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چکیده
اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه ( )Foeniculum vulgare Millدر آزمایشی
به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و  17تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی  1361-69مطالعه شد .فاکتور اول سه توده رازیانه (ارومیه ،همدان و آلمان) و
فاکتور دوم چهار نوع کود زیستی شامل کود زیستی کامل (ازتو بارور  ،1فسفر بارور  7و پتابارور  ،)7قارچ میکوریزا
(گلوموس اینترارادایسز) ،تلفیق کود زیستی کامل  +قارچ میکوریزا و عدم مصرف کود (شاهد) را شامل میشدند .نتایج
نشان داد که کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش معنیدار اجزای عملکرد و عملکرد دانه گردید و در این میان تیمار
تلفیقی کود زیستی کامل +قارچ میکوریزا نسبت به تیمارهای مصرف جداگانه بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد
مطالعه داشتند .بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 975/33گرم در متر مربع) و عملکرد دانه ( 116/63گرم در متر مربع) در
تیمار تلفیقی کود زیستی کامل +قارچ میکوریزا مشاهده شد .عملکرد دانه توده آلمان ( 117/36گرم در متر مربع) نسبت به
دو توده همدان و ارومیه باالتر بود .به طور کلی ،نتایج نشان داد که استفاده از کودهای زیستی اثر معنی داری در بهبود
عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه داشت.
واژه های کلیدی :ازتو باکتر ،توده بومی ،سودوموناس ،کود زیستی ،گیاه دارویی
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Abstract
The effect of biofertilizers on the seed yield and yield components of fennel (Foeniculum
vulgare L.), was studied as factorial experiment based on randomized complete block design with
three replications and twelve treatments at the Research Farm of the Faculty of Agriculture,
University of urmia, Iran, during growing season of 2015-2016. The first factor included three
Landraces (Urmia, Hamdan and Germany) and second factor included four biofertilizers: complete
biofertilizers (Azetobarvar1, Phosphatebarvar2, Pota barvar-2, mycorrhizal fungi (Glomus
intraradices), compelet biofertilizers+ mycorrhizal fungi and control. Results indicated that
application of biofertilizers enhanced the seed yield and yield components. Among treatments,
combined usage of biofertilizers showed that great increasing in studied traits than individual
consumption. The highest biological yield (520.38 g.m-2) and seed yield (146.68 g.m-2) were
obtained from combined usage of biofertilizers. Germany landrace (142.39 g.m-2) produced higher
seed yield, compared to Hamdan and Urmia landraces. In general, results of the present study
revealed that the application of biological fertilizers plays a remarkable role in improving seed yield
and yield components of fennel.
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 .)7515کاهش مصرف کودهای شیمیایی در تولید

اهمیت ،جایگاه و نقش ویژه و رو به افزایش گیاهان

فرآوردههای زراعی با بهکارگیری کودهای زیستی به-

دارویی و صنعتی در مدیریت پایدار به ویژه در ابعاد

عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی پر مصرف از

کالن توسعه اقتصادی ،زیست محیطی ،بهداشتی،

جنبههای اکولوژیکی و اقتصادی مزیتهایی را بهدنبال

اشتغال ،امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی در عرصه ملی و

دارد .بهطوریکه ،استفاده از کودهای زیستی در سال-

جهانی به حدی است که میتوان امروزه روند احیاء و

های اخیر نظر عالقمندان به کشاورزی پایدار را به-

نقش آنها را به ویژه در تأمین دارو به عنوان یکی از

منظور حداکثر تولید در ضمن توجه به کیفیت خاک و

شاخصهای توسعه در کشور مورد توجه قرار داد

رعایت بهداشت و ایمنی محیطزیست به خود جلب کرده

(پوریوسف  .)7519رازیانه با نام علمی Foeniculum

است (حمزهئی و سرمدینایبی .)7515

 vulgare L.یکی از مهمترین و پرمصرفترین گیاهان

مجموعهای از باکتریها یا قارچهای موجود در

دارویی از خانواده چتریان میباشد که از خانواده

کودهای زیستی با تثبیت نیتروژن ،توانایی حل کنندگی

چتریان ( ،)Apiaceaeدارای گونههای یکساله ،دوساله و

فسفر و پتاسیم خاک ،ترشح انواع مواد محرک رشد

چند ساله ،معطر ،به ارتفاع  25-755سانتیمتر ،دارای

گیاهی ،آنزیمهای طبیعی ،آنتیبیوتیکها و ترکیباتی

برگهای به رنگ سبز تیره ،متناوب ،ظریف و برخوردار

مانند سیدروفورها موجب رشد ریشه ،توسعه بخش

از بریدگیهای کم و بیش عمیق است که گلهای آن زرد

هوایی گیاه ،مقاومت به عوامل تنشزا میشوند (ناروال و

رنگ و مجتمع به صورت چتر مرکب ظاهر میشود.

همکاران 7555؛ سپاین و دوبالر  .)7553گزارش شده

میوه رازیانه فندقه دو قسمتی میباشد که وزن هزار

است که باکتریهای محرک رشد و قارچهای میکوریزا

دانه آن به طور متوسط  9گرم است .تمام اندامهای گیاه

معموالً با بهبود شرایط تغذیهای و همچنین تولید

حاوی اسانس است ،ولی بیشترین مقدار اسانس (7- 6

ترکیبات محرک رشد گیاه موجب بهبود و تسریع در

درصد) در میوه آن تولید میشود .امروزه از مواد

مراحل مختلف رشدی گیاهان میشود و عالوه بر تعدیل

موثره آن در داروسازی برای مداوای سرفه ،دل درد،

اثرات نامطلوب تنش ،به میزان قابل توجهی رشد و جذب

نفخ ،سوء هاضمه در کودکان و تولید شیر در مادران

عناصر غذایی گیاه را افزایش میدهند (ناگاندا و

شیرده استفاده میشود (امیدبیگی .)7552

همکاران .)7515

اگرچه نظامهای کشاورزی رایج برای حفظ و تقویت

در زراعت گیاهان دارویی تلقیح شده با کودهای

باروری خاک بهطور گسترده به کودهای شیمیایی

زیستی ،اثرات مثبتی بر عملکرد و کیفیت گیاهان دارویی

وابسته هستند .اما مصرف بیرویه و زیاد کودهای

مشاهده شده و بر اهمیت استفاده از این کودها در

شیمیایی مشکالت زیادی ازجمله کاهش واکنش گیاهان

سیستم ارگانیک و مدیریت پایدار خاک تاکید شده است

به کودها ،بروز مشکالت زیست محیطی و کاهش کیفیت

(شارما  .)7555در آزمایشی تحت تیمارهای دو گونه

محصوالت تولیدی و مواد غذایی ،افزایش تجمع بیش از

قارچ میکوریزا آربسکوالر (Glomus mosseae, Glomus

حد عناصر شیمیایی در خاک و مسمومیت ناشی از آنها،

) intraradicesوتنش خشکی در گیاه رازیانه نتایج

آلودگی منابع تأمین آب و به خطر افتادن سالمت انسان،

نشان داد که صرف نظر از گونههای قارچ و شدت تنش

تخلیه منابع غیر تجدید مانند سنگهای فسفاته و در

کمبود آب ،گیاهان حاصل از بذور تلقیح شده ارتفاع

نهایت پایین آمدن مقاومت گیاهان به آفات و بیماریها

بیشتر ،ماده خشک بیشتر ،عملکرد دانه و همچنین

میگردد (نایک و همکاران 7553؛ پاتل و همکاران

اسانس بیشتری در مقایسه با گیاهان غیر تلقیح شده
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زمانی ،امیرنیا و ...

تولید کردند (قیصری زردک و همکاران  .)7516در

تعداد چترک در چتر و وزن هزار دانه را در آنیسون

تحقیقی دیگر مشخص شد که عملکرد شنبلیله

) (Pimpinella anisum L.به ترتیب  19/9 ،16و 11

) (Trigonella foenum-graecum L.با کاربرد تلفیقی

درصد افزایش داد .بهزادی و همکاران ( )7516در

کود زیستی حاوی باکتریهای ازتوباکتر و فلورسانس

بررسی تأثیر کودهای زیستی ،آلی و شیمیایی بر

سودوموناس

(Azotobacter

عملکرد و اجزای عملکرد انیسون تیمار تلفیقی  2/9تن در

) Peudomoance fluorescenceدر تلفیق با کود

هکتار ورمیکمپوست و ازتو بارور  1-و فسفر بارور

شیمیایی بهطور قابل توجهی بخصوص تحت شرایط کم

 -7را به عنوان تیمار برتر معرفی کردند .این تحقیق با

آبیاری بهبود یافت (دادرسان و همکاران .)7519

هدف بررسی تاثیر کودهای مختلف زیستی بر عملکرد و

chroococcum,

نتایج آزمایش رضایی چیانه و همکاران ()7511
حاکی از تاثیر مثبت کودهای زیستی میکوریزا،

اجزای عملکرد سه توده رازیانه در شرایط آب و هوایی
ارومیه به مرحله اجرا در آمد.

ازتوباکتر و فسفر بارورـ 7به ویژه در شرایط کاربرد
تلفیقی آنها ،بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار اسانس

مواد و روشها

زنیان ) (Carum copticum L.در شرایط کم آبی بود.

این پژوهش بهمنظور بررسی تاثیر کودهای

در آزمایشی دیگر قلینژاد و درویشزاده ()7519

زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده رازیانه در

مشاهده کردند که با افزایش شدت تنش خشکی ،تعداد

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه با

کپسول در هر بوته ،تعداد دانه در هر کپسول ،عملکرد

طول جغرافیایی  19درجه و  71دقیقه و عرض

دانه و عملکرد بیولوژیک در گیاه کنجد (Sesamum

جغرافیایی  36درجه و  92دقیقه و ارتفاع  1373متر از

) indicum L.بهطور معنیداری کاهش یافت ،اما،

سطح دریا اجرا شد .قبل از شروع آزمایش ،بهمنظور

استفاده از دو گونه قارچ میکوریزا نسبت به حالت عدم

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،از عمق

استفاده از آنها باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد

صفر تا  35سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام گرفت.

دانه کنجد در شرایط تنش خشکی شد .حمزهئی و

نتایج آنالیز خاک در جدول شماره  1و متوسط بارندگی،

نجاری ( )7513اظهار داشتند که استفاده از کود زیستی

درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در محل آزمایش در

نیتروکسین

حاوی

باکتریهای آزوسپیرلیوم

و

جدول  7آورده شده است.

ازتوباکتر و سودوموناس تعداد شاخه فرعی در بوته،
جدول - 1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش
پتاسیم قابل جذب

فسفرقابل جذب

موادآلی

نیتروژن کل

هدایت الکتریکی

اسیدیته

رس

سیلت

شن

EC
)(mg.kg-1
759/69

درصد
13/67

1/62

1/11

)(dS.m-1
1/17

بافت
خاک

pH
2/66

درصد
11

15

16

لومی
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جدول  -2میانگین بارندگی ،درجه حرارت و رطوبت نسبی شهرستان ارومیه در سال 1331 -1331
اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

ماههای سال

61

69

69

69

69

69

69

درجه حرارت حداقل )(ċ

1/1

3/1

6

11/5

19/6

19/6

17/1

درجه حرارت حداکثر )(ċ

11

19/1

73/1

76/1

31/9

37/6

76/1

میزان بارندگی )(mm

16/1

63/2

91/6

73/6

9 /1

5

5

رطوبت نسبی )(%

31/3

62/3

127/7

772/1

761/7

711/7

123/3

آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای

نیمه دوم اسفند ماه  1361انجام شد .قبل از اجرای

کامل تصادفی با سه تکرار و  17تیمار انجام شد.

آزمایش ،جهت صرفه جویی در مصرف آب ،آبیاری

فاکتور اول سه توده رازیانه (ارومیه ،همدان و آلمان) و

فقط در مراحل فنولوژیکی رازیانه تنظیم شد؛ بهطوریکه

فاکتور دوم چهار نوع کود زیستی (کود زیستی کامل

اولین آبیاری در مرحله کاشت (نیمه دوم اسفند ماه)،

(ازتو بارور  ،1فسفر بارور  7و پتابارور  ،)7قارچ

دومین آبیاری در مرحله ساقهدهی (اواسط فرووردین

میکوریزا (گلوموس اینترارادایسز ،)1تلفیق کود زیستی

ماه تا اواسط اردیبهشت ماه) ،سومین آبیاری در مرحله

کامل +قارچ میکوریزا و عدم مصرف کود (شاهد) را

ظهور چتر (اوایل خرداد ماه تا اواسط تیرماه) ،چهارمین

شامل میشدند .خاک حاوی قارچ میکوریزا گلوموس

آبیاری در مرحله ظهور گلدهی (اواسط خرداد ماه تا

اینترارادایسز (تهیه شده از کلینیک گیاه پزشکی

اوایل تیرماه) ،پنجمین آبیاری در مرحله شروع تشکیل

ارگانیک ،شهرستان اسد آباد-همدان) به میزان  35گرم

دانه (اوایل تیر ماه تا اواخر تیرماه) و ششمین آبیاری

به ازای هر بوته در هنگام کاشت زیر بذر قرار داده شد.

در مرحله پر شدن دانه تا رسیدگی کامل دانه (اواسط

بذو ر گیاه رازیانه یک ساعت قبل از کشت با کودهای

تیر ماه تا اواسط شهریور ماه) در نظر گفته شده بود،

زیستی ازتو بارور  ،1فسفاته بارور  7و پتابارور  7با

اما به علت شرایط بارندگی در طول فصل رشد رازیانه،

نسبتهای مشخص ( 155گرم در هکتار برای هر کود

تنها آبیاری در سه مرحله به صورت نشتی در اواسط

زیستی) و بر اساس دستور العمل توصیه شده شرکت

خرداد ماه (مرحله گلدهی) ،اواسط تیرماه (گلدهی کامل

زیست فناور سبز تلقیح شد .به این صورت که محتوی

و شروع پر شدن دانه) و اواسط مرداد ماه (مرحله پر

بسته با آب مخلوط و روی بذرها اسپری شده تا یک

شدن دانه) صورت گرفت .ضمناً به منظور بررسی

پوشش کامال یکنواخت روی سطح آنها تشکیل شود و

آزمایش در شرایط کم نهاده در زمان آماده سازی

سپس بذرها در سایه خشک شدند و عملیات کاشت

زمین و در طول دوره رشد از هیچگونه کود شیمیایی

صورت گرفت که مشخصات آن در جدول  3نشان داده

در تیمارها استفاده نشد .وجین علفهای هرز به

شده است.

صورت دستی در طول دوره رشد گیاه انجام گرفت ،به-

کاشت بذور رازیانه به صورت جوی و پشته با با

1

فاصله بین ردیف  15و روی ردیف  79سانتیمتر در

1 Glomus intraradices L.

طوریکه مزرعه در طول دوره رشد عاری از علفهای
هرز بود.

زمانی ،امیرنیا و ...
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جدول -3ویژگیهای کودهای زیستی مورد استفاده در این آزمایش
نام کود زیستی

نوع میکرو ارگانیسم

میکوریزا

Glomus intraradices L.

نقش میکرو ارگانیسم
قارچ تامین کننده عناصر
غذایی

تعداد میکروارگانیسم زنده و فعال
در هر گرم کود زیستی
حدود 355اسپور زنده

ازتو بارور 1

Aztobacter vinelandii

باکتری تثبیت کننده نیتروژن

156

فسفر بارور 7

Pseudomonas putida
و

باکتری حل کننده فسفات

156

Pantoea agglomrans
پتا بارور7

Pseudomonas koreensis
و

باکتری آزاد کننده پتاسیم

153

Pseudomonas vancouverensis

برداشت محصول نهایی در  19شهریور 1369

بوته ،تعداد دانه در چتر ،تعداد چترک در چتر ،تعداد دانه

زمانی که رنگ بذرها قهوهای شده بود ،صورت گرفت.

در چترک ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و عملکرد

برای تعیین اجزای عملکرد در هنگام برداشت پنج بوته

بیولوژیک) در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .اثر

به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و صفاتی نظیر

متقابل توده و کود زیستی بر روی هیچ کدام از صفات

ارتفاع بوته ،قطر شاخه ،تعداد شاخههای فرعی ،تعداد

مورد بررسی معنیدار نبود (جدول .)1

چتر در بوته ،تعداد چترک در بوته ،تعداد دانه در هر
چتر ،تعداد دانه در هر چترک و وزن هزار دانه اندازه-
گیری شد .برای تعیین عملکرد نهایی پس از حذف
ردیفهای کناری و نیم متر از ابتدای و انتهای کرت به
عنوان اثر حاشیهای بوتههای موجود در  7متر مربع
برداشت شده و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تعیین
گردید.
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش با
استفاده از نرم افزار  SPSS 16انجام گرفت .میانگینهای
به دست آمده با استفاده از آزمون  SNKو در سطح
احتمال پنج درصد با یکدیگر مقایسه آماری شدند.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر توده و

ارتفاع بوته
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین ارتفاع
بوته رازیانه ( 21/77سانتیمتر) در شرایط عدم مصرف
کود و بیشترین ارتفاع بوته ( 39/39سانتیمتر) مربوط
به تیمار تلفیقی کود زیستی کامل  +قارچ میکوریزا بود،
اما از نظر آماری اختالف معنیداری بین تیمار تلفیقی با
تیمار مصرف جداگانه قارچ میکوریزا مشاهده نشد
(جدول  .)9همچنین اختالف معنیدار بین تودههای
رازیانه از نظر ارتفاع بوته وجود داشت؛ بهطوریکه
بیشترین ارتفاع بوته ( 39/19سانتیمتر) مربوط به توده
همدان و کمترین آن ( 29/31سانتیمتر) در توده ارومیه
مشاهده شد (جدول  .)6ارتفاع بوته صفتی است که بیش
از هر عامل دیگر تحت تاثیر ویژگیهای ژنتیکی قرار

اثر کود زیستی بر تمامی صفات مورد مطالعه (ارتفاع

میگیرد .به نظر میرسد که همزیستی قارچ میکوریزا با

بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،قطر ساقه ،تعداد چتر در

ریشه رازیانه از طریق افزایش جذب آب و عناصر

ارزیابی عملكرد و اجزای عملكرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتریهای ......
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ارزیابی عملكرد و اجزای عملكرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتریهای ......

غذایی ،سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب
بهبود رشد ،نظیر ارتفاع گیاه گردیده است .محققان
افزایش ارتفاع گیاه در نتیجه کاربرد کودهای زیستی را
نیز ناشی از افزایش توسعه ریشه و جذب بهتر آب و
مواد غذایی و تولید هورمونهای رشد از جمله جیبرلین
و اکسینها میدانند (ناظری و همکاران  .)7515بنابراین،
فراهم بودن عناصر غذایی و تولید و ترشح هورمون-
های محرک رشد نظیر اکسین در نتیجه استفاده از
کودهای زیستی ،از طریق افزایش طول میانگرهها باعث
افزایش ارتفاع گیاه رازیانه میشود .قارچهای میکوریزا
قادرند با استفاده از گسترش ریسههای خارجی و تغییر
مورفولوژی ریشه گیاهان ،سطح جذب ریشه و انتقال
مواد غذایی به ریشه را افزایش دهند (جامز و همکاران
 .)7553همچنین تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز توسط
ریسههای میکوریزا باعث میشود که فسفات غیرمحلول
و تثبیت شده در خاک به فرم محلول درآید و برای
ریشه قابل جذب گردد (سونگ .)7559
نتایج آزمایشی دیگری نشان داد که ارتفاع بوته
ریحان تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار گرفت و
استفاده از کودهای آلی و زیستی نسبت به تیمار شاهد
ارتفاع ریحان را افزایش داد (مکی زاده تفتی و همکاران
 .)7511در تحقیقی دیگر مشخص شد که بیشترین
ارتفاع بوته آویشن باغی ) (Thymus vulgarisدر تلقیح
گیاهان با قارچ میکوریزا  G. mosseaeبهدست آمد؛ به-
طوریکه این گیاهان تلقیح شده با میکوریزا ارتفاع
بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (عظیمی و
همکاران  .)7511اسماعیلپور و همکاران ( )7513بیان
کردند که تلقیح با قارچ میکوریزا آربسکوالر در افزایش
شاخصهای رویشی گیاه در شرایط تنش خشکی مؤثر
بود؛ بهطوریکه بیشترین مقادیر تعداد برگ و ارتفاع
بوته در تلقیح گیاه مرزه ) (Satureja hortensis L.با
قارچ ورسی فورمیس ) )Glomus versiformiبه دست
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آمد و کمترین مقدار برای این صفات در تیمار شاهد
(بدون قارچ میکوریزا) حاصل شد.
قطر ساقه
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین قطر
ساقه ( 5/6میلیمتر) مربوط به تیمار قارچ میکوریزا
بود ،ولی از نظر آماری اختالف معنیداری بین تیمار
میکوریزا و تیمار تلفیقی (کود زیستی کامل  +میکوریزا)
وجود نداشت .کمترین قطر ساقه ( 5/91میلیمتر) از
تیمار شاهد به دست آمد که از نظر آماری ختالف
معنیداری با تیمار کود زیستی کامل نشان نداد (جدول
 .)9همچنین مقایسه میانگین تودههای رازیانه نشان داد
که بیشترین قطر ساقه ( 5/96میلیمتر) مربوط به توده
ارومیه و کمترین آن ( 5/91میلیمتر) مربوط به توده
همدان بود که از نظر آماری اختالف معنیداری با توده
آلمان نداشت (جدول  .)6در تحقیقی مشخص شد که
قطر ساقه گشنیز ) (Coriandrum sativum Lدر اثر
تلقیح میکوریزایی بیشتر از عدم تلقیح بود (بستامی و
مجیدیان  .)7516در آزمایشی بر روی چای ترش
)(Hibiscus sabdariffa Lمشخص شد که تلقیح با
کودهای زیستی ،قطر ساقه را افزایش داد و بیشترین
قطر ،مربوط به تیمار تلقیح بذور با کود زیستی
نیتروکسین بود که این مقدار نسبت به شاهد حدود 17
درصد بود (نعمتی و دهمرده  .)7519محققان معتقدند که
اثر هورمونی القا شده در گیاه در شرایط ناشی از کود-
های زیستی ،ممکن است یا به طور مستقیم تغییراتی در
مورفولوژی ساقه گیاهان تلقیح شده (مانند قطور شدن
ساقه ،افزایش شاخه و برگ و تعداد سرشاخه های گلدار
( ایجاد کند و یا با ازدیاد رشد ریشه و به تبع آن افزایش
زمینه دسترسی به آب و امالح ،رشد بیشتر بخش هوایی
گیاه را ممکن سازد (عموآقایی و مستاجران  .)7552به
نظر میرسد که وجود ریزجانداران ناشی از کاربرد
کودهای زیستی در محیط ریشه با تولید و ترشح
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ترکیبات تحریک کننده رشد گیاه تأثیر مثبتی بر رشد
گیاه داشته و منجر به افزایش قطر ساقه میشوند
(بستامی و مجیدیان .)7516

تعداد چتر در بوته
مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین تعداد چتر
در بوته ( 32 /11عدد) مربوط به تیمار تلفیقی بود که از
لحاظ آماری اختالف معنیداری با تیمارهای مصرف

تعداد شاخههای فرعی
بیشترین تعداد شاخههای فرعی ( 3/15عدد) به تیمار
تلفیقی (میکوریزا  +کود زیستی کامل) بدون تفاوت
معنیدار با مصرف جداگانه میکوریزا تعلق داشت و
کمترین آن ( 6/25عدد) به تیمار شاهد مربوط بود
(جدول  .)9همچنین بیشترین تعداد شاخه فرعی (3/79
عدد) مربوط به توده آلمان و کمترین مقدار ( 2/36عدد)
مربوط به توده ارومیه بود ،که از لحاظ آماری اختالف
معنیداری با توده همدان نداشت (جدول  .)6در اثر
مصرف همزمان باکتریهای آزادزی تثبیت کننده
نیتروژن ،حل کننده فسفر و آزاد کننده پتاسیم با قارچ
میکوریزا به دلیل تولید هورمونهایی رشد از قبیل
اکسین و سیتوکینین و بهبود توسعه سیستم ریشهای
گیاهان همزیست ،دسترسی به منابع موجود به ویژه
رطوبت و مواد غذایی افزایش یافته که در نتیجه به دلیل
بهبود رشد ،افزایش تعداد شاخههای فرعی را به دنبال
داشته است .در آزمایشی روی زنیان و رازیانه
مشخص شد که -همزیستی میکوریزایی تعداد شاخه

جداگانه کود زیستی کامل و قارچ میکوریزا نداشت و
کمترین آن ( 73/77عدد) از تیمار شاهد به دست آمد
(جدول  .)9در بین تودهها بیشترین تعداد چتر در بوته
( 15/93عدد) در توده آلمان و کمترین تعداد چتر
( 35/33عدد) از توده ارومیه بدون تفاوت معنیدار با
توده همدان حاصل شد (جدول  .)6کاربرد کودهای
زیستی (میکوریزا  +ازتوباکتر و فسفر بارور  )7در
محیط ریشه ،میزان فراهمی نیتروژن و فسفر برای گیاه
زنیان را افزایش داد و موجب بهبود رشد گیاه و
اختصاص مواد فتوسنتزی بیشتری به تولید چتر در
بوته شد (رضاییچیانه و همکاران  .)7519درزی و
همکاران ( )7553در آزمایشی دیگری نشان دادند که
بین سطوح تلقیح میکوریزایی تفاوت قابل توجهی وجود
دارد؛ بهطوری که تعداد چتر در بوته رازیانه در تلقیح با
میکوریزا در مقایسه با عدم تلقیح در حدود  13/6درصد
بیشتر بود .این محققان گزارش کردند کرد که همزیستی
میکوریزایی از طریق تغذیه مناسب و افزایش بیوماس
گیاه رازیانه ،موجبات تسریع در گلدهی و بهبود تعداد

جانبی را در هر دو گیاه در مقایسه با شاهد افزایش داد

چتر در بوته را فراهم آورد.

( )7511گزارش کردند که استفاده توام از انواع کودهای

تعداد دانه در چتر

(شباهنگ و همکاران  .)7513هاشمزاده و همکاران
زیستی میکوریزا ) G. mosseaeو

(Glomus

بیشترین تعداد دانه در چتر ( 191/69عدد) در تیمار

 ،intraradicesنیتروکسین ،سوپرنیتروپالس (حاوی

کود زیستی کامل +قارچ میکوریزا بدون تفاوت معنیدار

آزوسپیرلیوم،

با مصرف جداگانه قارچ میکوریزا و کمترین مقدار

باکتریهای

محرک

رشد

شامل

سودوموناس و باسیلوس) در مقایسه با شرایط عدم

( 63/36عدد) در تیمار شاهد حاصل شد (جدول .)9

کاربرد آنها بیشترین تاثیر را روی افزایش تعداد ساقه

همچنین مقایسه میانگین حاکی از اختالف معنیدار بین

جانبی در گیاه شوید )(Anethum graveolens L

تودههای رازیانه بود؛ بهطوریکه بین دو توده ارومیه و

داشت.

همدان اختالف معنیداری وجود نداشت ،اما توده آلمان
از تعداد دانه در چتر ( 136/39عدد) باالتری برخوردار
بود (جدول  .)6تعداد دانه در چتر در حقیقت ظرفیت
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مخزن را تعیین میکند ،هر چه تعداد دانه بیشتر باشد،

چتر در رازیانه کاهش مییابد .در آزمایشی دیگر بر

گیاه دارای مخزن بزرگتری برای دریافت مواد

روی آنیسون مشاهده شد تعداد چترک در چتر در تلقیح

فتوسنتزی است و افزایش این صفت منجر به افزایش

با قارچ  G. intraradicesو  G. mosseaeافزایش یافت

عملکرد خواهد شد (رضاییچیانه و همکاران .)7511

(معصومیزواریان و همکاران .)7519

مرادی و همکاران ( )7556گزارش کردند تیمار تلفیقی
سودوموناس و ازتوباکتر در رازیانه بیشترین تعداد
دانه در چتر را به دنبال داشت .در شرایط تلقیح با
میکوریزا بهدلیل بهبود توسعه سیستم ریشهای گیاهان
همزیست ،دسترسی به منابع موجود بهویژه رطوبت و
مواد غذایی همچون فسفر افزایش یافته که در نتیجه به-
دلیل بهبود رشد ،افزایش اجزای عملکرد رازیانه و زنیان
را به دنبال داشته است (شباهنگ و همکاران .)7513
تعداد چترك در چتر

تعداد دانه در چترك
مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین تعداد دانه در
چترک ( 3/66عدد) متعلق به تیمار شاهد میباشد و بقیه
تیمارهای کودی از نظر آماری اختالف معنیداری با
یکدیگر نداشتند (جدول  .)9در میان تودههای بومی
کمترین تعداد دانه در چترک مربوط به توده آلمان بود.
بین توده ارومیه و همدان اختالف معنیداری از لحاظ
آماری وجود نداشت (جدول  .)6محققان دیگری نشان
دادند که بین تیمارهای مختلف کود زیستی از لحاظ

تیمارهای مختلف کودی بر تعداد چترک در چتر

تعداد دانه در چترک گیاه شوید اختالف معنیداری

رازیانه تاثیر معنیداری داشتند .باالترین تعداد چترک

وجود ندارد (مکیزاده و همکاران  .)7511محققان

در چتر ( 11/11عدد) متعلق به تیمار تلفیقی بود ،اما از

دیگری گزارش کردند که تلقیح با میکوریزا تعداد دانه در

نظر آماری اختالف معنیداری با تیمار میکوریزا

چترک دو گونه دارویی رازیانه و زنیان را در مقایسه با

نداشت .کمترین تعداد چترک در چتر از تیمار شاهد

شاهد بهبود بخشید .به دلیل بهبود توسعه سیستم

حاصل شد (جدول  .)9همچنین ،نتایج حاکی از اختالف

ریشهای گیاهان همزیست در شرایط تلقیح با کودهای

معنیدار بین تودههای بومی رازیانه از نظر تعداد چترک

زیستی ،دسترسی به منابع موجود از جمله رطوبت و

در چتر بود؛ بهطوریکه تعداد چترک در توده آلمان

عناصر غذایی افزایش یافته و در نتیجه باعث بهبود

نسبت به دو توده دیگر پایینتر بود و توده همدان و

رشد و افزایش عملکرد گونههای همزیست در مقایسه با

ارومیه از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنیداری

شاهد حاصل شده است (کوچکی و همکاران .)7519

نداشتند (جدول  .)6زیاد بودن تعداد چترکها میتواند
به دلیل کمتر بودن تعداد چتر در بوته باشد که بالطبع
چترهای بزرگتری تشکیل شده و تعداد چترک در چترها
افزایش یافته بود .حال آنکه تیمار شاهد علی رغم کم
بودن تعداد چتر در بوته ،بدلیل عدم پتانسیل کودی کافی
برای تولید چترهای بزرگ ،تعداد چترک در چتر آن باز
هم کمتر از دیگر تیمارهای مورد مطالعه بود .بادران و
سافوات ( )7551نیز تأثیر مثبت کودهای زیستی را بر
روی تعداد چترک در چتر رازیانه تأیید کردند و گزارش
کردند با افزایش تعداد چتر در بوته ،تعداد چترک در

وزن هزار دانه
بیشترین وزن هزار دانه ( 9/12گرم) مربوط به تیمار
قارچ میکوریزا بود که از لحاظ آماری اختالف معنی-
داری با تیمار تلفیقی نداشت .کمترین وزن هزار دانه
( 1/15گرم) مربوط به تیمار شاهد بود (جدول .)9
همچنین در بین تودههای رازیانه بیشترین و کمترین
وزن هزار دانه به ترتیب مربوط به توده آلمان و ارومیه
به میزان  9/65گرم و  1/16گرم بود (جدول  .)6افزایش
میزان جذب آب و مواد غذایی قابل دسترس با کاربرد
کودهای زیستی به علت افزایش طول دوره پرشدن دانه
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و مقدار مواد فتوسنتزی ذخیره شده میتواند تا حد

تحقیقی دیگر عملکرد تولیدی در شرایط استفاده از کود

زیادی به افزایش وزن هزار دانه منجر شود .گزارش

سولفات روی  +میکوریزا  +اوره بیشترین میزان را در

شده است که وزن هزار دانه رازیانه در تلقیح با

گیاه شنبلیله داشت (نظری و فالح  .)7511محققان

میکوریزا در مقایسه با عدم تلقیح بیشتر بود (درزی و

دیگری نیز نشان دادند که تلقیح دانههای رازیانه با

همکاران  .)7556در آزمایشی روی ماریتیغال ( Silybum

میکوریزا آربسکوالر تحت شرایط تنش خشکی عملکرد

 )marianumمشخص شد که تیمار بدون تلقیح در

دانهای مشابه و حتی بیشتر از دانههای غیر تلقیح که

مقایسه با تلقیح فسفات بارور  7وزن هزاردانه کمتری

آبیاری کامل شده بودند ،تولید کرد (قیصریزردک و

داشت (والیی و همکاران .)7519

همکاران  .)7516در تحقیقی دیگر نیز بیشترین میزان

عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 975/33گرم در متر
مربع) و عملکرد دانه ( 116/63گرم در متر مربع) در
تیمار تلفیقی کود زیستی کامل +قارچ میکوریزا حاصل
شد که از نظر آماری اختالف معنیداری با تیمار قارچ
میکوریزا نداشت .کمترین عملکرد بیولوژیک (159/69
گرم در متر مربع) و عملکرد دانه ( 119/11گرم در متر
مربع) مربوط به تیمار شاهد بود (جدول  .)9در بین
توده های رازیانه ،توده آلمان نیز بیشترین عملکرد
بیولوژیک ( 913/11گرم در متر مربع) و عملکرد دانه
( 117/36گرم در متر مربع) را تولید کرد و توده همدان
و ارومیه از لحاظ آماری اختالف معنیداری نداشتند
(جدول  .)6به نظر میرسد که همزیستی با میکوریزا به
دلیل افزایش سرعت و مدت فتوسنتز باعث افزایش
راندمان انتقال مواد فتوسنتزی به مخزن شده که این امر
منجر به افزایش عملکرد این گیاه دارویی شده است.
حمزه ئی و سلیمی ( )7511گزارش کردند که تلقیح بذور

مارتیغال ) (Silybum marianumبا قارچ گلوموس

عملکرد دانه در رازیانه در تیمار Bacillus subtilis

(باکتری حل کننده فسفات) بهدست آمد (میشرا و
همکاران  .)7516بسیاری از محققین به نقش مثبت
ریزوباکترهای محرک رشد گیاه ،بر عملکرد محصوالت
زراعی مختلف اشاره کردهاند و آن را به ترشح
هورمونهای گیاهی ،تولید و آزادسازی انواع اسیدهای
آلی در خاک ،تثبیت نیتروژن و در نهایت برهمکنش
مثبت بین آنها و سایر ریزموجودات خاک نسبت دادهاند
(کومار و همکاران 7515؛ اذسمویی وهمکاران 7556؛
یادگاری و همکاران  .)7515راعی و همکاران ()7519
اظهار داشتند که همزیستی با قارچ مایکوریزا و باکتری
ازتوباکتر در شرایط تنش خشکی ،میزان جذب عناصر
غذایی نیتروژن و فسفر و نیز عناصر ریز مغذی را در
گیاه گلرنگ بهبود بخشیده و از این طریق سبب افزایش
رشد و نمو و مقدار کلروفیل برگ و متعاقب آن افزایش
میزان فتوسنتزی گیاه شده و از این طریق با افزایش
طرحهای اولیه طبق و به تبع آن تعداد طبق در بوته ،در
نهایت ،کاهش پوکی دانه و افزایش وزن هزار دانه و
عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ را در پی داشته

موسه در مقایسه با تیمار  65کیلوگرم فسفر بر هکتار و

است.

همچنین کودهای اسید هیومیک ،اسید فولویک،

نتیجه گیری

عدم تلقیح ،عملکرد دانه را  93درصد افزایش داد.
بیوسولفور (حاوی باکتری  )Acidithiobacillus spp.و

در تحقیق حاضر عدم استفاده از کودهای شیمیایی،

میکوریزا به ترتیب افزایش  71 ،77 ،37و  16درصدی

شاید زمینه را برای افزایش فعالیت میکروارگانیسمهای

عملکرد دانه گل گاوزبان را در مقایسه با شاهد را به

مورد نظر فراهم کرده و این امر منجر به بهبود سیستم

همراه داشتند (بهزاد امیری و همکاران  .)7512در

ریشه ای و متعاقبا جذب بهتر عناصر غذایی مورد نیاز
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 به،اثرات سوء زیست محیطی ناشی از مصرف آنها

 تیمار ترکیبی در بهبود، همچنین.برای گیاه شده است

منظور تولید پایدار محصوالت غذایی در کشاورزی و

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه تاثیر

 به نظر میرسد که کاربرد انواع،بویژه گیاهان دارویی

 تعداد چتر در،زیادی داشتند؛بهطوریکه ارتفاع بوته

کودهای زیستی به ویژه قارچ میکوریزا میتواند به

 تعداد، تعداد دانه در هر چتر، تعداد چترک در بوته،بوته

عنوان جایگزین مناسبی برای نهادههای شیمیایی در

 عملکرد دانه و، وزن هزار دانه،دانه در هر چترک

، در آزمایش،همچنین.کشاورزی کم نهاده مطرح باشد

،61/36 ،71/67 ،11/65 عملکرد بیولوژیک به ترتیب

 شروع پر شدن دانه و،تنها آبیاری در سه مرحله گلدهی

 درصد در72/17  و73/13 ،13/13 ،65/32 ،96/23

- به نظر می، بنابراین.دوره پر شدن دانه صورت گرفت

 قارچ میکوریزا نسبت به+تیمار تلفیقی کود زیستی کامل

رسد که این گیاه تحمل خوبی به کمبود آب دارد و می

 البته با توجه به عدم.تیمار شاهد افزایش نشان داد

،تواند در مناطقی که با محدودیت آب مواجه هستند

اختالف معنیدار تیمار قارچ میکوریزا با تیمار تلفیقی و
با توجه به هزینههای باالی تولید کودهای شیمیایی و
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