  زمین

بههذرها بهه صههورت یکنواخهت در زمههین توزیههع    ود. گردیه 

پوشاندن بذور  و پ  از پاشش بذور عمل شخی. گردیدند

 انجام گرفت. چیزل قلمیبا استفاده از 

 هاارزیابی شاخص

حدفاصل بین طوقه و ها گیری ارتفاع بوتهجهت اندازه

رار گرفتنهد. جههت   قه  گیریاندازهمورد  بوته یانتهای بخش

ههای رشهد کهرده در    تعداد بوتهه  زنیسنجش درصد جوانه

شهمارش قهرار   مورد با استفاده از کوادرات  واحد متر مربع 

ها در هر بوتهه  منظور بررسی میانگین تعداد پنجه به گرفت.

دسهت  ههها شهمارش و میهانگین آن به    ها در بوتهتعداد پنجه

 1333وزن هزار دانه ههر کهدام از تیمارهها بها تهوزین       آمد.

عدد از بذرهای بدست آمهده از آنهها محاسهبه گردیهد. بهه      

منظور محاسبه عملکرد گندم در تیمارهای مختلهف میهزان   

محصول برداشت شده در هر متر مربع محاسبه و به هکتهار  

تعمیی داده شد. الزم به توضیح است که برای ایهن منظهور   

نمونه )سه مرتبه کادر اندازی( اخذ شهد کهه    3ار از هر تکر

. دسههت آمههد هنمونههه بهه  3در مجمههوع بههرای هههر تیمههار    

های مختلفهی از قبیهل درصهد پهروتبین بهذر، عهدد       شاخص

، ورآمدن، درصد جذب رطوبت، درصهد و شهاخص   زلنی

گلوتن در آزمایشگاه موسسه تحقیقات اص ح و تهیه نهال 

 گیری شهد. اندازه ICC های استانداردو بذر براسات روش

نسهخه   SASافهزار  آماری با استفاده از نرممحاسبات جهت 

درصد   1سطح در  LSDو مقایسه میانگین نیز بصورت  1/3

 کار برده شد.به

 و بحث نتایج

نتایج حاصل از تجزیه واریان  داده هها نشهان داد کهه    

های پروبیوتیک بر عملکرد و مولفهه ههای رویشهی    باکتری

 (.1جدول دار داشته است )تاثیر معنیگندم 

 ارزیابی ارتفاع بوته های گندم

با میانگین  39نتایج  حاصل نشان داد که محصول پروبیو 

سانتیمتر باالترین ارتفاع بوته را به خود اختصهاص داد.   3/11

این درحالی بود که محصهول بایوفهارم از ایهن نظهر در رتبهه      

متهری را بهه خهود    سانتی 1/11دوم قرار گرفت و ارتفاع بوته 

ی متهر سهانتی  3/39های شاهد ارتفهاع  اختصاص داد. در بوته

ههای   (. نتهایج حاصهل بها یافتهه    2و  1های ثبت گردید )شکل

( کهه بهر روی   Shahzad et al., 2013) شهزاد و همکهاران 

ارتفاع گیهاه   SFT3ذرت انجام دادند و دریافتند که جدایه 

یش( نسبت بهه شهاهد رسهاند.    افزا%12) مترسانتی 199را به 

 درصههد،  13بههه همههراه   SFT3در تلفیههق بههاکتری جدایههه  

ترتیب ارتفهاع  درصد کود توصیه شده به 133درصد و  11
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 متهر سهانتی  231افزایش(  %20) مترسانتی 133گیاه ذرت به 

افهزایش( نسهبت بهه     %11متهر ) سانتی 210افزایش( و  30%)

فتوسهنتز کننهده بیشهتر    شاهد رسید که این امر باعث سهطح  

تاج پوشش گیاهی گردیهده و سهوخت وسهاز را از طریهق     

افههزایش سههطح بههرو و فتوسههنتز افههزایش داده و پتانسههیل  

دهد. همچنین عباسی و صعودی زیست توده را افزایش می

دریافتنهد کهه کهاربرد     (Abbasi et al., 2011)همکهاران  

گیهاه،  داری باعهث افهزایش ارتفهاع    ها به طور معنیباکتری

 11، 21وزن تر ساقه، و وزن خشک ساقه بترتیب به میهزان  

وزن تههر و ، درصههد گردیههد، در حالیکههه طههول ریشههه 09و 

درصههد نسههبت بههه شههاهد   19و  132، 21خشههک ریشههه را 

 افزایش داد.

 های پروبیوتیکاکتریتجزیه واریان  میانگین مربعات صفات مطالعه شده در گندم تحت ب -1جدول 

Table 1- Analysis of variance mean square of the studied traits in wheat under probiotic bacteria 

Nsدرصد 1و  1داری در سطوح احتمال دار و معنیترتیب تیر معنیه ، * و ** ب 
Ns, *, ** No-significant and significant at 1 and 5 percent level, respectively 

 

 

 ( شاهدCو  39( کود بیولوژیک پروبیوB( کود بیولوژیک بایوفارم، Aهای گندم. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر ارتفاع بوته  -1شکل 

Figure 1- Effect of application of biological fertilizers on wheat plant height.  

A) Biofarm, B) Probio 96, and C) Control 
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df 
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 های گندمبر ارتفاع بوته 39بایوفارم و پروبیو اثر کاربرد کودهای بیولوژیکمقایسه میانگین  -2شکل 

Figure 2- Mean comparisons for the eeffect of biofarom and Probio96 as biological fertilizers on wheat height. 

 

 بذور زنیارزیابی جوانه

 آوری شده از نظر تعداد بذرهای جوانههای جمعنمونه

زده که منجر به تولید بوته گندم شده بود مهورد بررسهی و   

نشهان داده شهده    3شکل شمارش قرار گرفتند که نتایج در 

 0/399با  39دهد تیمار محصول پروبیواست. نتایج نشان می

نظهر بهه   زنی را دارد. در متر مربع بیشترین تعداد جوانهبوته 

ههای  های پروبیوتیک توانایی تولید متابولیهت اینکه باکتری

 همچون سیدورفور و اسهیدهای آلهی را دارنهد و از طرفهی     

باعث آزادسازی عناصر مغذی و در اختیهار قهرار دادن آن   

نظر به اینکه اکتهر بهذرها دارای   باشند، می بذر و گیاه برای

از طریق بهبهود  های باکتریباشند، این قدرت بذر پایین می

های درونهی بهذر   فیت بذر و همچنین تحریک متابولیتکی

 گهردد تر و یکنواخت تهر بهذرها مهی   زنی سریعباعث جوانه

(Morgan et al., 2005). 

 
 گندم  زنیتعداد جوانهبر  39اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیومقایسه میانگین  -3شکل 

Figure 3- Mean comparisons for the effect of application of biofarm and Probio96 

(as biological fertilizers) on seed germination of wheat. 
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 در هر بوته ارزیابی تعداد پنجه

یهک   پنجه در 11/3زنی بایوفارم با متوسط از نظر پنجه

ایهن در حهالی اسهت کهه      .بوته در رتبه نخست قرار گرفت

 پنجه در رتبه دوم قرار گرفت 11/2از این نظر با  39پروبیو 

 .(1)شکل 

 
 زنی گندم بر میانگین پنجه 39اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیومقایسه  -1شکل 

Figure4- Mean comparisons for the effect of application of biofarm and Probio96 

(as biological fertilizers) on wheat tiller.  

 

بههرداری جهههت بررسههی عملکههرد نهههایی دومههین نمونههه

تهاریخ   در فراههان  برداشت گندم در منطقهه  فصل گندم در

بهرداری از مزرعهه بهر    نمونهه  .گرفتانجام  1331تیرماه  10

انجام شهد.   ،بندی و تیماربندی صورت گرفتهاسات بلوک

متهر  فلهزی بها مسهاحت یهک     برای این منظور از یک کادر 

های مربعی استفاده شد. کادر به صورت تصادفی در کرت

برداری داخل کادر تحت تیمار و شاهد انداخته شد و نمونه

نمونهه   3هر تکهرار تیمارهها    انجام گرفت. در این مرحله از

کادر بهرای یهک تیمهار     3کادر گرفته شد بدین ترتیب که 

انههدازی کادر 21د. مجموعهها بههرای سههه تیمههار  انداختههه شهه

 های گندمذیرفت. در هر کادراندازی کل خوشهصورت پ

رامترهای مختلف از داخل کادر برداشت و برای ارزیابی پا

بهههه هکتهههار جملهههه وزن هزاردانهههه و عملکهههرد گنهههدم در 

ههای بایهو و   نتایج حاصل بها یافتهه   آزمایشگاه منتقل شد.

ههایی کههه هههی خاصههیت  از بههاکتری کههه( 2312همکهاران ) 

آمینهاز را  د ACC ح لیت فسفر و هی خاصیت تولید آنزیی

در گندم مورد مطالعه قهرار دادنهد و بهه ایهن نتیجهه       داشتند

دارای هایی که خاصیت دوگانه دارند دست یافتند باکتری

ههای عملکهردی و ههی بهر میهزان      تاثیر بیشتری بهر ویژگهی  

جذب فسفر در کاه و عملکرد هی در شرایط مزرعه و ههی  

 1در شرایط گلخانهه داشهتند. بهه طوریکهه باعهث افهزایش       

 19باعههث افههزایش  و برابههری وزن و طههول ریشههه گنههدم   

درصهدی   11درصهدی عملکهرد و    13زنی، درصدی پنجه

 فسفر دانه گردید.

 دانهوزن هزارزیابی ار

نه در تیمارهای مختلهف  دانتایج نشان داد که وزن هزار

دو کههود  . کههاربرد هههر(1)شههکل  داری داردتفههاوت معنههی

بیولوژیک سبب بهبود وزن هزار دانه نسبت به تیمار شهاهد  

تیمهار   نشهان داده شهده اسهت    0که در شهکل  . همچنان شد

سهبب   39پروبیوم و بایوفار های گیاهیپروبیوتیک بذرها با

. گهرم شهدند   0/33و  1/11دانه به ترتیب تا بهبود وزن هزار

این در حالی است که وزن هزار دانه در مورد تیمار شهاهد  

 گرم بود. 9/31
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 بر وزن هزاردانه گندم تحت تیمار و شاهد 39اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو -1شکل

Figure 5- Effect of application biological fertilizer of biofarm and Probio96 on grain weight of wheat. 

 

 

 عملکردارزیابی 

دم در تیمارههای مختلهف   عملکرد گننتایج نشان داد که 

دارد. کهاربرد   دار و چشمگیری نسبت بهه شهاهد  تفاوت معنی

عملکههرد چشههمگیر هههر دو کههود بیولوژیههک سههبب افههزایش 

نشان  9شکل . همچنان که در گندم نسبت به تیمار شاهد شد

ههای گیهاهی   پروبیوتیهک  بها  بهذرها  تیمهار ، داده شهده اسهت  

ترتیب به میزان  به عملکرد افزایش سبب 39پروبیو و بایوفارم

در این درصد نسبت به شاهد شدند. میزان عملکرد  11و  33

 هکتههار در کیلههوگرم 1/1123و  2/1091بههه ترتیههب  بررسههی

 مهورد  در گندم عملکرد که است حالی در دست آمد. اینهب

نتهایج حاضهر بها     بود. هکتار در کیلوگرم 3/302 شاهد تیمار

بر جذب را  ها( تأثیر باکتری2312)های رانا و همکاران یافته

باعهث   عناصر پرصرف و کی مصهرف بهر عملکهرد گنهدم و    

 20درصدی در پارامترهای بیومتریک گیاه و  31تا  11بهبود 

بها  درصدی در محتهوی عناصهر ریزمغهذی و همچنهین      93تا 

( کهه باعهث باعهث افهزایش     2311عباسی و همکاران )نتایج 

ترتیهب بهه   ه زن خشک ساقه به ارتفاع گیاه، وزن تر ساقه، و و

وزن تهر و خشهک   ، درصد و طول ریشهه  09و  11، 21میزان 

، درصد نسبت بهه شهاهد افهزایش داد    19و  132، 21ریشه را 

ههای مسهتقیی اثهر بخشهی     دلیل این مههی مکهانیزم   .همسو بود

 هها ها، اکسینمانند تولید فیتوهورمونمفید  هایباکتریانواع 

(Piromyou et al., 2011) ،هاسیتوکینین (Aslantas et al., 

(، Gutierrez-Manero et al., 2001) هها ( و جیبهرلین 2007

افزایش دسترسی گیاه به مواد تذایی از جمله فسفر از طریهق  

ههای نهامحلول آلهی و    حل آنزیمهی و تیهر آنزیمهی فسهفات    

معهدنی و تسهههیل جهذب آهههن بهها تولیهد سههیدروفور توسههعه    

 تولید ریزوبیتوکسهین  (،Zahir et al., 2004) ایسیستی ریشه

 اتههههیلن استرسههههی  منفههههیبههههه منظههههور کههههاهش اثههههرات 

 Antoun andزایهی بهه اثبهات رسهیده اسهت )     و افزایش گره

Kloepper, 2001). 

 های کیفیسنجش شاخص

داری بهر  نتایج نشان داد که کاربرد این کودها اثر معنی

درصد پروتبین گندم نداشته اسهت. براسهات دسهتورالعمل    

 المللههی علههوم و تکنولههوژی شههده توسههط انجمههن بههینارائههه

 شهود  پروتبین گنهدم کهه نهان از آن تهیهه مهی     ، 1بذر ت ت

 درصهههههد پهههههروتبین داشهههههته    1/11بایهههههد بهههههیش از  

ههای  این عدد برای گندم(. Williams et al., 1998)باشد 

 باشد.درصد می 1/12دوروم 

                                                           
1 url: https://www.icc.or.at/ 
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  گندم عملکردبر  39اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو -9شکل 

Figure 6- Effect of application biological fertilizer of biofarm and Probio96 on wheat yield. 

 

ین دارد. یعنی عهدد  بارتباط مستقیمی با پروت زلنیعدد 

رود. در باال و پهایین مهی   زلنیین به همان نسبت عدد بپروت

، در تیمههار 21ایههن پههژوهش در تیمههار بایوفههارم ایههن عههدد  

گهزارش شهد    3/20و در شهاهد   9/23 زلنهی عدد  39پروبیو

عدد بهتری بدست داد. در این پژوهش  39که تیمار پروبیو

گرم  133یا ورآمدن و پف کردن خمیر برای  BVشاخص 

درصد جذب رطوبت مقدار آبی که مجاز  .آرد کالیبره شد

 %91تها   %93هستیی به آرد جهت تهیه خمیهر اضهافه کنهیی    

داری بین تیمارهها  باشد که در این پژوهش تفاوت معنیمی

درصهد پهروتبین    03دانهیی  همهانطور کهه مهی    مشاهده نشد.

دهد. دستگاه گلهوتن شهور ههی    گندم را گلوتن تشکیل می

کنهد و یهک تهوده    جهدا مهی   سبوت ههی نشاسهته را از آرد  

نتایج سایر  باشد.دهد که همان گلوتن میمی الستیکی به ما

که در  ICCهای استاندارد های مهی براسات روششاخص

آزمایشگاه موسسه تحقیقهات اصه ح و تهیهه نههال و بهذر      

 اند.آورده شده 2انجام گرفت، در جدول 

 . بر برخی شاخص های کیفی بذر گندم های دیی تحت تیمار و شاهد 39ربرد کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیواثر کا -2جدول 

 ،  (W.GLUT)، درصد گلوتن (%WA) ، درصد جذب رطوبت(BV)، ور آمدن (ZEL) زلنی، عدد (% PROT)درصد پروتبین بذر 

 SDSو  (GLUT.I)شاخص گلوتن 

Table 2. Effect of Biofarm and Probio 96 on some qualitative parameters of wheat grains. Seed protein 

percentage (PROT %), Zeleny number (ZEL), (BV), water absorption percentage (WA %), gluten percentage 

(W.GLUT), gluten index (GLUT.I) and SDS 
 

Treatments PROT % ZEL B.V WA% W.GLUT GLUT.I SDS 

Biofarm 10/77 a 27/00 b 504/33 b 62/03 a 22/00 b 54/00 b 43/67 c 

Probio96 10/97 a 29/67 a 495/33 c 62/37 a 23/67 b 56/00 a 48/33 b 

Control 10/90 a 28/33 b 517/67 a 62/07 a 27/33 a 52/33 c 50/00 a 
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 گیرینتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد که درصد گلهوتن موجهود   

در تیمههار شههاهد بیشههتر از دو تیمههار دیگههر اسههت. در ایههن   

پژوهش مشخص شهد کهه ایهن شهاخص در تیمهار کهودی       

دست هب 12و  19، 11و شاهد به ترتیب  39بایوفارم، پروبیو

 تحقیهق، در این است که  SDSعدد  اما شاخص آخر .آمد

 تیمهار بهرای  ، 91/13عهدد  بایوفهارم   تیمار بیولوژیهک برای 

عهدد   ،شهاهد بود؛ درحالیکه درمهورد   3/10عدد  39پروبیو

بهتهر   دهد تیمار شاهدمی ها نشان. این دادهدست آمدبه 13

 SDSعهدد  باید توجهه داشهت کهه     از دو تیمار دیگر است.

بیانگر این خصوصیت است کهه  ین نداشته و بربطی به پروت

 متوسههط یهها قههویعیف، صههفات ژنتیکههی ارثههی گنههدم ضهه 

باشد. در این می ینلزتر از قوی SDS باشد. لذا شاخصمی

شهاخص  ، زلنیشش فاکتور درصد پروتبین، عدد پژوهش 

توسهط  آمدن، درجه سهختی و درصهد جهذب رطوبهت     رو

انجام شد که بر مبنای اشعه مادون قرمز عمل  NIRدستگاه 

و هایی که در این مقاله به آنها اشاره شاخصتمام  .کندمی

شده است، همگی براسات استاندارد و دستورالعمل استناد 

 باشهد. مهی ت ت المللی علوم و تکنولوژی بذر انجمن بین

این تحقیق در یک سال زراعی انجام گرفته است و بدیهی 

کننهده توانهایی   تواند مهنعک  است نتایج آن به تنهایی نمی

فاده در رشد گندم باشهد امها باتوجهه بهه     محصول مورد است

کارهای مشابهی که در شرایط مختلف انجام گرفتهه اسهت   

توان ادعا کرد که محصوالت بیولوژیهک  )منتشرنشده( می

مورد استفاده در این تحقیق، پتانسیل خوبی برای جایگزین  

بههه منظههور تولیههد  کودهههای شههیمیایی یهها کههاهش  کههردن 

البته این تحقیق در شهرایط زراعهی    .تر دارندمحصول سالی

مختلف نیز انجام گرفته یا درحال انجام است تا از کهارایی  

 و اثربخشی آنها در شرایط مختلف اطمینهان حاصهل شهود.   

رسد که چهون مخلهوطی از   فارم به نظر میدرخصوص بایو

-چند باکتری پروببیوتیک گیاهی است، اثر تجمعی یا ههی 

ای وجهود دارد  ت منتشرنشهده افزایی دارند؛ اگرچه گزارشا

در مقایسه با بیوفارم است.  39که حاکی از تاثیر بهتر پروبیو

شرایط فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک نقش مهمی در 

 رفتار نهایی یک محصول میکروبی دارد.

 سپاسگزاری

شههرکت  R&Dایههن تحقیههق بهها حمایههت مههالی واحههد  

و همکهاری گهروه    (Biorun)گهرا  آوری زیستی طبیعتفن

انجام گرفتهه اسهت. از موسسهه    پزشکی دانشگاه تهران گیاه

تحقیقات اص ح و تهیه نهال و بذر بهه دلیهل همکهاری در    

ههههای اسهههتاندارد، صهههمیمانه  تکمیهههل برخهههی آزمهههایش 

 شود.سپاسگزاری می
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