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چکیده
اين پژوهش ،بررسي تأثير برخي قارچهای ميکوريز بومي به همراه تيمارهای مختلف کود شيميايي بر روی خصوصيات رويشي و
گلدهي زيره سبز ( )Cuminum cyminum L.ميباشد .بدينمنظور ابتدا آزمايشهای اوليه بر روی خاک ريزوسفری چند گياه خانواده
چتريان (زيره سبز ،زيره سياه و گشنيز) انجام شد و براساس نتايج آن جدايه برتر (جدايه گشنيز )3که دارای بيشترين درصد
کلونيزاسيون بود برای توليد انبوه مايه تلقيح قارچهای ميکوريز انتخاب گرديد .سپس آزمايش اصلي بر روی زيره سبز ،بهصورت
فاکتوريل و در قالب يک طرح آماری کامل تصادفي اجرا شد .تيمارها شامل شاهد و سطوح مختلف کودی در دو سطح بدون تلقيح و
تلقيح با ميکوريز در گلخانه با  4تکرار اجرا شد .نتايج حاصل از تجزيهوتحليل دادهها نشان داد که صفات مربوط به اندام هوايي
(ارتفاع ،قطر ساقه ،وزن تر ،وزن خشک ،تعداد شاخههای فرعي و تعداد گل در بوته) و صفات مربوط به ريشه (حجم و طول ريشه) و
درصد کلونيزاسيون بهطور بسيار معنيداری (در سطح احتمال  )%1تحت تأثير مصرف تلفيقي ميکوريز با کود شيميايي قرار گرفت،
بهطوری که موجب بهبود خصوصيات رويشي و اجزا عملکرد در زيره سبز شد و تيمار مصرف تلفيقي ميکوريز و کود بجز عناصر
کممصرف ( )T5در تمام صفات برترين تيمار بود .در بين تيمارهای مختلف کودی و تيمار شاهد تفاوت معنيداری مشاهده نشد ،اما با
حضور قارچ ميکوريزا تفاوت در بين صفات مورد مطالعه معنيدار بود.
واژههای کلیدی :زيره سبز ( ،)Cuminum cyminum L.عناصر غذايي ،قارچ ميکوريز آربسکوالر ،همزيستي.

مقدمه
زيره سبز با نام علمي ( ،)Cuminum cyminumگياهي
از خانواده چتريان ( ،)Apiaceaeيکساله و علفي است که
ارتفاع بوته آن با توجه به شرايط محيطي بين 15-50
سانتيمتر ميباشد .اين گياه عمدتاً در مناطق خشک و
نيمهخشک کشور کشت ميشود .دوره رشد کوتاه و نياز آبي

کم اين گياه آن را در زمره گياهان سازگار به اقليمهای
خشک درآورده است ( Saeidnejad & Rezvani
 .)Moghaddam, 2010زيره سبز بهعنوان يکي از مهمترين
گياهان دارويي اهلي در کشور ما شناخته شدهاست .اين گياه
همچنين يکي از مهمترين و قديميترين دانههای ادويهای
است ( .)Ghanbari & Khajoei-Nejad, 2014زيره سبز
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عالوهبر مصارف دارويي و غذايي در صنايع آرايشي و
بهداشتي نيز کاربرد دارد و اسانس آن دارای خاصيت
آنتياکسيدان بوده و در بسياری از کشورهای دنيا توجه
ويژهای به آن معطوف شده است .در حال حاضر در
استانهای خراسان ،يزد ،اصفهان و کرمان کشت شده و سال
به سال بر اهميت و سطح زير کشت آن افزوده ميشود
(.)Saeidnejad & Rezvani Moghaddam, 2010
با توجه به افزايش تقاضا و سطح زير کشت اين گياه،
فراهم کردن مقدار کافي عناصر غذايي مورد نياز آن يکي از
جنبههای بسيار مهم مديريت زراعي بوده و ميتواند نقش
مهمي در افزايش توليد و عملکرد آن ايفاء نمايد .گرچه در
ميان فاکتورهای مؤثر در کشاورزی کاربرد کودهای شيميايي
تأثير بسزايي در افزايش توليد محصول دارد ،اما استفاده
بيرويه و نامتعادل از نهادههای شيميايي مانند کودهای
معدني در تعادل بومنظامهای زراعي و وضعيت فيزيکي و
شيميايي خاک اختالل ايجاد ميکند ،همچنين آبشويي اين
کودها اثرات زيست محيطي غيرقابل جبراني برجا خواهد
گذاشت .از سوی ديگر کودهای شيميايي فقط يک يا چند
عنصر مورد نياز را برای رشد گياه فراهم ميکنند ( Bardel
 .)et al., 2016در اين ميان استفاده از کودهای بيولوژيک
ازجمله راهکارهای بهبود تأمين عناصر غذايي در کشاورزی
پايدار ميباشد .کودهای بيولوژيک بدون نگراني از اثرات
سوء زيست محيطي موجب بهبود شرايط فيزيکي ،شيميايي و
بيولوژيکي خاک ميشوند و تأثير آنها تنها بر يک بعد خاک
نيست (Saeidnejad & Rezvani Moghaddam, 2010؛
 .)Rahmani, 2011امروزه استفاده از کودهای بيولوژيک با
منشأ باکتری ،قارچ و جلبک يا ديگر موجودات خاکزی
مورد توجه قرار گرفته است.
همزيستي بين ريشههای گياه (ماکروسمبيونت،
(ميکروسمبيونت،
قارچ
و
)Macrosymbiont
 ،)Microsymbiontاولين بار در سال  1881در گياه
مونوتروپوا هيپوپتيس ( )Monotropa hypopitysبهوسيله
کامنسکي (قارچشناس لهستاني) کشف و بعداً بهوسيله فرانک
در سال  1885بهعنوان ميکوريز (قارچ-ريشه) نامگذاری شد
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(.)http://www.agro.ar.szczecin.pl/w jblaszkowski
بيش از  %83از گياهان دولپهای و حدود  %79از گياهان
تکلپهای قادر به تشکيل سيستم ميکوريزی و توليد کود
بيولوژيک قارچي هستند ( Van der Heijden & Sanders,
 .)2002تخمينهای موجود نشاندهنده اين موضوع است که
حدود  %70از توده زنده جامعه ميکروبي خاکها را ميسليوم
قارچها تشکيل ميدهد (.)Mukerji & Chamola, 2003
بهطور کلي همزيستي قارچ ميکوريز آربسکوالر با ريشه
بسياری از گياهان به دليل افزايش جذب عناصر غذايي
مورد نياز گياه ازجمله فسفر ،نيتروژن ،گوگرد ،پتاسيم و
برخي از عناصر کممصرف ،افزايش جذب آب ،کاهش اثرات
منفي تنشهای محيطي و افزايش مقاومت در برابر عوامل
بيماریزا شرايط رشد گياه ميزبان را در سيستمهای
کشاورزی پايدار بهبود ميبخشد .البته تأثير مثبت همزيستي
قارچ-گياه بر غلظت عناصر در بافتهای گياهي ،تحت
تأثير عوامل زيست محيطي متفاوت يکسان نيست .بهعنوان
مثال بافت خاک ،واکنش خاک و غلظت عناصر موجود در
خاک بر مقدار عنصر جذب شده در همزيستي قارچ-گياه
مؤثر هستند ( .)Halder et al., 2015بنابراين درک بيشتر از
زيستشناسي خاک و بومشناسي ميکروبي در آينده،
فرصتهای بيشتری را برای پيشبيني کارکرد بومنظام مثل
چرخه مواد غذايي و برهمکنشهای بيوشيميايي و همچنين
ايجاد سيستم کشاورزی پايدار ايجاد خواهد کرد ( Van der
Heijden & Sanders, 2002؛ Given et al., 2002؛
 .)Barea et al., 2005در اين پژوهش نيز بهدليل اهميت
مطالعات مربوط به کشاورزی پايدار ،تأثير برخي قارچهای
ميکوريز بومي به همراه تيمارهای مختلف کودهای شيميايي
بر خصوصيات رويشي و گلدهي گياه زيره سبز مورد مطالعه
قرار گرفته است.

مواد و روشها
در اين پژوهش در ابتدا بهمنظور شناسايي و تهيه کردن
نمونه اوليه مايه تلقيح قارچ آربوسکوالر ميکوريز بومي
همزيست با زيره سبز ،وضعيت ميکوريزی ريشه اين گياه
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بررسي شد .اما بهدليل تعداد محدود مزارع کشت زيره سبز
در مناطق مورد مطالعه و همچنين طول دوره رشد نسبتاً
کوتاه اين گياه ( 100تا  120روز) ،تعداد نمونه اوليه کمي در
دسترس بود .بنابراين تعدادی نمونه نيز از زيره سياه
( )Bunium persicumو گشنيز (،)Coriandrum sativum
دو هم خانواده زيره سبز که بومي مناطق مورد مطالعه بودند،
گرفته شد .در مجموع تعداد  38نمونه تصادفي از ريشه و
خاک اطراف ريشه گياهان زيره سبز ،زيره سياه و گشنيز از
مناطق مختلف استان کرمان (جيرفت ،کهنوج ،جوپار ،ماهان،
کوهپايه) جمعآوری شد و پس از ثبت مشخصات و قرار
دادن در کيسههای پالستيکي استريل ،به آزمايشگاه منتقل
گرديد .پس از شستشو و آمادهسازی ،ريشهها با روش
 Philipsو  ،)1970( Haymanدر ابتدا رنگبری و بعد
رنگآميزی شدند .بعد از رنگآميزی ميزان کلنيزاسيون
ميکوريزی ريشهها ،با استفاده از روش تالقي خطوط شبکه
بر حسب درصد تعيين گرديد .از ميان نمونههای جمعآوری
شده تعداد  6نمونه از ريشه گياه گشنيز و  4نمونه از ريشه
گياه زيره سياه که درصد کلنيزاسيون بيشتری داشتند انتخاب
شد.
آزمایش گلخانهای اولیه
در اين آزمايش قابليت کلنيزاسيون جدايههای انتخابي از
گشنيز و زيره سياه روی ريشه زيره سبز ،سورگوم
( )Sorghum bicolorو شبدر ( )Trifoliumدر شرايط کشت
گلخانهای بررسي شد .بررسي درصد کلنيزاسيون جدايههای
انتخابي از گشنيز و زيره سياه با گياه همزيست آنها
(زيره سبز ،سورگوم و شبدر) بهمنظور انتخاب جدايه برتر و
انتخاب گياه همزيست مناسب آن برای توليد مقدار مورد نياز
مايه تلقيح قارچ آربوسکوالر ميکوريز انجام ميشود.
گياهاني مانند شبدر و سورگوم بهدليل خصوصيات مناسب
بهعنوان گياه همزيست برای توليد مايع تلقيح در مقياس
تجاری استفاده ميشوند ( )Sadravi & Talaei, 2015که در
اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند .به اين منظور در
مجموع  10جدايه انتخابي با خاک استريل مخلوط و کشت

غربالگری میکوریزای همزیست و ...

زيره سبز ،سورگوم و زيره سياه در آنها انجام شد .پس از
رشد کافي نهالها طي يک دوره  2ماهه ،گياهان برداشت و
نمونهای مرکب از ريشه آنها تهيه و دوباره درصد کلنيزاسيون
ميکوريزی ريشهها تعيين شد .با توجه به نتايج بدست آمده،
از بين  10جدايه انتخابي و سه گياه همزيست ،جدايه
انتخابي از ريشه گياه گشنيز که بهعنوان نمونه گشنيز  3ثبت
شده بيشترين درصد کلنيزاسيون را با سه گياه همزيست
نشان داد و بهمنظور تهيه مايه تلقيح انبوه مورد استفاده قرار
گرفت.
آزمایش گلخانهای اصلی
سرانجام پس از تهيه مايه تلقيح شرايط برای کشت نهايي
فراهم شد و بذرهای گياه زيره سبز آماده و در شرايط
گلخانه کشت شدند .در اين آزمايش تأثير تلقيح با قارچ
ميکوريز به همراه برخي تيمارهای کودی بر روی
شاخصهای رشد گياه زيره در شرايط گلخانه بررسي شد.
آزمايش بهصورت فاکتوريل و در قالب يک طرح آماری
کامل تصادفي بود .طي اين مرحله تيمارهای مختلف کودی
شامل شاهد بدون مصرف کود ( ،)T1مصرف بهينه کود بجز
نيتروژن ( ،)T2مصرف بهينه کود بجز فسفر ( ،)T3مصرف
بهينه کود بجز پتاسيم ( ،)T4مصرف بهينه کود بجز عناصر
کممصرف ( )T5و مصرف بهينه کود بهطور کامل ( )T6در دو
سطح تلقيح ،شامل شاهد بدون تلقيح ( )M0و تلقيح با
ميکوريز ( )M1بر روی گياه زيره سبز در شرايط گلخانه با
 4تکرار اجرا شد .گلدانهای مورد استفاده شامل  1800گرم
خاک استريل بودند و تيمارهای مختلف بر روی آنها اعمال
شدند .برای تيمارهای تلقيح با ميکوريز ( ،)M1از مايه تلقيح
تهيه شده در مرحله قبل به ميزان  200گرم در هر گلدان و
برای شاهد برابر آن خاک استريل استفاده شد .بدينمنظور
مايه تلقيح را که همان خاک ريزوسفری شامل ريشههای
آلوده ميباشد با خاک استريل مخلوط ميکنند و يا آن را
بهصورت اليه اليه در زير سطح خاک قرار ميدهند که در
اينجا مايه تلقيح بهصورت دو اليه در گلدان قرار گرفت و
در پايان يک اليه نازک از خاک استريل پس از جايگذاری
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بذرها بر روی آنها قرار داده شد .پس از رشد کافي
نهال ها طي يک دوره  3ماهه ،ابتدا ارتفاع نهالها از طوقه
تا انتهای ساقه اصلي و قطر ساقه اصلي به دقت
اندازه گيری شد .سپس تعداد شاخه های فرعي برای هر
بوته شمارش و ثبت شد .همچنين اندام هوايي و ريشه
به طور جداگانه برداشت شده و وزن تر و خشک اندام
هوايي تعيين شد .در ادامه بعد از اندازهگيری طول ريشه،
حجم ريشهها از روی جابجا شدن آب پس از غوطه ور
کردن ريشهها در آب توسط يک استوانه مدرج تعيين شد.
در پايان بعد از انجام تجزيههای آزمايشگاهي و
گلخانه ای ،داده ها با استفاده از نرم افزار  SASتجزيه
واريانس شدند و مقايسه ميانگين آنها با استفاده از آزمون
چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  %1انجام گرديد.
a

همچنين برای رسم جدولها و نمودارها به ترتيب از
نرم افزارهای  Wordو  Excelاستفاده گرديد.

نتایج
وضعیت میکوریزی گیاهان انتخابی
نتايج حاصل از بررسي ميانگين درصد کلنيزاسيون
ميکوريزی در نمونههای گياهي گشنيز ،زيره سبز و زيره
سياه نشان داد که درصد همزيستي قارچ ميکوريز با گياه
زيره سبز نسبتاً کم و گياهان زيره سياه و گشنيز از اين نظر
درصد همزيستي باالتری دارند (شکل  .)1بنابراين از بين
نمونههای مورد مطالعه تعداد  6نمونه از ريشه گياه گشنيز و
 4نمونه از ريشه گياه زيره سياه که درصد کلنيزاسيون
بيشتری داشتند برای کشت گلخانهای انتخاب گرديد.
a
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شکل  -1مقایسه میانگین درصد کلنیزاسیون میکوریزی روی گشنیز ،زیره سبز و سیاه

انتخاب جدایه برتر و انتخاب گیاه همزیست مناسب آن
برای تولید انبوه مایه تلقیح
شکل  2نتايج درصد کلنيزاسيون جدايههای انتخابي بر
روی زيره سبز ،سورگوم و شبدر را نشان ميدهد .طبق
تجزيهوتحليل آماری انجام شده ،اختالف معنيداری بين
درصد کلنيزاسيون جدايههای انتخابي روی زيره سبز با
درصد کلنيزاسيون جدايههای انتخابي بر روی سورگوم و
شبدر وجود دارد و نتايج حاصل از مقايسه ميانگين نشان

داد که زيره سبز در مقايسه با سورگوم و شبدر درصد
کلنيزاسيون بيشتری داشته است.
همچنين جدايه گشنيز  ،3دارای باالترين ميزان همزيستي
با ريشه سه گياه شبدر ،سورگوم و زيره سبز بود ،بنابراين
جدايه گشنيز  3بهعنوان جدايه برتر انتخاب شد (جدول )1
و بهمنظور تهيه مقدار زياد مايه تلقيح مورد نياز مرحله بعدی
استفاده گرديد.
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شکل  -2مقایسه میانگین درصد کلنیزاسیون جدایههای انتخابی روی زیره سبز ،سورگوم و شبدر
جدول  -1درصد کلنیزاسیون جدایههای انتخابی بر روی سه گیاه زیره سبز ،سورگوم و شبدر
درصد کلنیزاسیون

نام جدایه
خاک مزرعه زیره سیاه 1
خاک مزرعه زیره سیاه 2
خاک مزرعه زیره سیاه 3
خاک مزرعه زیره سیاه 4
خاک مزرعه گشنیز 1
خاک مزرعه گشنیز 2
خاک مزرعه گشنیز 3
خاک مزرعه گشنیز 4
خاک مزرعه گشنیز 5
خاک مزرعه گشنیز 6

کشت گلخانهای اصلی
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل قارچ
ميکوريز با سطوح مختلف کودی بر صفات مربوط به اندام
هوايي (ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،وزن تر و خشک بوته،

شبدر

سورگوم

زیره سبز

1c
1c
1c
1c
43b
60/6ab
85a
50b
53/5b
53b

5d
5d
8d
10d
10/5d
14cd
77a
41bc
20cd
50ab

54/8ab
34/8b
68a
34/6b
45ab
57/6ab
68/7a
51/7ab
50ab
43/7ab

تعداد گل در بوته) ،صفات مربوط به ريشه (حجم ريشه،
طول ريشه) و درصد کلنيزاسيون قارچ در سطح احتمال %1
معنيدار بود (جدولهای  2و .)3

جدول  -2تجزیه واریانس اثرات متقابل صفات مورد ارزیابی در زیره سبز
منابع تغییر

درجه آزادی

ارتفاع

تعداد شاخه

قطر ساقه

وزن تر بوته

وزن خشک بوته

تیمار

5

**91/45

**17/15

0/07ns

**0/14

**0/006

میکوریز

1

**1063/9

**310/54

**1/44

**1/22

**0/049

تیمار× میکوریز

5

**74/05

**14/ 19

0/15 ns

**0/12

**0/004

خطای آزمایش

36

**6/31

**1/06

**0/036

**0/009

**0/0008

خطای نمونهبرداری

92

2/49

0/51

0/012

0/002

0/0004

** * ،و  :nsبهترتيب معنيدار در سطح احتمال  %5 ،%1و غيرمعنيدار
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جدول  -3تجزیه واریانس اثرات متقابل صفات مورد ارزیابی در زیره سبز
منابع تغییر

درجه آزادی

تعداد گل در بوته

حجم ریشه

طول ریشه

درصد کلنیزاسیون قارچ

تیمار

5

**190/85

**0/005

**21/02

**666/34

میکوریز

1

**1369/71

**0/11

**504/6

**225344/95

تیمار× میکوریز

5

**165/85

**0/004

**23/73

**666/35

خطای آزمایش

36

**32/55

**0/0003

**3/63

**152/28

خطای نمونهبرداری

92

10/03

0/0001

1/16

--

** * ،و  :nsبهترتيب معنيدار در سطح احتمال  %5 ،%1و غيرمعنيدار

صفات مربوط به اندام هوایی
نتايج مقايسه ميانگين دادهها نشان داد که در تيمارهای
تلقيح شده با قارچ ميکوريز ،بيشترين ارتفاع بوته
( 13/83سانتيمتر) مربوط به تيمار ( M1T5مصرف تلفيقي
قارچ ميکوريز و کود بجز عناصر کممصرف) ميباشد ،که
اختالف معنيداری با شاهد و نيز ساير تيمارها دارد.
همچنين در تيمارهای تلقيح شده با قارچ ميکوريز ،از بين
تيمارهای مورد مطالعه نيز تيمار  M1T5باالترين تأثير را در
افزايش تعداد شاخه فرعي داشت .بدين صورت که بيشترين
تعداد شاخههای فرعي ( 8/2شاخه در گياه) ،مربوط به
مصرف تلفيقي قارچ ميکوريز و کود بجز عناصر کممصرف
بود که دارای اختالف معنيداری با شاهد و ساير تيمارها
ميباشد (جدول .)4
با توجه به مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای تلقيح گياه
زيره سبز با قارچ ميکوريز (جدول  )4مشخص گرديد که
تلقيح با قارچ ميکوريز سبب افزايش در وزن تر و خشک
گياه زيره سبز نسبت به شاهد شد .قطر ساقه از صفاتي است
که استحکام گياه و بهويژه مقاومت آن را در برابر ورس
مشخص ميکند .نتايج حاصل از بررسي صفت قطر ساقه
نشان داد که اين صفت تحت تأثير تيمارهای کودی قرار
نگرفته است و تلقيح قارچ ميکوريز به تنهايي موجب
افزايش قطر ساقه گرديده است (جدول  .)4يکي ديگر از
صفات مربوط به اندام هوايي تعداد گل ميباشد ،در اين
آزمايش باالترين تعداد گل در بوته ( ،)12/45مربوط به
تيمار ( M1T5مصرف تلفيقي قارچ ميکوريز و کود بجز

عناصر کممصرف) ميباشد که اختالف معنيداری با ساير
تيمارهای مورد بررسي داشت (جدول .)5
صفات مربوط به ریشه
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دادههای صفات طول و
حجم ريشه نشان داد که تلقيح با ميکوريز موجب بهبود رشد
ريشه در تيمارهای کودی گرديد .در صفات مربوط به ريشه
اختالف معنيداری بين تيمار  M1T5با ساير تيمارها مشاهده
گرديد ،بهطوری که بيشترين طول و حجم ريشه از تلقيح با
ميکوريز در شرايط مصرف بهينه کود به همراه حذف عناصر
کممصرف حاصل شد (جدول .)5
درصد کلنیزاسیون
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دادهها بر روی درصد
کلنيزاسيون نشان داد که اختالف معنيداری بين تيمار M1T5
با ساير تيمارها در ميزان کلنيزاسيون قارچ ميکوريز با زيره
سبز وجود دارد ،بهعبارتي درصد کلنيزاسيون تحت تأثير
تيمار کودی قرار گرفت و بيشترين درصد آن در شرايط
مصرف بهينه کود به همراه حذف عناصر کممصرف حاصل
گرديد (جدول  .)5نتايج مطالعات ميکروسکوپي انجام شده
بر روی ريشه گياهان تلقيح شده با اسپورهای قارچ ،حکايت
از توان باالی اين قارچ در آلوده کردن ريشه گياهان ميزبان
دارد ،در اينجا به وضوح و بهطور گسترده ،انبوهي از
ريسههای برون ريشهای حاصل از رشد اسپورهای قارچ در
سطح خارجي و بخش کورتکس ريشه و اندامکهای کروی
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تيمارهای فاقد قارچ ميکوريز و تيمار شاهد معنيدار نبود.

قارچ نيز در داخل کورتکس ريشه مشاهده شدند .قابل ذکر
است در تمامي خصوصيات مورد مطالعه اختالف عددی بين

جدول  -4مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی در زیره سبز در ارزیابی مرحله دوم
وزن خشک بوته

وزن تر بوته

قطر ساقه

ارتفاع

(گرم)

(گرم)

(میلیمتر)

( T1شاهد)

7/31 cd

5/25 d

0/0216 d

0/114 de

1/06 abc

(-N) T2

8/51 c

5/65 cd

0/0304 cd

0/139 dc

0/99 abcde

M1

(-P) T3

(با میکوریز)

5/91 de

5 ed

0/0148 d

0/079 de

1/02 abcd

(-K) T4

9/02 bc

6/05 c

0/0611 ab

0/198 bc

1/08 ab

(-MIC) T5

13/83 a

8/2 a

0/0724 a

0/403 a

1/12 a

(ALL) T6

10/35 b

6/95 b

0/0440 cb

0/220 b

1/09 ab

( T1شاهد)

5/64 de

3/6 g

0/0094 d

0/044 e

0/86 e

(-N) T2

6/06 de

4/05 gf

0/0120 d

0/049 e

0/88 e

M0

(-P) T3

(بدون میکوریز)

3/79 fe

3/55 g

0/0087 d

0/045 e

0/89 de

(-K) T4

4/76 fe

4/5 ef

0/0150 d

0/049 e

0/96 bcde

(-MIC) T5

5/22 ef

3/8 gf

0/0136 d

0/055 e

0/93 cd

(ALL) T6

4/2 fe

3/95 gf

0/0139 d

0/057 e

0/92 cde

تیمار

(سانتیمتر)

تعداد شاخه

مصرف بهينه کود بجز نيتروژن ( ،)-Nمصرف بهينه کود بجز فسفر ( ،)-Pمصرف بهينه کود بجز پتاسيم ( ،)-Kمصرف بهينه کود بجز عناصر کممصرف ( )-MICو مصرف
بهينه کود بهطور کامل ()ALL

جدول  -5مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی در زیره سبز در ارزیابی مرحله دوم
طول ریشه

درصد

تعداد گل

(سانتیمتر)

کلنیزاسیون قارچ

( T1شاهد)

2/61 dc

0/072 c

6/9 b

51/38 d

(-N) T2

6/75 b

0/095 b

7/55 b

56/03 cd

(-P) T3

0/51 d

0/097 b

7/76 b

66/84 ab

(-K) T4

4/55 bc

0/07 c

6/68 bc

59 bcd

(-MIC) T5

12/45 a

0/126 a

10/62 a

74/33 a

(ALL) T6

3/76 bcd

0/082 b

7/28 b

60/2 bc

( T1شاهد)

0d

0/053 de

4/92 d

0e

(-N) T2

1/91 dc

0/056 d

5/62 dc

0e

(-P) T3

0d

0/04 f

4/39 d

0e

(-K) T4

0d

0/042 ef

4/82 d

0e

(-MIC) T5

0d

0/05 def

4/81 d

0e

(ALL) T6

0d

0/046 def

4/86 d

0e

تیمار

با میکوریز

بدون میکوریز

در بوته

حجم ریشه

مصرف بهينه کود بجز نيتروژن ( ،)-Nمصرف بهينه کود بجز فسفر ( ،)-Pمصرف بهينه کود بجز پتاسيم ( ،)-Kمصرف بهينه کود بجز عناصر کممصرف ( )-MICو
مصرف بهينه کود بهطور کامل ()ALL
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در هر عامل مورد بررسي برای هر صفت ،ميانگينهايي
که در يک حرف مشترک هستند ،براساس آزمون چند
دامنهای دانکن فاقد اختالف آماری معنيدار ميباشند.

بحث
يکي از صفات مهم مورد بررسي در خصوصيات رويشي
گياه ارتفاع بوته ميباشد .بررسيهای انجام شده در اين
آزمايش نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته در گياه زيره سبز،
از تيمار ( M1T5مصرف تلفيقي قارچ ميکوريز و کود بجز
عناصر کممصرف) حاصل شد و کمترين مقدار عددی برای
اين شاخص در گياهان تلقيح نشده با قارچ ميکوريز بدست
آمد .اين امر نشاندهنده تأثير مثبت حضور قارچ ميکوريز
در رشد و درنتيجه ارتفاع گياه زيره سبز ميباشد .همزيستي
قارچ ميکوريز با ريشه گياهان از طريق جذب آب و عناصر
غذايي ،سبب افزايش فتوسنتز شده و اين امر موجب توليد
فرآورده بيشتر و بهبود رشد ،مانند ارتفاع گياه ميگردد
( .)Esmaielpour & Amani, 2014قارچهای ميکوريز
آربسکوالر قادر به بهبود قابل مالحظه ،جذب مواد مغذی
معدني گياه ازجمله عناصر ماکرو مانند نيتروژن ،فسفر،
پتاسيم و عناصر ميکرو در شرايط کمبود اين مواد هستند که
تأثير بسزايي در رشد گياه دارد.
در اين رابطه جذب و انتقال فسفر در گياهان تلقيح شده
با ميکوريز آربسکوالر نسبت به گياهاني که تلقيح انجام
نشده ،تأييد شدهاست .عالوه بر انتقال اختصاصي فسفر،
همزيستي قارچ -گياه باعث القاء انتقال آمونيوم نيز ميشود.
البته با وجود اهميت پتاسيم ،نقش همزيستي قارچ-گياه در
جذب پتاسيم بهندرت مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما
تجمع عنصر پتاسيم در اسپور ،هيف و ويزيکول قارچها
گزارش شده است .همچنين اخيراً چند مطالعه در رابطه با
سهم همزيستي قارچ ميکوريز آربسکوالر بر غلظت عناصر
ميکرو در محصوالت زراعي منتشر شده است که در آن
مشخص شده که همزيستي قارچ ميکوريز آربسکوالر با گياه
ميتواند بهعنوان يک جايگزين برای تأمين عناصر ميکرو
باشد که از شيوههای مرسوم زراعي برای تأمين آنها استفاده
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ميشد ( .)Halder et al., 2015در واقع اين همزيستي در
مورد جذب برخي عناصر ميکروی کم تحرک مانند روی و
مس در شرايط کمبود و تنش بسيار اهميت دارد ( Arab et
 .)al., 2013با توجه به تيمارهای انتخابي در اين پژوهش به
خوبي ميتوان توانايي همزيستي قارچ و گياه را در جبران
کمبود عناصر حذف شده در تيمارهای مورد آزمايش
مشاهده کرد و اين تأثير بهخوبي بر تمامي خصوصيات
رويشي گياه زيره سبز قابل مشاهده است.
افزايش ارتفاع بوتهها به ميزان زيادی به مقدار رطوبت
در دسترس گياه وابسته است ،که اثرات مثبت همزيستي
قارچ ميکوريز آربسکوالر با گياه روی جذب آب و عناصر
مؤثر بر تقسيم سريع سلولي ،بهدليل افزايش طول ريشه به
همراه حجم خاک افزوده شده که ميتواند توسط هيفهای
قارچ در دسترس باشد ،قابل توضيح است ( Farzaneh et
 .)al., 2011اين نتيجه با نتيجهگيری برخي محققان مثل
 Ardakaniو همکاران ( )2000و  Mehrbanو همکاران
( )2012مطابقت داشت .همچنين  Salehو Al-Garni
( )2006افزايش معنيدار ارتفاع گياهان را در شرايط وجود
ميکوريز گزارش کردهاند.
همچنين بر طبق نتايج ،بيشترين تعداد شاخه فرعي از
همين تيمارها حاصل شد Valadabadi .و Aliabadi
 )2013( Farahaniگزارش کردند که تلقيح گياهان با
ميکوريز تغيير مهمي در تعداد شاخه در گياه ريحان داشته
است.
تيمار کاربرد تلفيقي ميکوريز با کود شيميايي ،وزن
خشک ،وزن تر بوته و قطر ساقه گياه زيره سبز را افزايش
داد .احتماالً اين موضوع نشان ميدهد که قارچ ميکوريز در
جذب آب و مواد غذايي بهويژه عناصری که در تشکيل
پروتئين نقش دارند ،به گياه کمک زيادی کرده است و سبب
تجمع ماده خشک بيشتری شده است .از اينرو گياه از
کارايي بيشتری در توليد زيست توده اندام هوايي برخوردار
ميشود.
افزايش قطر ساقه ميتواند به علت وجود قارچ ميکوريز
در خاک و باال رفتن توانايي گياه در جذب عناصر و امالح
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مورد نياز گياه باشد .بهطور مشابه  Koochakiو همکاران
( )2008نشان دادند که کاربرد کود سوپر نيترو پالس به
همراه ميکوريز باعث افزايش قطر ساقه شده است.
تيمارهای تلفيقي بر خصوصيات زايشي گياه نيز اثر قابل
توجهي داشت .همزيستي ميکوريز از طريق تغذيه مناسب و
افزايش بيومس سبب تسريع در گلدهي شده است .اين
موضوع با نتايج تحقيق  Kapoorو همکاران ( )2002بر
روی گياه رازيانه همخواني دارد .آنان تعداد چتر بيشتر در
بوته رازيانه را به بهبود تغذيه معدني بهويژه فسفر و افزايش
عملکرد بيولوژيک تيمار تلقيح ميکوريزی نسبت دادند.
همچنين در تحقيقي دو ساله که توسط  Subramanianو
همکاران ( )1997انجام شد ،مشاهده گرديد که همزيستي
ريشه گوجهفرنگي با يک گونه قارچ ميکوريز موجب
افزايش تعداد گل در بوته در مقايسه با تيمار شاهد گرديد.
از سوی ديگر تلقيح با ميکوريز موجب افزايش معنيدار
در طول و حجم ريشه نيز گرديد .عالوهبر داليل قبلي که
بيان شد قارچ ميکوريز با توليد هورمونهای گياهي ميتواند
رشد ريشه را تشديد کند ( )Azimi et al., 2013که بههمراه
ساير داليل بيان شده در افزايش طول ساقه ،سبب افزايش
طول و حجم ريشه ميشود Kothari .و همکاران ()1991
نيز اعالم کردند که همزيستي ميکوريزی ميتواند باعث
افزايش طول ريشهها گردد .در مطالعهای که بهمنظور بررسي
اثر تلقيح گياه دارويي بشقابي با ميکوريز توسط  Josheeو
همکاران ( )2007انجام شد ،تلقيح باعث افزايش رشد ريشه
و بهطور کلي افزايش توان رشد گياه در خاکهای با مقادير
کم فسفر گرديد.
بهطور کلي با توجه به نتايج اين آزمايش بهنظر ميرسد
که کاربرد کودهای شيميايي در مقايسه با مصرف کودهای
بيولوژيک اثر کمتری بر رشد گياه داشته و در واقع مصرف
تلفيقي کود ميکوريز با کود شيميايي ،اثرات بهتری در مقايسه
با کاربرد منفرد منابع کودی ايجاد کرد .اخيراً در چند تحقيق
مشخص شده که تلقيح قارچ ميکوريز با گياه ميتواند
جايگزيني برای تأمين برخي عناصر در شرايط کمبود آنها
باشد .البته بايد در نظر داشت که تأثير مثبت همزيستي

غربالگری میکوریزای همزیست و ...

قارچ-گياه بر روی غلظت عناصر و تيمارهای مختلف کودی
در بافت گياهي ،به عوامل زيادی مانند بافت خاک ،واکنش
خاک و غلظت عناصر موجود در خاک وابسته است و
ميتواند نتايج متفاوتي را بوجود آورد.
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Abstract
The present study investigates the effects of some mycorrhizal fungi with different fertilizer
treatments on vegetative characteristics and Cuminum cyminum L. yield components. For this
purpose, first experiments were carried out on rhizosphere soil of several plants of Apiaceae
family (Bunium persicum, Cuminum cyminum and Coriandrum sativum), and according to the
results, the superior isolate (isolate of Coriandrum sativum 3), which had the highest percentage
of colonization, was selected for mass production of inoculum of mycorrhizal fungi. Then, the
main experiment was performed on Cuminum cyminum in a factorial arrangement based on
completely randomized design.Treatments including control and different levels of fertilization
at two levels without inoculation and inoculation with mycorrhiza were accomplished in
greenhouse with four replications. The results of data analysis indicated that the traits related to
the shoot (stem height and diameter, fresh and dry weight, number of branches, number of
flowers per plant), root traits (root volume and length), and the percentage of colonization were
significantly (at 1% probability) affected by the combined use of mycorrhiza with chemical
fertilizer, leading to improved vegetative properties and yield components in Cuminum
cyminum. Combined consumption of mycorrhiza and fertilizer except micro elements (T5) in all
traits was the best treatment. No significant difference was observed between fertilizer
treatments and control treatment; however, with the presence of mycorrhizal fungi, the
difference was significant among the traits studied.

Keywords: Cumin (Cuminum cyminum L.), nutrient elements, arbuscular mycorrhiza fungi,
symbiosis.

