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 چکیده
 و رويشي خصوصيات روی بر ايييشيم کود مختلف تيمارهای همراه به بومي ميکوريز یها قارچ برخيتأثير  بررسي ،پژوهشاين      

 خانواده گياه چند ريزوسفری خاک روی بر اوليه یها آزمايش ابتدا منظور بدين .باشد مي (.Cuminum cyminum L) سبز زيره گلدهي

 درصد بيشترين دارای که (3گشنيز )جدايه برتر جدايه آن نتايج براساس و شد انجام گشنيز( و سياه زيره سبز، )زيره چتريان

صورت  به سبز، زيره روی بر اصلي آزمايش سپس .گرديد انتخاب ميکوريز یها قارچ تلقيح مايه انبوه وليدت برای بود کلونيزاسيون

 و تلقيح بدون سطح دو در کودی مختلف سطوح و شاهد شامل تيمارها .شد اجرا تصادفي کامل آماری طرح يک قالب در و فاکتوريل

 هوايي اندام به مربوط صفات که داد نشان ها داده وتحليل تجزيه از حاصل نتايج شد. اجرا تکرار 4 با گلخانه در ميکوريز با تلقيح

 و (ريشه طول و حجم) ريشه به مربوط صفات و (بوته در گل تعداد و فرعي یها شاخه تعداد خشک، وزن ،تر وزن ساقه، قطر ،ارتفاع)

 ،گرفت قرار شيميايي کود با ميکوريز تلفيقي مصرف تأثير تحت (%1 احتمال سطح )در یدار معني بسيار طور به کلونيزاسيون درصد

 عناصر بجز کود و ميکوريز تلفيقي مصرف يمارت و شد سبز زيره در عملکرد اجزا و رويشي وصياتصخ بهبود موجب که یطور به

 با اما ،نشد مشاهده یدار معني تفاوت شاهد يمارت و یکود مختلف يمارهایت ينب در بود. يمارت ينبرتر صفات تمام در (T5) مصرف کم

 .بود دار معني مطالعه مورد صفات ينب در تفاوت يکوريزام قارچ حضور

 

 .همزيستي ،آربسکوالر ميکوريز قارچ غذايي، عناصر ،(.Cuminum cyminum L) سبز زيره :یکلیدهای  واژه

 

 مقدمه
 گياهي (،Cuminum cyminum)ي علم نام با سبز رهيز

 که است علفي و ساله يک ،( Apiaceae) چتريان خانواده از
 15-50 بين محيطي شرايط بهبا توجه  آن بوته ارتفاع
 و خشک مناطق در عمدتاً گياه اين .باشد مي متر سانتي

 آبي نياز و کوتاه رشد دوره .شود مي کشت کشور خشک نيمه

 های اقليم به سازگار گياهان زمره در را آن گياه اين کم
 Saeidnejad & Rezvani) است درآورده خشک

Moghaddam, 2010.) مهمترين از يکي عنوان به سبز زيره 
 گياه اين است. شده شناخته ما کشور در اهلي دارويي گياهان

 ای ادويه های دانه ترين قديمي و مهمترين از يکي همچنين
 سبز زيره .(Ghanbari & Khajoei-Nejad, 2014) است

https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=P.&lastName=Rezvani%20Moghaddam&id=14370
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=P.&lastName=Rezvani%20Moghaddam&id=14370
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 و آرايشي صنايع در غذايي و دارويي مصارف بر عالوه
 خاصيت دارای آن اسانس و دارد کاربرد نيز بهداشتي

 توجه دنيا کشورهای از بسياری در و بوده اکسيدان آنتي
 در ضرحا حال در .است شده معطوف آن به ای ويژه

 سال و شده کشت کرمان و اناصفه يزد، خراسان، های استان
 شود مي افزوده آن کشت زير سطح و اهميت بر سال به
(Saeidnejad & Rezvani Moghaddam, 2010.) 

 ،گياه اين کشت زير سطح و تقاضا افزايش به توجه با
 از يکي آن نياز مورد غذايي عناصر کافي مقدارکردن  فراهم
 نقش دتوان مي و بوده زراعي مديريت مهم بسيار های جنبه
 در گرچه نمايد. ءايفا آن عملکرد و توليد افزايش در مهمي
 شيميايي کودهای کاربرد کشاورزی در مؤثر فاکتورهای ميان

 استفاده اما ،دارد محصول توليد افزايش در بسزاييتأثير 
 کودهایمانند  شيميايي های نهاده از نامتعادل و رويه بي

 و فيزيکي وضعيت و زراعي های نظام بوم تعادل در معدني
 اين آبشويي همچنين ،کند مي ايجاد اختالل خاک شيميايي

 خواهد برجا جبراني غيرقابل محيطي زيست اثرات کودها
 چند يا يک فقط شيميايي کودهای ديگرسوی  از .گذاشت

 Bardel) کنند مي فراهم گياه رشد برای را نياز مورد عنصر

et al., 2016). بيولوژيک کودهای از استفاده ميان اين در 
 کشاورزی در غذايي عناصر تأمين بهبود ارهایهکرا ازجمله
 اثرات از نگراني بدون بيولوژيک کودهای .باشد مي پايدار
 و شيميايي فيزيکي، شرايط بهبود موجب محيطي زيست سوء

 خاک بعد يک بر تنها آنهاتأثير  و شوند مي خاک بيولوژيکي
؛ Saeidnejad & Rezvani Moghaddam, 2010) نيست

Rahmani, 2011). با بيولوژيک کودهای از استفاده امروزه 
 خاکزی موجودات ديگر يا جلبک و قارچ باکتری،منشأ 
  است. گرفته قرار توجه مورد

 ،ماکروسمبيونت ) گياه یها ريشه بين همزيستي
Macrosymbiont) ميکروسمبيونت ) قارچ و، 
Microsymbiont ،) گياه در 1881 سال در بار اولين 

  وسيله هب (Monotropa hypopitys) هيپوپتيس مونوتروپوا
 فرانک  وسيله به بعداً و کشف (لهستاني شناس قارچ) کامنسکي

 شد نامگذاری ريشه(-)قارچ ميکوريز عنوان به 1885 سال در

(http://www.agro.ar.szczecin.pl/w jblaszkowski.) 
 گياهان از %79 حدود و ای دولپه گياهان از %83 از بيش
 کود توليد و یميکوريز سيستم تشکيل به قادر ای لپه تک

 ,Van der Heijden & Sanders) هستند قارچي بيولوژيک

 که است موضوع اين دهنده نشان موجود های تخمين .(2002
 ميسليوم را ها خاک ميکروبي هجامع زنده توده از% 70 حدود
 . (Mukerji & Chamola, 2003) دهد مي تشکيلها  قارچ
 ريشه با آربسکوالر ميکوريز قارچ همزيستي کلي طور به

 غذايي عناصر جذب افزايشدليل  به گياهان از بسياری
 و پتاسيم گوگرد، نيتروژن، فسفر، ازجمله گياه نياز مورد
 اثرات کاهش آب، جذب افزايش مصرف، کم عناصر از برخي
 عوامل برابر در مقاومت افزايش و محيطي های تنش منفي

 های سيستم در را ميزبان گياه رشد شرايط زا بيماری
 همزيستي مثبتتأثير  البته بخشد. مي بهبود پايدار کشاورزی

 تحت ،گياهي های بافت در عناصر غلظت بر گياه-قارچ
عنوان  به نيست. يکسان متفاوت محيطي زيست عواملتأثير 
 در موجود عناصر غلظت و خاک واکنش خاک، بافت مثال

 گياه-قارچ همزيستي در شده جذب عنصر مقدار بر خاک
 از شتريب درک بنابراين (.Halder et al., 2015) هستند مؤثر

 ،آينده در ميکروبي شناسي بوم و خاک يشناس ستيز
 مثل نظام بوم کارکرد ينيب شيپی برا را یشتريب یها فرصت

 همچنين و ييايميوشيب یها کنش برهم و ييغذا مواد هچرخ
 Van der) کرد خواهد جاديا داريپا یکشاورز سيستم ايجاد

Heijden & Sanders, 2002 ؛Given et al., 2002 ؛
Barea et al., 2005). اهميتدليل  به نيز پژوهشاين  در 

 یها قارچ برخيتأثير  پايدار، کشاورزی به مربوط مطالعات
 ايييشيم کودهای مختلف تيمارهای همراه به بومي ميکوريز

 مطالعه مورد سبز زيره گياه گلدهي و رويشي خصوصيات بر
  است. گرفته قرار

 
 ها روش و مواد

 کردن تهيه و شناسايي منظور به ابتدا در پژوهش اين در
 بومي ميکوريز آربوسکوالر قارچ تلقيح مايه اوليه نمونه

 گياه اين ريشه ميکوريزی وضعيت سبز، زيره با همزيست

https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=P.&lastName=Rezvani%20Moghaddam&id=14370
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=P.&lastName=Rezvani%20Moghaddam&id=14370
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 سبز زيره شتک مزارع محدود تعداد دليل به اما .شد بررسي
 نسبتاً رشد دوره طول همچنين و مطالعه مورد اطقمن در

 در کمي اوليه نمونه تعداد ،روز( 120 تا 100) ياهگ ينا کوتاه
 سياه زيره از نيز نمونه تعدادی بنابراين .بود دسترس

(Bunium persicum) يزگشن و (Coriandrum sativum)، 
 بودند، مطالعه مورد اطقمن بومي که سبز زيره خانواده هم دو

 و ريشه از تصادفي نمونه 38 تعداد مجموع در .شد گرفته
 از گشنيز و سياه زيره سبز، زيره گياهان ريشه اطراف خاک

 ان،ماه جوپار، کهنوج، )جيرفت، کرمان استان مختلف مناطق
 قرار و مشخصات ثبت از پس و شد آوری جمع کوهپايه(

 تقلمن آزمايشگاه به استريل، پالستيکي های کيسه در دادن
 روش با ها ريشه سازی، آماده و شستشو از پس گرديد.

Philips و Hayman (1970،) بعد  و بری رنگ ابتدا در
 کلنيزاسيون ميزان آميزی رنگ از بعد شدند. آميزی رنگ

 شبکه خطوط تالقي روش از استفاده با ،ها ريشه یميکوريز
 آوری جمع یها نمونهميان  از .گرديد تعيين درصد حسب بر

 ريشه از نمونه 4 و گشنيز گياه ريشه از نمونه 6 تعداد شده
 انتخاب داشتند بيشتری کلنيزاسيون صددر که سياه زيره گياه
 .شد

 
 اولیه ای گلخانه آزمایش

 از انتخابي یها جدايه کلنيزاسيون قابليت آزمايش اين در
 سورگوم ،سبز زيره ريشه روی سياه زيره و گشنيز

(Sorghum bicolor) شبدر و (Trifolium) کشت شرايط در 
 یها جدايه کلنيزاسيون درصد بررسي .شد بررسي ای گلخانه
  آنها همزيست گياه با سياه زيره و گشنيز از انتخابي

 و برتر جدايه انتخاب منظور به شبدر( و سورگوم سبز، )زيره
 نياز مورد مقدار توليد برای آن مناسب همزيست گياه انتخاب

 .دشو مي انجام ميکوريز آربوسکوالر قارچ تلقيح مايه
 مناسب خصوصياتدليل  به سورگوم و شبدر مانند گياهاني

 مقياس در تلقيح مايع توليد برای همزيست گياه عنوان به
 در که (Sadravi & Talaei, 2015) شوند مي استفاده تجاری

 در منظور اين به گرفتند. قرار بررسي مورد پژوهش اين
 کشت و مخلوط استريل خاک با انتخابي جدايه 10 مجموع

 از پس .انجام شد آنها در سياه زيره و سورگوم سبز، زيره
 و برداشت گياهان ،ماهه 2 دوره يک طي ها نهال کافي رشد
 کلنيزاسيون درصد دوباره و تهيه آنها ريشه از مرکب ای نمونه

 آمده، بدست نتايج به توجه با شد. تعيين ها ريشه یميکوريز
 جدايه همزيست، گياه سه و انتخابي جدايه 10 بين از

 ثبت 3 گشنيز نمونه عنوان به که گشنيز گياه ريشه از انتخابي
 همزيست گياه سه با را کلنيزاسيون درصد بيشترين شده

 قرار استفاده مورد انبوه تلقيح مايه تهيه منظور به و داد نشان
 گرفت.
 

 اصلی ای گلخانه آزمایش
 نهايي کشت برای شرايط تلقيح مايه تهيه از پس سرانجام

 شرايط در و آماده سبز زيره گياهبذرهای  و شد فراهم
 قارچ با تلقيحتأثير  آزمايش اين در شدند. کشت گلخانه

 روی بر کودی تيمارهای برخي همراه به ميکوريز
 .شد بررسي گلخانه شرايط در زيره گياه رشد های شاخص
 آماری طرح يک قالب در و فاکتوريلصورت  به آزمايش

 کودی مختلف تيمارهای مرحله اين طي بود. تصادفي کامل
 بجز کود بهينه مصرف (،T1) کود مصرف بدون شاهد شامل

 مصرف (،T3) فسفر بجز کود بهينه مصرف (،T2) نيتروژن
 عناصر بجز کود بهينه مصرف (،T4) پتاسيم بجز کود بهينه

 دو در (T6) کامل طور به کود بهينه مصرف و (T5) مصرف کم
 با تلقيح و (M0) تلقيح بدون شاهد شامل ،تلقيح سطح

  با گلخانه شرايط در سبز زيره گياه روی بر (M1) ميکوريز
 گرم 1800 شامل استفاده مورد یها گلدان شد. اجرا تکرار 4

 اعمال آنها روی بر مختلف ارهایتيم و بودند استريل خاک
 تلقيح مايه از (،M1) ميکوريز با تلقيح تيمارهای برای .ندشد
 و گلدان هر در گرم 200 ميزان به قبل مرحله در شده تهيه
 منظور بدين .دش استفاده استريل خاک آنبرابر  شاهد برای
 یها ريشه شامل ريزوسفری خاک همان کهرا  تلقيح مايه

 را آن يا و کنند مي مخلوط استريل خاک باباشد  مي آلوده
 در که دهند مي قرار خاک سطح زير در اليه اليه صورت هب

 و گرفت قرار گلدان در اليه دوصورت  به تلقيح مايه اينجا
 ايگذاریج از پس استريل خاک از نازک اليه يک پايان در
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 کافي رشد از پس .داده شد قرار آنها روی بربذرها 
 طوقه از ها نهال ارتفاع ابتدا ماهه، 3 دوره يک طي ها نهال

 دقت به اصلي ساقه قطر و اصلي ساقه انتهای تا
 هر برای فرعي یها شاخه تعداد سپس شد. گيری اندازه
 ريشه و هوايي اندام همچنين شد. ثبت و شمارش بوته

 اندام خشک و تر وزن و شده برداشت جداگانه طور به
 ريشه، طول گيری اندازه از بعد ادامه در شد. تعيين هوايي
 ور غوطه از پس آب شدن جابجا روی از ها ريشه حجم

 .شد تعيين مدرج استوانه يک توسط آب در ها ريشهکردن 
 و آزمايشگاهي یها تجزيه انجام از بعد پايان در

 تجزيه SAS افزار نرم از استفاده با ها داده ،یا گلخانه
 آزمون از استفاده با آنها ميانگين مقايسه و شدند واريانس

 گرديد. انجام %1 احتمال سطح در دانکن ای دامنه دچن

 از ترتيب به نمودارها و ها جدول رسم یبرا يننهمچ
 .گرديد استفاده Excel و Word یافزارها نرم

 
 نتایج

 انتخابی گیاهان میکوریزی وضعیت
 کلنيزاسيون درصد انگينمي بررسي از حاصل نتايج

 زيره و سبز زيره گشنيز، گياهي یها نمونه در ميکوريزی
 گياه با ميکوريز قارچ تيهمزيس درصد که داد نشان سياه
 نظر اين از گشنيز و سياه زيره گياهان و کم نسبتاً سبز زيره

 بين از بنابراين (.1 شکل) دارند باالتری همزيستي درصد
 و گشنيز گياه ريشه از نمونه 6 تعداد مطالعه مورد یها نمونه

 کلنيزاسيون درصد که سياه زيره گياه ريشه از نمونه 4
 گرديد. انتخاب ای گلخانه کشت برای داشتند بيشتری

 

 
 سیاه و سبز زیره گشنیز، روی ریزیمیکو کلنیزاسیون رصدد میانگین مقایسه -1 شکل

 

 آن مناسب همزیست گیاه انتخاب و برتر جدایه انتخاب
 تلقیح مایه انبوه تولید برای

 بر انتخابي یها جدايه کلنيزاسيون درصد نتايج 2 شکل
 طبق .دهد مي نشان را شبدر و سورگوم سبز، زيره روی

 بين یدار معني اختالف شده، انجام آماری تحليلو تجزيه
 با سبز زيره روی انتخابي یها جدايه کلنيزاسيون درصد
 و سورگوم روی بر انتخابي یها جدايه کلنيزاسيون درصد
 نشان ميانگين مقايسه از لحاص نتايج و دارد وجود شبدر

 درصد شبدر و سورگوم با مقايسه در سبز زيره که داد
  است. داشته بيشتری کلنيزاسيون

 همزيستي ميزان باالترين دارای ،3 گشنيز جدايه همچنين
 بنابراين بود، سبز زيره و سورگوم شبدر، گياه سه ريشه با

 (1 )جدول شد انتخاب برتر جدايهعنوان  به 3 گشنيز جدايه
 بعدی مرحله نياز مورد تلقيح مايه زياد مقدار تهيه منظور به و

  گرديد. استفاده
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 شبدر و سورگوم سبز، زیره روی انتخابی یها جدایه کلنیزاسیون درصد میانگین مقایسه -2 شکل

 
 شبدر و سورگوم سبز، زیره گیاه سه روی بر انتخابی یها جدایه کلنیزاسیون درصد -1 جدول

 درصد کلنیزاسیون
 نام جدایه

 شبدر سورگوم زیره سبز
8/54 ab 5d 1c  1خاک مزرعه زیره سیاه  

8/34 b 5d 1c  2خاک مزرعه زیره سیاه  

68a 8d 1c  3خاک مزرعه زیره سیاه  

6/34 b 10d 1c  4خاک مزرعه زیره سیاه  
45ab 5/10 d 43b  1خاک مزرعه گشنیز  

6/57 ab 14cd 6/60 ab  2خاک مزرعه گشنیز  

7/68 a 77a 85a  3خاک مزرعه گشنیز  

7/51 ab 41bc 50b  4خاک مزرعه گشنیز  

50ab 20cd 5/53 b  5خاک مزرعه گشنیز  

7/43 ab 50ab 53b  6خاک مزرعه گشنیز  

 

 اصلی یا گلخانه کشت
 قارچ متقابل اثر که داد نشان انسيوار هيتجز جينتا

 اندام به مربوط صفات بر کودی مختلف سطوح با ميکوريز
 بوته، خشک و تر وزن شاخه، تعداد بوته، ارتفاع) هوايي

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

 

 سبز زیره در ارزیابی مورد صفات متقابل اثرات انسیوار هیتجز -2 جدول
 رییتغ منابع یآزاد درجه ارتفاع شاخه تعداد ساقه قطر بوته تر وزن بوته خشک وزن

006/0 ** 14/0 ** 07/0 ns 15/17 ** 45/91  تیمار 5 **

049/0 ** 22/1 ** 44/1 ** 54/310 ** 9/1063  میکوریز 1 **

004/0 ** 12/0 ** 15/0  ns 19 /14 ** 05/74  میکوریز× تیمار 5 **
0008/0 ** 009/0 ** 036/0 ** 06/1 ** 31/6  آزمایش خطای 36 **

0004/0  002/0  012/0  51/0  49/2  برداری نمونه خطای 92 

 دار معنيريغ و %5 %،1 احتمال سطح در دار معني بيترت به :ns و * ،**
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 سبز زیره در ارزیابی مورد صفات متقابل اثرات انسیوار هیتجز -3 جدول
قارچ کلنیزاسیون درصد ریشه طول  ریشه حجم  بوته در گل تعداد  یآزاد درجه  رییتغ منابع   

34/666 ** 02/21 ** 005/0 ** 85/190  تیمار 5 **
95/225344 ** 6/504 ** 11/0 ** 71/1369  میکوریز 1 **

35/666 ** 73/23 ** 004/0 ** 85/165 میکوریز ×تیمار 5 **  
28/152 ** 63/3 ** 0003/0 ** 55/32 آزمایش خطای 36 **  

-- 16/1  0001/0  03/10 برداری نمونه خطای 92   
  دار معنيريغ و %5 %،1 احتمال سطح در دار معني بيترت به :ns و * ،**

 

 هوایی اندام به مربوط صفات
 تيمارهای درکه  داد نشان ها داده ميانگين مقايسه جينتا
  بوته ارتفاع نيشتريب ،ميکوريز قارچ با شده تلقيح

 تلفيقي مصرف) M1T5 تيمار به مربوط (متر سانتي 83/13)
 که ،باشد مي (مصرف کم عناصر بجز کود و ميکوريز قارچ

 دارد. تيمارها ساير نيز و شاهد اب یدار معني اختالف
 بين از ميکوريز، قارچ با شده تلقيح تيمارهای در همچنين

 در راتأثير  باالترين M1T5 تيمارنيز  مطالعه مورد تيمارهای
 نيشتريب که صورت بدين .داشت فرعي شاخه تعداد افزايش

 به مربوط (،گياه در شاخه 2/8) فرعي یها شاخه تعداد
 مصرف کم عناصر بجز کود و ميکوريز قارچ تلفيقي مصرف

 تيمارها ساير و شاهد اب یدار معني اختالف دارای که بود
  .(4 )جدولباشد  مي

 گياه تلقيح یتيمارها تأثير ميانگين مقايسه به توجه با
 که گرديد مشخص (4 )جدول ميکوريز قارچ با سبز زيره

 خشک و تر وزن در افزايش سبب ميکوريز قارچ با تلقيح
 است صفاتي از ساقه قطر شد. شاهد به نسبت سبز زيره گياه
 رسو برابر دررا  آن مقاومت ويژه به و گياه استحکام که

 ساقه قطر صفت بررسي از حاصل نتايج .کند مي مشخص
 قرار کودی تيمارهایتأثير  تحت صفت اين که داد نشان

 موجب تنهايي به ميکوريز قارچ تلقيح و است نگرفته
 از ديگر يکي (.4 )جدول است گرديده ساقه قطر افزايش
 اين در ،باشد مي گل تعداد هوايي اندام به مربوط صفات

 به مربوط ،(45/12) بوته در گل تعداد باالترين آزمايش
 بجز کود و ميکوريز قارچ تلفيقي )مصرف M1T5 تيمار

 ساير با یدار معني اختالف کهباشد  مي (مصرف کم عناصر
  (.5 )جدول داشت بررسي مورد تيمارهای

 
 ریشه به مربوط صفات

 و طول صفات های داده ميانگين مقايسه از حاصل نتايج
 رشد بهبود موجب ميکوريز با تلقيح که داد نشان ريشه حجم
 ريشه به مربوط صفات در گرديد. کودی تيمارهای در ريشه

 مشاهده تيمارها ساير با M1T5 تيمار بين یدار معني اختالف
 با تلقيح از ريشه حجم و طول بيشترين که طوری به ،گرديد

 عناصر حذف همراه به کود بهينه مصرف شرايط در ميکوريز
 (.5 )جدول شد حاصل مصرف کم

 
 کلنیزاسیون درصد
 درصد روی بر ها هداد ميانگين مقايسه از حاصل جينتا

 M1T5 تيمار بين یدار معني اختالف که داد نشان کلنيزاسيون
 زيره با ميکوريز قارچ کلنيزاسيون ميزان در تيمارها ساير با

تأثير  تحت کلنيزاسيون درصد عبارتي به ،دارد وجود سبز
 شرايط در آن درصد بيشترين و گرفت قرار کودی تيمار

 حاصل مصرف کم عناصر حذف همراه به کود بهينه مصرف
 انجام شده يپوکروسکيم مطالعات نتايج (.5 )جدول گرديد

 حکايت قارچ،ی اسپورها با شده حيتلق اهانيگ شهير یرو بر
 زبانيم اهانيگ شهير دنکر آلوده در قارچ نيا یباال توان از

 از يانبوه ،گسترده طور به و وضوح به اينجا در دارد،
 در قارچی اسپورها رشد از حاصل یا شهير برون یها سهير

 یکرو یها اندامک و شهير کورتکس بخش و يخارج سطح
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 ذکر قابل .نددش مشاهده شهير کورتکس داخل در زين قارچ
 بين عددی اختالف مطالعه مورد خصوصيات تمامي در است

 نبود. دار معني شاهد تيمار و ميکوريز قارچ فاقد تيمارهای

 

 دوم مرحله ارزیابیدر  سبز رهیز در یابیارز مورد صفات نیانگیم سهیمقا -4 جدول
 ساقه قطر

 متر( یلی)م

 بوته تر وزن
 )گرم(

 بوته خشک وزن
 )گرم(

 شاخه تعداد
 ارتفاع

 (متر سانتی)
 ماریت

06/1  abc 114/0  de 0216/0  d 25/5  d 31/7  cd (شاهد)  T1 

M1 
 (میکوریز با)

99/0  abcde 139/0  dc 0304/0  cd 65/5  cd 51/8  c (-N) T2 

02/1  abcd 079/0  de 0148/0  d 5 ed 91/5  de (-P) T3 

08/1  ab 198/0  bc 0611/0  ab 05/6  c 02/9  bc (-K) T4 

12/1  a 403/0  a 0724/0  a 2/8  a 83/13  a (-MIC) T5 

09/1  ab 220/0  b 0440/0  cb 95/6  b 35/10  b (ALL) T6 

86/0  e 044/0  e 0094/0  d 6/3  g 64/5  de )شاهد( T1 

M0 
 میکوریز( )بدون

88/0  e 049/0  e 0120/0  d 05/4  gf 06/6  de (-N) T2 

89/0  de 045/0  e 0087/0  d 55/3  g 79/3  fe (-P) T3 

96/0  bcde 049/0  e 0150/0  d 5/4  ef 76/4  fe (-K) T4 

93/0  cd 055/0  e 0136/0  d 8/3  gf 22/5  ef (-MIC) T5 

92/0  cde 057/0  e 0139/0  d 95/3  gf 2/4  fe (ALL) T6 

 مصرف و (MIC-) مصرف کم عناصر بجز کود بهينه مصرف (،K-) پتاسيم بجز کود بهينه مصرف (،P-) فسفر بجز کود بهينه مصرف (،N-) نيتروژن بجز کود بهينه مصرف
 (ALL) کامل طور به کود بهينه

 

 دوم مرحله ارزیابیدر  سبز رهیز در یابیارز مورد صفات نیانگیم سهیمقا -5 جدول
 درصد

 قارچ ونیزاسیکلن

 ریشه طول
 (متر سانتی)

 ریشه حجم
 گل تعداد

 بوته در
 تیمار

38/51  d 9/6  b 072/0  c 61/2  dc )شاهد( T1 

 با میکوریز

03/56  cd 55/7  b 095/0  b 75/6  b (-N) T2 

84/66  ab 76/7  b 097/0  b 51/0  d (-P) T3 

59 bcd 68/6  bc 07/0  c 55/4  bc (-K) T4 

33/74  a 62/10  a 126/0  a 45/12  a (-MIC) T5 

2/60  bc 28/7  b 082/0  b 76/3  bcd (ALL) T6 

0 e 92/4  d 053/0  de 0 d )شاهد( T1 

میکوریز بدون  

0 e 62/5  dc 056/0  d 91/1  dc (-N) T2 

0 e 39/4  d 04/0  f 0 d (-P) T3 

0 e 82/4  d 042/0  ef 0 d (-K) T4 

0 e 81/4  d 05/0  def 0 d (-MIC) T5 

0 e 86/4  d 046/0  def 0 d (ALL) T6 

  و (MIC-) مصرف کم عناصر بجز کود بهينه مصرف (،K-) پتاسيم بجز کود بهينه مصرف (،P-) فسفر بجز کود بهينه مصرف (،N-) نيتروژن بجز کود بهينه مصرف
 (ALL) کامل طور به کود بهينه مصرف
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يي ها نيانگيم صفت، هری براي بررس مورد عامل هر در
 چند آزمون براساس هستند، مشترک حرف کي در که

 باشند. يم دار معنيی آمار اختالف فاقد دانکنی ا دامنه
 
 بحث

 رويشي خصوصيات در بررسي مورد مهم صفات از يکي
 اين در شده انجام های بررسي .باشد مي بوته ارتفاع گياه

 سبز، زيره گياه در بوته ارتفاع بيشترين که داد نشان آزمايش
 بجز کود و ميکوريز قارچ تلفيقي )مصرف M1T5 تيمار از

 برای عددی مقدار کمترين و شد حاصل مصرف( کم عناصر
 بدست ميکوريز قارچ با نشده تلقيح گياهان در شاخص اين

 ميکوريز قارچ حضور مثبتتأثير  دهنده نشان امر اين آمد.
 همزيستي .باشد مي سبز هزير گياه ارتفاع درنتيجه و رشد در

 عناصر و آب جذب طريق از گياهان ريشه با ميکوريز قارچ
 توليد موجب امر اين و شده فتوسنتز افزايش سبب غذايي،

 گردد مي گياه ارتفاع مانند رشد، بهبود و بيشتر وردهآفر
(Esmaielpour & Amani, 2014.) ميکوريز یها قارچ 

 مغذی مواد جذب مالحظه، قابل بهبود به قادر آربسکوالر
 فسفر، نيتروژن، مانند ماکرو عناصر ازجمله گياه معدني
 که هستند مواد اين کمبود شرايط در ميکرو عناصر و پتاسيم
 .دارد گياه رشد در بسزاييتأثير 
 شده تلقيح گياهان در فسفر انتقال و جذب رابطه اين در

انجام  تلقيح که گياهاني به نسبت آربسکوالر ميکوريز با
 فسفر، اختصاصي انتقال بر عالوه است. شده تأييد ،نشده

 .شود مي نيز آمونيوم انتقال القاء باعث گياه -قارچ همزيستي
 در گياه-قارچ همزيستي نقش ،پتاسيم اهميتالبته با وجود 

 اما ،است گرفته قرار مطالعه مورد ندرت به پتاسيم جذب
ها  قارچ ويزيکول و هيف اسپور، در پتاسيم عنصر تجمع

 با رابطه در مطالعه چند اخيراً همچنين است. شده گزارش
 عناصر غلظت بر آربسکوالر ميکوريز قارچ همزيستي سهم

 آن در که است شده منتشر زراعي محصوالت در ميکرو
 گياه با آربسکوالر ميکوريز قارچ همزيستي که شده مشخص

 ميکرو عناصر تأمين برای جايگزين يک عنوان به دتوان مي
 استفاده آنها تأمين برای زراعي مرسوم های شيوه از که باشد

 در همزيستي اين واقع در (.Halder et al., 2015) شد مي
 و روی مانند تحرک کم ميکروی عناصر برخي جذب مورد
 Arab et) دارد اهميت بسيار تنش و کمبود شرايط در مس

al., 2013.) به پژوهشاين  در انتخابي تيمارهای به توجه با 
 جبران در را گياه و قارچ همزيستي توانايي توان مي خوبي
 آزمايش مورد تيمارهای در شده حذف عناصر کمبود

 خصوصيات تمامي بر خوبي بهتأثير  اين و کرد مشاهده
 است. مشاهده قابل سبز زيره گياه رويشي

 رطوبت مقدار به زيادی ميزان به ها بوته ارتفاع افزايش
 همزيستي مثبت اثرات که است، وابسته گياه دسترس در

 عناصر و آب جذب روی گياه با آربسکوالر ميکوريز قارچ
 به ريشه طول افزايشدليل  هب سلولي، سريع تقسيم بر مؤثر

 های هيف توسط دتوان مي که شده افزوده خاک حجم همراه
 Farzaneh et) است توضيح قابل باشد، دسترس در قارچ

al., 2011.) مثل محققان برخي گيری جهينت با نتيجه اين 
Ardakani و (2000) همکاران و Mehrban همکاران و 

 Al-Garni و Saleh همچنين .داشت مطابقت (2012)
 وجود شرايط در را گياهان ارتفاع دار معني افزايش (2006)

 .اند کرده گزارش ميکوريز
 از فرعي اخهش تعداد بيشترين نتايج، طبق بر همچنين

 Aliabadi و Valadabadi شد. حاصل تيمارها همين

Farahani (2013) با گياهان تلقيح کهکردند  گزارش 
 شتهدا ريحان گياه در شاخه تعداد در مهمي تغيير ميکوريز

  است.
 وزن ،ييايميش کود با ميکوريز تلفيقي کاربرد تيمار
 افزايش را سبز زيره گياه ساقه قطر و بوته تر وزن خشک،

 در ميکوريز قارچ که دهد مي نشان موضوع اين احتماالً داد.
 تشکيل در که عناصری ويژه به غذايي مواد و آب جذب

 سبب و است کرده زيادی کمک گياه به دارند، نقش پروتئين
 از گياهرو  از اين است. شده بيشتری خشک ماده تجمع

 برخوردار هوايي اندام توده زيست توليد در بيشتری کارايي
  .شود مي

 ميکوريز قارچ وجود علت به دتوان مي ساقه قطر افزايش
 امالح و عناصر جذب در گياه توانايي رفتن باال و خاک در
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 همکاران و Koochaki مشابه طور هب باشد. گياه نياز مورد
 به پالس نيترو سوپر کود کاربردکه  دادند نشان (2008)

 . است شده ساقه قطر افزايش باعث ميکوريز همراه
 قابل اثر نيز گياه زايشي خصوصيات بر تلفيقي تيمارهای

 و مناسب تغذيه طريق از ميکوريز همزيستي داشت. توجهي
 اين .است شده گلدهي در تسريع سبب بيومس افزايش
 بر (2002) همکاران و Kapoor تحقيق نتايج با موضوع

 در بيشتر چتر تعداد نآنا .دارد همخواني رازيانه گياه روی
 افزايش و فسفر ويژه به معدني تغذيه بهبود به را رازيانه بوته

 .دادند نسبت ميکوريزی تلقيح تيمار بيولوژيک عملکرد
 و Subramanian توسط که ساله دو يتحقيق در همچنين
 همزيستي که گرديد مشاهده شد، انجام (1997) همکاران

 موجب ميکوريز قارچ گونه يک با فرنگي گوجه ريشه
  .گرديد شاهد تيمار با مقايسه در بوته در گل تعداد افزايش
 دار معني افزايش موجب ميکوريز با تلقيح ديگرسوی  از

 که قبلي داليل بر عالوه گرديد. نيز ريشه حجم و طول در
 دتوان مي گياهي های هورمون توليد با ميکوريز قارچ شد بيان
 همراه به که (Azimi et al., 2013) کند تشديد را ريشه رشد
 افزايش سبب ساقه، طول افزايش در شده بيان داليل ساير
 (1991) همکاران و Kothari .شود مي ريشه حجم و طول

 باعث دتوان مي زیيکوريم يستيهمز که کردند اعالم نيز
ي بررس منظور به کهی ا مطالعه در گردد. ها ريشه طول شيافزا
 و Joshee توسط زيکوريم باي بشقابيي دارو اهيگ حيتلق اثر

 شهير رشد شيافزا باعث حيتلق ،شد انجام (2007) همکاران
 ريمقاد بای ها خاک در اهيگ رشد توان شيافزاي کل طور به و

 د.يگرد فسفر کم
 رسد مي نظر به آزمايش اين نتايج به توجه با کلي طور به

 کودهای رفمص با مقايسه در شيميايي هایکود کاربرد که
 مصرف واقع در و اشتهد گياه رشد بر کمتری اثر بيولوژيک

 مقايسه در بهتری اثرات ،شيميايي کود با ميکوريز کود تلفيقي
 تحقيق چند در اخيراً کرد. ايجاد کودی ابعمن منفرد کاربرد با

 دتوان مي گياه با ميکوريز قارچ تلقيحکه  شده مشخص
 آنها کمبود شرايط در عناصر برخي تأمين برای جايگزيني

 همزيستي مثبتتأثير  که داشت نظر در بايد البته باشد.

 کودی مختلف تيمارهای و عناصر غلظت روی بر گياه-قارچ
 واکنش خاک، بافت مانند زيادی عوامل به گياهي، بافت در

 و است وابسته خاک در موجود عناصر غلظت و خاک
 .آورد بوجود را متفاوتي نتايج دتوان مي
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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. 

 


