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چکیده
کودهاي بیولوژیکی در کشاورزي پایدار به عنوان یک جایگزین مناسب براي کودهاي شیمیایی مطرح هستند و
میتوانند باعث بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی شوند .در این راستا ،به منظور بررسی اثر کودهاي بیولوژیکی
بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گیاه دارویی زیره سبز آزمایشی در سال 2931در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با
سه تکرار و هشت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی -شهرستان نقده اجرا شد.
تیمارهاي آزمایش شامل ازتو بارور( 2-حاوي باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتو باکتر) ،فسفاته بارور1 -
(باکتریهاي حل کننده فسفات از جنس باسیلوس لنتوس و سودوموناس پوتید) ،بیوسولفور (باکتریهاي اکسید کننده
گوگرد از جنس تیوباسیلوس) ،ازتو بارور +فسفاته بارور ،1 -ازتو بارور +2-بیوسولفور ،فسفاته بارور +1 -بیوسولفور،
ازتو بارور +2-فسفاته بارور +1 -بیوسولفور و شاهد )بدون مصرف کودهاي بیولوژیکی( بودند .نتایج نشان داد کاربرد
کودهاي بیولوژیک منجر به افزایش معنی دار اجزاي عملکرد ،و عملکرد دانه و اسانس گردید .در این میان تیمارهاي
ترکیبی نسبت به تیمارهاي مصرف جداگانه بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند .بیشترین عملکرد
دانه ( 555/66کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس ( 21/12کیلوگرم در هکتار) به تیمار ترکیبی سه گانه ازتو بارور+
فسفاته بارور +1 -بیوسولفور و کمترین مقادیر عملکرد دانه ( 913/61کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس ( 3/59کیلو-
گرم در هکتار) به تیمار شاهد اختصاص داشت .به طور کلی ،نتایج نشان داد استفاده از کودهاي بیولوژیکی اثر معنی
داري در بهبود عملکرد کمی و کیفی زیره سبز داشت.
واژه های کلیدی :اسانس ،عملکرد واجزاي عملکرد ،کشاورزي پایدار ،گیاه دارویی
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Abstract
Biological fertilizers as an alternative to chemical fertilizers in sustainable agriculture
improve the quantitative and qualitative yield of medicinal plants. In order to investigate the effect
of biofertilizers on the seed yield and yield components of cumin (Cuminum cyminum L.), a field
experiment was arranged in a randomized complete block design with three replications and eight
treatments at the Agricultural Research Station, Payamenoor University of Nagadeh, Iran in 2013.
Treatments included application of Azoto Barvar (Azotobacter), Barvar Phosphate (the combination
of Pseudomonas putida and Bacillus lentus), Biosulfur (Thiobacillus), Azoto Barvar+ Barvar
Phosphate, Azoto Barvar+ Biosulfur, Barvar Phosphate+ Biosulfur, Azoto Barvar+ Barvar
Phosphate+ Biosulfur and control without biofertilizers. Results indicated that application of
biofertilizers enhanced the seed and essential oil yield, and yield components. Among treatments,
combined usage of biofertilizers showed the greater increasing in studied traits than individual
consumption. The highest yield of seed (550.66 kg.ha-1) and essential oil (18.71 kg.ha-1) were
obtained from Azoto Barvar+ Barvar Phosphate+ Biosulfur, and the lowest yield of seed (389.67
kg.ha-1) and essential oil (9.53 kg.ha-1) belonged to control treatment. In general, results of the
present study revealed that the application of biological fertilizers plays a remarkable role in
improving quantitative and qualitative yield of Cuminum cyminum.
Keywords: Essential Oil, Medicinal Plant, Sustainable Agriculture, Yield

شیمیایی روي کمیت و کیفیت ترکیبات مؤثره گیاهان

مقدمه

 بسیاري از شرکتهاي دارویی مواد خام،دارویی

به دلیل مشخص شدن عوارض جانبی داروهاي

حاصل از نظامهاي پایدار و ارگانیک را ترجیح میدهند

شیمیایی توجه محافل پزشکی به داروهاي گیاهی بیشتر

، در این راستا.)1559  و گریف1551 (کاروبا و همکاران

 با توجه به احتمال بروز اثرات، از طرفی.شده است

کاربرد کودهاي بیولوژیک از جمله راهبردهاي نیل به

منفی ناشی از مصرف بی رویه سموم و کودهاي
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اهداف کشاورزي ارگانیگ است که در سالهاي اخیر

سیستم ریشهاي و بهبود جذب آب در مقابله با شرایط

براي رفع این مشکالت مورد توجه قرار گرفتهاند.

تنش کم آبی نیز نقش موثرتري دارد (علیجانی و

زیره سبز 2یکی از گیاهان دارویی ارزشمند
از تیر چتریان ( )Apiaceaeمیباشد که به دلیل فصل

همکاران .)1552
بیوسولفور

حاوي

باکتريهایی

از

جنس

رشد کوتاه ( 35تا  225روز) ،نیاز آبی پایین ،آفات کمتر

تیوباسیلوس 4از فعالترین و موثرترین میکروارگانیسم-

و توجیه اقتصادي باال به طور گسترده در مناطق خشک

هاي اکسید کننده گوگرد میباشد .اکسایش گوگرد

و نیمه خشک ایران کشت میشود (کافی .)2912

عالوه بر کاهش اسیدیته خاك ( )pHو فراهم نمودن

بیشترین سطح کشت گیاهان دارویی مربوط به زیره

شرایط مناسب جذب فسفر و عناصر کم مصرف (آهن،

سبز با سطحی حدود  21هزار هکتار با میانگین عملکرد

منگنز ،روي و مس) ،با تولید اسید سولفوریک موجب

 511کیلوگرم در هکتار میباشد (کافی .)2912

بهبود وضعیت تغذیه گیاه میگردد .تلقیح خاك با این

کود بیولوژیک ازتو بارور( 2-حاوي باکتري

باکتریها ،باعث افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد و

تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتو باکتر) از تثبیت

جذب این عنصر میشود (یادگاري و برزگر 2913؛

کنندههاي اختیاري نیتروژن مولکولی بوده که در محیط

صفري سنجانی .)2935

ریشه گیاه توانایی ساخت و ترشح مقداري مواد

پور هادي ( )2935نشان داد که کودهاي

بیولوژیکی فعال مانند اسید نیکوتینیک ،اسید پنتوتنیک،

بیولوژیک نیتروکسین (حاوي مجموعهاي از باکتریهاي
آزوسپیرلیوم5

بیوتین ،ویتامینهاي گروه ،Bاکسینها ،جیبرلینها و

تثبیت کننده نیتروژن از جنس

غیره را دارند که در توسعة سیستم ریشهاي نقش مفید

ازتوباکتر 6و حل کننده فسفات از جنس سودوموناس)1

و مؤثري دارند و با بهبود جذب آب و عناصر غذایی و

،سوپرنیتروپالس (حاوي باکتري هاي محرك رشد

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ،عملکرد گیاهان زراعی و

شامل آزوسپیرلیوم ،سودوموناس و باسیلوس ) 1و

همچنین ویژگیهاي خاك را تحت تاثیرقرار میدهد.

بیوسولفور نسبت به تیمار شاهد عملکرد کمی و کیفی

ازتوباکتر همچنین قادر به تولید ترکیبات ضد عوامل

نعناع فلفلی را بهبود بخشید .استفاده از تیوباسیلوس در

بیماریزاي گیاهی بوده و در مقابله با بیماريها نیز نقش

کنار کود گوگرد و کود آلی سبب افزایش معنی دار

دارد ( اکبري و همکاران .)2913

عملکرد ماده خشک و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه

کود بیولوژیک فسفاته بارور ،1-حاوي دو نوع
باکتري حل کننده فسفات از گونههاي

باسیلوس

و

شده است (یادگاري و برزگر  .)2913درزي و همکاران
( )2932نشان دادند که تلقیح با ازتوباکتر و

لنتوس 1و سودوموناس پوتیدا 9میباشد که با ترشح

آزوسپیریلوم از نظر وزن هزاردانه و عملکرد دانه،

اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز قادرند فسفر نامحلول

برتري محسوسی در مقایسه با تیمار شاهد داشت.

خاك (بویژه در مناطقی که کلسیم خاك باال باشد) را به

استفاده ازکودهاي بیولوژیکی نیتروکسین ،بیوفسفر

فرم محلول قابل جذب گیاه تبدیل کند .همچنین با افزایش

(مجموعهاي از باکتریهاي حل کننده فسفات) و

دوام سطح برگ ( )LADسبب استفاده بهینه از انرژي

بیوسولفور در گیاه کنجد (جهان و همکاران  )2931و

خورشیدي و فتوسنتز بیشتر و در نتیجه منجر به
عملکرد باالتر گیاه میشود و همچنین به دلیل توسعه
1- Cuminum cyminum L.
2 -Bacillus lentus
3 -Pseudomonas putida

4 - Thiobacillus sp.
5 -Azospirillum
6 -Azotobacter
7 -Pseudomonas
8- Bacillus subtilis
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کاربرد ریزوباکترهاي محرك رشد گیاه (آزوسپریلیوم

مواد و روشها

و ازتو باکتر) در ذرت (بیاري و همکاران  )1551موجب

به منظور بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیکی ازتو

افزایش معنیدار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ،و

بارور ،2-فسفاته بارور 1-و بیوسولفور بر عملکرد

اجزاي تشکیل دهنده عملکرد نسبت به تیمار شاهد (عدم

کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز ،آزمایشی در سال

مصرف کود) شد .کاربرد باکتري باسیلوس روي گیاه

زراعی  2932 -2931در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام

ریحان سبب افزایش عملکرد اسانس و زیست توده

نور استان آذربایجان غربی -شهرستان نقده با طول

ریحان شد و حتی میزان اسانس گیاه را دو برابر

جغرافیایی ْ 45و َ 14و عرض جغرافیایی ْ 96و َ 51و

افزایش داد (بانچیو و همکاران .)1553

ارتفاع  2911متر از سطح دریا ،در قالب طرح بلوكهاي

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر باکتريهاي

کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار اجرا شد .قبل

تثبیت کننده نیتروژن ،حل کننده فسفات و باکتریهاي

از شروع آزمایش ،به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی

اکسید کننده گوگرد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی

و شیمیایی خاك ،از عمق صفر تا  95سانتی متري خاك

زیره سبز به مرحله اجرا در آمد تا واکنش این گیاه

نمونه برداري انجام گرفت .نتایج حاصل از تجزیه

دارویی در راستاي کشاورزي پایدار به کودهاي

فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش در جدول  2نشان

بیولوژیکی مشخص شود،

داده شده است.
جدول  -1خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مورد استفاده در آزمايش

پتاسیم قابل

فسفر قابل

درصد

ازت کل

جذب )(ppm

جذب

موادآلی

(درصد)

)(ppm

136

31/0

هدایت الکتریکی
3

اسیدیته

EC × 10
pH

رس
(درصد)

سیلت

شن (درصد)

(درصد)

بافت
خاك

)(dS.m-1

3/10

6/01

6/31

7/0

11

10

30

رس
سیلتی

تیمارهاي آزمایش شامل :ازتو بارور(حاوي

با آب مخلوط و روي بذرها اسپري شدند تا یک پوشش

باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتو باکتر)،

کامال یکنواخت روي سطح آنها تشکیل شود و سپس

فسفاته بارور( 1 -حاوي دو نوع باکتري حل کننده

بذرها در سایه خشک شدند و عملیات کاشت صورت

فسفات از گونههاي باسیلوس لنتوس و سودوموناس

گرفت.

پوتیدا) ،بیوسولفور (باکتریهاي اکسید کننده گوگرد از
جنس تیوباسیلوس) ،ازتو بارور +فسفاته بارور،1 -
ازتو

بارور+

بیوسولفور،

فسفاته

بارور-

+1

بیوسولفور (ساخت شرکت فن آوري زیستی
مهرآسیا با جمعیت  251عدد باکتري زنده و فعال در
هر گرم کود بیولوژیک) نیز از جمله کودهاي زیستی

بیوسولفور ،ازتو بارور +فسفاته بارور +1 -بیوسولفور

است که حاوي باکتريهایی از جنس تیوباسیلوس می-

و شاهد )بدون مصرف کودهاي بیولوژیک( بودند .بذر

باشد که به صورت پودر می باشد که به میزان 1

گیاه زیره سبز یک ساعت قبل از کشت با کودهاي

کیلوگرم در هکتار استفاده شد .براي اطمینان از اثر

بیولوژیکی فسفاته بارور 1 -و ازتو بارور با نسبتهاي

بخشی آن سه هفته قبل از کاشت به تیمارهاي حاوي

مشخص ( 255گرم در هکتار) و بر اساس دستور العمل

بیوسولفور مقداري گوگرد جهت فعالیت باکتر هاي

توصیه شده (ساخت شرکت زیست فناور سبز ،شامل

موجود در این کودها اضافه و با خاك مخلوط گردید.

 251عدد باکتري زنده و فعال در هر گرم کود

کاشت به صورت جوي و پشته با فواصل ردیفی

بیولوژیک) تلقیح شدند .بهاین صورت که محتوي بسته

 95سانتیمتر و روي ردیف  5سانتیمتر در تاریخ 5
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فروردین  2931انجام شد .هر واحد آزمایشی شامل

استخراج اسانس زیره سبز به روش تقطیر با آب

هشت ردیف کاشت به طول چهار متر بود .بذور قبل از

و توسط دستگاه کلونجر انجام شد .بدین منظور95 ،

کاشت جهت حفاظت و پیشگیري در برابر بیماريهاي

گرم نمونه بذري از هر کرت وزن گردید و پس از

قارچی توسط سم کاربندازیم ضد عفونی شدند .اولین

آسیاب شدن مختصر در  955میلی لیتر آب در داخل

آبیاري بالفاصله در روز کاشت انجام شد و آبیاري

دستگاه کلونجر به مدت  9ساعت جوشانده شد تا

بعدي در زمان استقرار گیاه انجام پذیرفت و به علت

اسانس آن استخراج شود .سپس درصد اسانس به

شرایط بارندگی در طول فصل رشد و حساس بودن

روش وزنی و عملکرد اسانس براساس حاصلضرب

زیره به بیماري بوته میري 2در طول فصل رشد فقط

عملکرد دانه و درصد اسانس محاسبه گردید .جهت

یک آبیاري تکمیلی در مرحله شروع پر شدن دانه انجام

تجزیه و تحلیل دادههاي بدست آمده از نرم افزار

شد .وجین علفهاي هرز به صورت دستی صورت

 SPSS 16و مقایسه میانگینها توسط روش آزمون

گرفت ،به طوریکه مزرعه در طول دوره رشد عاري از

چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت

علفهاي هرز بود.

گرفت.

براي تعیین اجزاي عملکرد در هنگام برداشت 25
بوته به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و صفاتی نظیر

نتایج و بحث

ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در هر چتر و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین تیمارهاي

وزن هزار دانه اندازه گیري شد .براي تعیین عملکرد پس

مختلف کود بیولوژیکی از لحاظ کلیه صفات مورد

از حذف دو ردیف کناري و نیم متر از ابتداي کرت و

بررسی شامل ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد

نیم متر از انتهاي کرت به عنوان اثر حاشیه اي بوتههاي

دانه در چتر ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد

موجود در  5/4مترمربع برداشت شده و عملکرد دانه و

بیولوژیکی ،درصداسانس و عملکرد اسانس تفاوت

عملکرد بیولوژیکی تعیین گردید.

معنیداري در سطح احتمال  2درصد وجود داشت
(جدول .)1

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) عملكرد ،اجزاي عملكرد بذر و اسانس زيره سبز تحت تأثير كودهاي بيولوژيک

1

درجه

ارتفاع

تعداد چتر

تعداد دانه در

وزن هزار

عملکرد

آزادی

بوته

در بوته

هر چتر

دانه

بیولوژیکی

تکرار

9

39/39 ns

91/99 ns

**0/16

6/1 ns

0130/92ns

3116ns

تیمار

7

**10/71

**19/31

** 0/30

**6/01

**313209/09

**33310/91

** 6/19

خطا

31

1/36

0/06

3/31

6/33

37117/92

3906/00

6/61

3/19

2/23

31

33/97

2/77

39/33

7/71

7/91

0/19

منابع تغییر

ضریب تغییرات ()%

عملکرد دانه

درصد

عملکرد

اسانس

اسانس

**6/11

1/01 ns
**13/79

 nsو ** به ترتيب غيرمعني دار و معني دار در سطح احتمال يک درصد ميباشد.

1- Fusarium oxysporum
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رضائی چیانه  ،پیرزاد و ...

در بین تیمارهاي مختلف ،تیمار ازتو بارور +بیوسولفور

مصرف جداگانه و تیمار ترکیبی فسفر بارور 1 -و

باالترین ( 15سانتیمتر) و تیمار شاهد (25/61سانتی-

بیوسولفور تفاوت معنی داري با شاهد نداشتند

متر) کمترین ارتفاع بوته را دارا بودند .تیمارهاي

(جدول .)9

جدول  -3مقايسه ميانگين عملكرد ،اجزاي عملكرد بذر و اسانس زيره سبز تحت تأثير كودهاي بيولوژيک
تیمارها

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

تعداد چتر

تعداد دانه در

وزن هزار

در بوته

هر چتر

دانه (گرم)

عملکرد

عملکرد دانه

بیولوژیکی (کیلو-

(کیلوگرم در

گرم در هکتار)

هکتار)

عملکرد
درصد

اسانس

اسانس

(کیلوگرم در
هکتار)

شاهد

33/07c

30/16 c

0c

9/01 b

3326 c

102/07 c

9/11d

2/31e

ازتو بارور3-

93/03 b

93/16bc

2/97 bc

1/96 b

3120 bc

190/07 bc

9/00 bc

39/37 d

فسفاته بارور9 -

37/21 c

32/11 c

0/11 c

1/30 b

3166 c

161/11 c

9/06 bc

33/31 de

بیوسولفور

30/36 c

30/07 c

0/99 c

1b

3971/11 c

120/77 c

9/71cd

36/00 de

ازتو بارور +فسفاته بارور9-

91 a

90 ab

36/16 b

1/01 a

3011/00 ab

391/00 a

1/96 ab

30/77 ab

ازتو بارور +3-بیوسولفور

93 a

93/07 ab

2/11 bc

1/29 a

3766 a

360 a

1/30 ab

30/96 bc

فسفاته بارور +9 -بیوسولفور

30/07 bc

99/07 bc

2/26 bc

1/77 a

3066 ab

100/11 ab

1 bc

39/37 c

ازتو بارور +3-فسفاته بارور-
 +9بیوسولفور

91/37a

97/11 a

33/11 a

1/26 a

3770/77 a

336/00 a

1/36 a

30/73a

ميانگينهاي با حروف متفاوت در هر ستون ،بر اساس آزمون دانكن اختالف معنيداري در سطح احتمال پنج درصد دارند.

علت باال بودن ارتفاع بوته در تیمارهاي تلفیقی میتواند

مختلف ،انواع آنتی بیوتیک ها ،سیانید هیدروژن و

به دلیل افزایش توسعه ریشه و بیشتر بودن قابلیت

سیدروفور میدانند که با تحریک رشد گیاه و افزایش

دسترسی ریشههاي گیاه به عناصر غذایی باشد .کاهش

طول میانگره در نهایت باعث افزایش ارتفاع گیاه می-

ارتفاع بوته در غیاب تیمار ازتوبارور( 2-باکتريهاي

شوند (تیالك و همکاران  .)1555رحیمی و همکاران

تثبیت کننده نیتروژن) نشاندهنده تاثیر مثبت نیتروژن

( )1529گزارش کردند که ارتفاع گیاه ریحان در اثر

در رشد طولی گیاه میباشد .با توجه به نتایج جدول

مصرف نیتروکسین افزایش یافت .در تحقیق ویسانی و

تجزیه خاك محل آزمایش (جدول  ،)2دلیل درصد پایین

همکاران ( )2932مشخص شد که باالترین ارتفاع بوته

نیتروژن خاك ،در صورت عدم تامین این عنصر غذایی

ریحان از تیمار نیتروکسین  +فسفاته بارور 1حاصل

به اندازه نیاز گیاه ،انتظار کاهش رشد طولی ساقه وجود

شد .سخنگوي و همکاران ( )1521در مطالعه خود عنوان

دارد .همچنین ،محققین افزایش ارتفاع گیاه در نتیجه

کردند که ارتفاع گیاه شوید در تیمار تلفیقی ازتوباکتر+

کاربرد کودهاي بیولوژیکی را ناشی از سنتز و ترشح

آزوسپیریلوم +سودوموناس به طور معنیداري افزایش

مواد محرك رشد گیاه نظیر انواع هورمونهاي تنظیم

یافت .رضوانی مقدم و همکاران ( )2931درپژوهش خود

کننده رشد مانند اکسینها ،ترشح اسیدهاي آمینه

مشاهده نمودند که مصرف کودهاي بیولوژیک نیتراژین

22

اثر باکتریهای تامین کننده نیتروژن ،فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و.....

(حاوي باکتریهاي آزوسپیرلیوم ،سودوموناس و ازتو

عملکرد سویا در مزرعه دریافتند که استفاده از کود

باکتر) ،نیتروکسین و ورمی کمپوست سبب افزایش

گوگرد به همراه باکتري تیوباسیلوس عالوه بر کاهش

ارتفاع بوته مرزه شد.

 pHخاك ،قابلیت استفاده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

کمترین تعداد چتر در بوته ( 21/45عدد) در تیمار
شاهد و بیشترین آن ( 11/99عدد) در تیمار ترکیبی سه

را نیز افزایش می دهد و از این طریق عملکرد و اجزاي
عملکرد گیاه بهبود می یابد.

گانه ازتو بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور به دست

بیشترین تعداد دانه در چتر مربوط به تیمار

آمد .هر چند بین این تیمار با تیمارهاي ترکیبی دوگانه

ازتو بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور به تعداد 22/99

اختالف معنیداري و جود نداشت .با اینکه کاهش تعداد

بود و کمترین تعداد آن در تیمار شاهد با  1عدد به

چتر در هر بوته به اندازه کاهش ارتفاع بوته وابسته به

دست آمد .تیمارها به صورت مصرف جداگانه با تیمار

کمبود نیتروژن نیست (جدول  ،)9ولی به وضوح فقدان

شاهد تفاوت معنی داري را نشان ندادند (جدول .)9

باکتريهاي تثبیت کننده نیتروژن کاهش معنیدار در

تعداد دانه در چتر ،در حقیقت ظرفیت مخزن گیاه را

تولید چتر را نشان میدهد .به نظر میرسد رشد

تعیین می کند و هر چه تعداد دانه بیشتر باشد ،گیاه

رویشی ضعیفتر یکی از عوامل کاهش در تولید اجزاي

داراي مخزن بزرگتري براي دریافت مواد فتوسنتزي

رشد زایشی باشد (جدول  .)9بنابراین تلقیح با این

بوده و در نهایت افزایش این صفت منجر به افزایش

کودها به دلیل افزایش دسترسی به عناصر غذایی که

عملکرد دانه خواهد شد .در یک تحقیق مشخص شد که

عاملی مؤثر در تحریک رشد و فتوسنتز گیاهان می-

بیشترین تعداد دانه در کپسول سیاهدانه از تیمار

باشد ،باعث بهبود شرایط براي رشد ،تولید مواد

ترکیبی آزوسپیریلوم و میکوریزا حاصل شد ،اما تفاوت

فتوسنتزي و در نتیجه افزایش تعداد چتر در بوته زیره

معنیداري بین تیمارهاي تلقیح با کود بیولوژیک به

سبز شده است .اثرات هم افزایی متقابل باکتریها بر

صورت جداگانه با تیمار شاهد وجود نداشت (خرم دل

روي یکدیگر نیز عامل دیگري براي افزایش میزان تولید

و همکاران  .)2913جهان و همکاران ( )2913در بررسی

تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبزدر تیمارهاي ترکیبی

اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع

است .درزي ( )1521در تحقیق خود دریافت که کاربرد

کودهاي زیستی بر ویژگیهاي کمی و کیفی کدو پوست

آزوسپیریلوم و ازتوباکتر تعداد چتر در بوته گیاه

کاغذي دریافتند که بیشترین تعداد دانه در نتیجه

گشنیز را افزایش داد .در پژوهش دیگري که توسط

استفاده از کود بیولوژیکی نیتراژین (داراي باکتر یهاي

آبدو و همکاران ( )1554بر روي گیاه دارویی رازیانه

سودوموناس ،ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به دست آمد.

انجام شده بود ،آشکار گردید که کاربرد باکتریهاي

آناندهام و همکاران ( )1551گزارش نمودند که تلقیح

تثبیت کننده نیتروژن سبب افزایش معنی دار تعداد چتر

توأم بادام زمینی با باکتریهاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس

در بوته و عملکرد دانه رازیانه نسبت به تیمار شاهد می

منجر به افزایش تعداد غالف میگردد.

شود .خرم دل و همکاران ( )2913با بررسی اثر تلقیح

بیشترین وزن هزار دانه در تیمار ترکیبی سه

باکتريهاي محرك رشد بر سیاهدانه اظهار داشتند که

گانه ازتو بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور با میزان

تعداد کپسول در بوته سیاهدانه در تلقیح با

 9/35گرم به دست آمد ،که با تیمارهاي ترکیبی دوگانه

آزوسپیریلوم ،ازتوباکتر و میکوریزا به طور معنیداري

کودهاي ازتوبارور ،2-فسفاته بارور 1-و بیوسولفور

افزایش یافت .بابایی و همکاران ( )2932در بررسی

اختالف معنیداري نشان نداد .کمترین مقدار وزن هزار

تأثیر کود میکروبی گوگردي بر جذب عناصر غذایی و

دانه از تیمار شاهد با میزان  1/19گرم تولید شد ،که این

رضائی چیانه  ،پیرزاد و ...
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تیمار نیز با تیمارهاي مصرف جداگانه از نظر آماري

افزایش عملکرد بیولوژیک در گیاه زیره سبز شده است.

تفاوت معنی داري نداشت (جدول  .)9چنین به نظر می-

رضوانی مقدم و همکاران ( )2931درپژوهش خود

رسد که در شرایط تلقیح با کودهاي بیولوژیک در تیمار

مشاهده نمودند که مصرف کودهاي بیولوژیک

هاي ترکیبی به دلیل افزایش توانایی فتوسنتزي ،راندمان

(نیتراژین ،نیتروکسین و ورمی کمپوست) سبب افزایش

انتقال مواد غذایی به دانه افزایش یافته و به تبع آن پر

عملکرد بیولوژیک در گیاه مرزه شد .آناندهام و

شدن مخازن زایشی گیاه منجر به افزایش وزن هزار

همکاران ( )1551اظهار داشتند که تلقیح توأم بادام

دانه شده است (شاالن  .)1555خرم دل و همکاران

زمینی با باکتریهاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس منجر به

( )2913با بررسی اثر کودهاي بیولوژیک بر عملکرد و

وزن خشک میگردد .رحیمی و همکاران ( )1529گزارش

اجزاي عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه اظهار داشتند

کردند که عملکرد بیولوژیک ریحان در اثر صرف

بیشترین وزن هزار دانه در تیمار ترکیبی آزوسپیریلوم

نیتروکسین (تلفیق ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به طور

و میکوریزا به دست آمد ،ولی بین سایر تیمارها از نظر

معنیداري افزایش یافت. .سخنگوي و همکاران ()1521

آماري تفاوتی مشاهده نشد .در پژوهشی دیگري که

در مطالعه خود عنوان کردند که عملکرد بیولوژیکی

توسط درزي و همکاران ( )2932انجام شده بود،

شوید در تیمار تلفیقی ازتوباکتر +آزوسپیریلوم+

مشخص گردید که تیمار مصرف  15تن کود دامی و

سودوموناس به طور معنی داري نسبت به تیمارهاي به

همراه با تلقیح با آزوسپیریلوم سبب افزایش معنی دار

صورت مصرف جداگانه و شاهد افزایش یافت.

وزن هزار دانه گشنیز در مقایسه با تیمار شاهد شد.

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود بین

بیشترین عملکرد بیولوژیکی از تیمار ترکیبی سه

تیمارهاي ترکیبی دو گانه و سه گانه کودهاي

گانه ازتو بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور با میانگین

بیولوژیکی از نظر عملکرد دانه تفاوت معنیداري

( 2116/11کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن در

مشاهده نشد .بیشترین میزان عملکرد دانه (555/66

با میانگین ( 2235کیلوگرم در هکتار)

کیلوگرم در هکتار) در تیمار ترکیبی سه گانه ازتو

حاصل شد .در عین حال بین تیمارهاي ترکیبی اختالف

بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور و کمترین میزان آن

معنی داري مشاهده نشد .همچنین تیمار شاهد با

( 913/61کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد به دست

مصرف جداگانه تفاوت معنی داري را نشان نداد .هرچند

آمد .در تیمارهاي ترکیبی به دلیل اثرات هم افزایی

ازتوبارور( 2-باکتريهاي تثبیت کننده نیتروژن) نسبت

متقابل باکتریها (ازتوباکتر ،باسیلوس ،سودوموناس و

به بیوسولفور و فسفاته بارور 1-بیوماس بیشتري

تیو باسیلوس) تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ،افزایش

تولید کرده است (جدول  .)9فراهم بودن آب و عناصر

حاللیت فسفات غیرمتحرك و کاهش  pHخاك و تولید

غذایی ،رشد رویشی مطلوب گیاه را به دنبال داشته و

انواع هورمونها و مواد محرك رشد (نظیر سیتوکینین،

شرط اساسی جهت تولید عملکرد باال ،تولید ماده خشک

اکسین ،بیوتین و اسید پنتوتنیک) ،جذب عناصر غذایی را

بیشتر در واحد سطح میباشد .چنین به نظر میرسد که

تحریک می کنند و با تأثیرروي فرآیندهاي فتوسنتزي

استفاده از کودهاي بیولوژیک از طریق بهبود فعالیتهاي

سبب بهبود اجزاي عملکرد دانه و در نهایت منجر به

میکروبی خاك و توسعه سیستم ریشه اي باعث بهبود

افزایش عملکرد دانه زیره سبز گردید .خرم دل و

دسترسی و افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه

همکاران ( )2931گزارش کردند که تلقیح با کودهاي

سبب افزایش تولید مواد فتوسنتزي و بهبود ماده خشک

بیولوژیک (نیتراژین ،نیتروکسین و بیوفسفر) در گیاه

گیاهی در گیاه گردیده که این مسئله در نهایت باعث

کنجد سبب افزایش معنیدار عملکرد دانه شد .گیالویزاده

تیمار شاهد
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و همکاران ( )1529در تحقیق خود دریافتند که کاربرد

کننده نیتروژن در کنار باکتري تیوباسیلوس از طریق

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم باعث افزایش عملکرد دانه

کاهش اسیدیته خاك ( )pHو فراهم نمودن شرایط

زنیان شد .در آزمایشی اثرات زمان استفاده از کود

مناسب جذب عناصر غذائی به خصوص نیتروژن ،فسفر

دامی و کاربرد انواع کودهاي زیستی بر ویژگیهاي

و عناصر کم مصرف (آهن ،منگنز ،روي و مس) موجب

کمی و کیفی کدو پوست کاغذي مورد بررسی قرار

افزایش اسانس این گیاه دارویی شدند .رضوانی مقدم و

گرفت ،نتایج این بررسی نشان داد که کود زیستی

همکاران ( )2931در یک بررسی روي مرزه نشان دادند

نیتراژین سبب افزایش معنی دار عملکرد میوه و دانه شد

که تیمار ترکیبی نیتراژین ،حل کننده فسفات و ورمی

(جهان و همکاران  .)2913بابایی و همکاران ( )2932در

کمپوست درصد اسانس را به طور چشمگیري نسبت به

بررسی تأثیر کود میکروبی گوگردي بر جذب عناصر

تیمار شاهد افزایش داد .گیالویزاده و همکاران ()1529

غذایی و عملکرد سویا در مزرعه دریافتند که استفاده از

در تحقیق خود دریافتند که درصد اسانس زنیان در اثر

کود گوگرد به همراه باکتري تیوباسیلوس عالوه بر

تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و محلول پاشی

کاهش  pHخاك ،قابلیت استفاده عناصر غذایی مورد

با باکترهاي مذکور افزایش یافت .یادگاري و برزگر

نیاز گیاه را نیز افزایش داده و از این طریق عملکرد و

( )2913گزارش کردند که کاربرد توام تیوباسیلوس با

اجزاي عملکرد سویا بهبود یافت .احتماال در تحقیق

گوگرد و ماده آلی باعث افزایش میزان اسانس گیاه

حاضر نیز استفاده از باکتري تیوباسیلوس به همراه

داویی بادرنجبویه شد .ویسانی و همکاران ()2932

باکتريهاي تثبیت کننده نیتروژن و باکتریهاي حل کننده

گزارش کردند که بیشترین میزان اسانس ریحان از

فسفات شرایط الزم براي جذب بیشتر و بهتر عناصر

تیمار نیتروکسین  +فسفاته بارور 1حاصل شد.

غذایی را فراهم آورده و با بهبود اجزاي عملکرد در
نهایت منجر به افزایش عملکرد زیره سبز شده است.

باالترین عملکرد اسانس مربوط به تیمار ترکیبی
سه گانه ازتو بارور +فسفر بارور  +1بیوسولفور با

بیشترین درصد اسانس ( )9/55در تیمار ترکیبی

میانگین  21/12کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در

فسفر بارور +1بیوسولفور

تیمار شاهد با میانگین  3/59کیلوگرم در هکتار حاصل

مشاهده شد ،که با تیمار ترکیبی ازتو بارور +فسفر

شد (جدول .)9عملکرد اسانس برآیندي از عملکرد دانه و

بارور 1اختالف معنی داري نداشت و تیمار شاهد

درصد اسانس دانه میباشد .بنابراین باال بودن عملکرد

کمترین درصد اسانس ( )1/49را تولید کرد .اما سایر

اسانس در تیمار ترکیبی سه گانه ازتو بارور +فسفر

تیمارهاي اعمال شده با تیمار شاهد از نظر درصد

بارور  +1بیوسولفور به دلیل باال بودن عملکرد دانه و

اسانس تفاوت معنیداري را نشان ندادند (جدول .)9

درصد اسانس در این تیمار میباشد .محفوظ و شرف

شناسایی و مطالعهي عوامل تاثیر گذار محیطی و زراعی

الدین ( )1551با بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیک

بر اعتالي کمیت و کیفیت متابولیتهاي ثانویه گیاهان

ازتوباکتر ،سودوموناس و آزوسپیریلوم روي گیاه

دارویی بسیار حائز اهمیت است (هورنوك  .)2331از

رازیانه بیان کردند که اعمال این تیمارهاي کودي باعث

آنجا که اسانسها ترکیبهایی ترپنوئیدي هستند ،واحدهاي

افزایش عملکرد اسانس آن شد .در تحقیقی فالحی و

سازنده آنها نیاز مبرم به ATPو  NADPHدارند و با

همکاران ( )2911مشخص شد که بیشترین عملکرد

توجه به این موضوع که حضور عناصري مانند

اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی در تیمار باکتري حل

نیتروژن و فسفر براي تشکیل ترکیبهاي اخیر ضروري

کننده فسفات و نیتروکسین (تلفیق ازتوباکتر و

میباشد ،از اینرو ،باکتریهاي حل کننده فسفات و تثبیت

آزوسپیریلوم) تولید شد .حسین پور و همکاران ()2935

سه گانه ازتو بارور+
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گزارش کردند که بیشترین عملکرد اسانس آنیسون با

زیره سبز تاثیر زیادي داشتند .از طرفی اثرات هم

کاربرد سه لیتر در هکتار آزتوباکتر به دست آمد.

افزایی باکتريها بر روي یکدیگر نیز عامل دیگري براي

شکرانی و همکاران ( )1521نیز دریافتند که کود

افزایش میزان تولید گیاه زیره سبزدر تیمارهاي ترکیبی

بیولوژیک نیتروکسین (تلفیق ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)

بود .چنین به نظر میرسد که استفاده از باکتري

سبب افزایش معنی دار عملکرد اسانس در گل همیشه

تیوباسیلوس در کنار باکتريهاي تثبیت کننده نیتروژن

بهار شد .گیالویزاده و همکاران ( )1529نیز در گیاه

و باکتریهاي حل کننده فسفات از طریق کاهش  pHخاك

زنیان به نتیجه مشابهی دست یافتند.

توانسته به افزایش قابلیت جذب فسفر و عناصر کم

نتیجه گیری
در تحقیق حاضر عدم استفاده از کودهاي
شیمیایی ،شاید زمینه را براي افزایش فعالیت
میکروارگانیسمهاي مورد نظر فراهم کرده و این امر
منجر به بهبود سیستم ریشه اي و متعاقباً جذب بهتر
عناصر غذایی مورد نیاز براي گیاه شده است .همچنین،
تیمار هاي ترکیبی دو گانه و سه گانه در مقایسه با
مصرف جداگانه کودهاي زیستی و تیمار شاهد در
بهبود عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

مصرف کمک نماید و منجر به افزایش عملکرد گیاه زیره
سبز شوند .در نهایت با توجه به ضرورت تولید این
قبیل گیاهان در نظامهاي کم نهاده و ارگانیک ،به نظر
میرسد که استفاده از کودهاي بیولوژیک میتواند
اثرات سودمندي از جنبههاي اقتصادي ،اجتماعی و
زیست محیطی داشته باشد و به عنوان گزینه اي مناسب
در راستاي نیل به اهداف کشاورزي پایدار در تولید
گیاهان دارویی مد نظر قرار گیرد و جایگزینی مناسبی
براي نهادههاي شیمیایی باشد.
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