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چکیده
بهمنظور بررسی تأثير نانو اکسيد آهن و انواع مختلفی از کودهای زیستی بر عملکرد کمّی و کيفی سياهدانه (،)Nigella sativa L.
آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال  7536در مزرعه دانشگاه صنعتی شاهرود
اجرا شد .تيمارهای آزمایش شامل محلولپاشی نانو اکسيد آهن در سه سطح  7/3 ،2و  5گرم در ليتر آب بهعنوان فاکتور اول و پنج
سطح کود زیستی شامل عدم مصرف کود زیستی (شاهد) ،G. mosseae ،G. intraradices ،آزوسپریليوم و ازتوباکتر بهعنوان فاکتور
دوم لحاظ شدند .نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد تيمارهای قارچی و باکتریایی منجر به افزایش معنیدار عملکرد دانه ،اجزای
عملکرد و همچنين غلظت عناصر نيتروژن و آهن دانه شد و در افزایش ميزان اسانس ،ميزان تيموکينون اسانس و روغن دانه نيز تأثير
بهسزایی داشتند که مؤثرترین آن قارچ  G. intraradicesبود که توانست تمامی صفات اندازهگيری شده را بهطور قابل توجهی بهبود
ببخشد .محلولپاشی نانو اکسيد آهن تنها بر ميزان اسانس ،عملکرد بيولوژیک ،محتوای آهن و نيتروژن دانه تأثير مثبت و معنیدار
داشت .بهطوری که بيشترین ميزان آهن و نيتروژن دانه با مصرف  5گرم نانو اکسيد آهن در یک ليتر آب حاصل شد .این در حاليست
که ميزان اسانس ،درصد تيموکينون اسانس ،ميزان روغن و همچنين عملکرد بيولوژیک در دو غلظت مصرفی تفاوت معنیداری با هم
نداشتند .بنابراین به نظر میرسد که کاربرد غلظت کمتر نانو اکسيد آهن ( 7/3گرم در یک ليتر آب) با صرفهجویی در مصرف کود بدون
کاهش معنیدار در صفات کيفی اندازهگيری شده به همراه قارچ  G. intraradicesمیتواند سبب بهبود عملکرد کمّی و کيفی در گياه
دارویی سياهدانه شود.
واژههای کلیدی :اسانس ،باکتری محرک رشد ،تيموکينون ،عملکرد دانه ،قارچ ميکوریزا.

مقدمه

یافته و مورد کشت و کار قرار میگيرند ( Salehi surmaghi,

سياهدانه ( )Nigella sativa L.گياهی است که به خانواده
 Ranunculaceaeتعلق دارد .جنس  Nigellaدر ایران شامل 1
گونه میباشد که بهطور طبيعی در نقاط مختلف کشور گسترش

 .)2008بهدليل وجود خواص ضد باکتریایی و ضد انگلی در
بذرهای سياهدانه ،در ایران استفاده از این گياه دارویی در طب
سنتی سابقهای بسيار طوالنی دارد (.)Nickavar et al., 2003
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در دهههای اخير ،توليد محصوالت کشاورزی عمدتاً
متکی بر مصرف نهادههای شيميایی بوده که این امر منجر به
بروز آلودگیهای زیست محيطی شده است .کشاورزی
پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف حذف یا
تقليل چشمگير در مصرف نهادههای شيميایی ،یک راه حل
مطلوب برای غلبه بر این مشکالت بهشمار میآید .در واقع
استفاده از کودهای زیستی یکی از راهکارهای مؤثر در
حفظ کيفيت مطلوب خاک محسوب میگردد که باعث
افزایش واکنشهای مفيد بين گياه و ميکروارگانيسمها در
ریزوسفر شده و توان گياه را برای جذب بيشتر عناصر
غذایی افزایش میدهد (.)Kokalis-Buerelle et al., 2006
از مهمترین باکتریهای محرک رشد که امروزه در کشاورزی
مورد توجه قرار گرفتهاند میتوان به جنس آزوسپيریلوم و
ازتوباکتر اشاره کرد .این باکتریهای ریزوسفری افزاینده
رشد گياه عالوهبر تثبيت نيتروژن باعث آزادسازی
هورمونهای گياهی ازجمله جيبرليک اسيد ،سيتوکنين و
اکسين میشوند که باعث تحریک رشد گياه ،افزایش فتوسنتز
و افزایش جذب عناصر غذایی میگردد ( Salehi et al.,
 .)2011قارچهای ميکوریزا نيز از مهمترین
ميکروارگانيسمهای موجود در بيشتر خاکهای تخریبنشده
میباشند ،بهطوری که حدود  %12از توده زنده جامعه
ميکروبی خاکها را ميسيليوم این قارچها تشکيل میدهد.
هيفهای توسعه یافته قارچهای ميکوریزا قادر به رشد در
منافذ خاک بوده که ریشههای مویين و تارهای کشنده قادر
به نفوذ در آنها نيستند ،در نتيجه دسترسی گياه به عناصر
غيرمتحرک مثل فسفر افزایش مییابد ( Grant et al.,
 Khoramdel .)2002و همکاران ( )0272بيان کردند که
کودهای بيولوژیک ازتوباکتر ،آزوسپيریلوم و نيز ميکوریزا
میتوانند منجر به بهبود سرعت رشد محصول و نيز تجمع
ماده خشک سياهدانه شوند .گزارشهای زیادی در ارتباط
با تأثير مثبت کودهای زیستی در افزایش کمّيت و کيفيت
اسانس گياهان دارویی نيز وجود دارد ،بهعنوان مثال در
آزمایش  Mahmoudzadehو همکاران ( )0276بيشترین
تغيير در اثر تلقيح قارچهای ميکوریز آربوسکوالر در اجزاء
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منتول ،منتون و ایزومنتون اسانس نعناع فلفی مشاهده شد.
بدینترتيب که مایهکوبی قارچها باعث افزایش اجزای مهم
اسانس این گياه دارویی مانند منتون و ایزومنتون گردید .در
آزمایش  Moghadamو همکاران ( )0273محلولپاشی  7و
 7/3گرم در ليتر نانو کالت آهن ميزان اسانس را در گياه
ریحان بهطور معنیداری افزایش داد.
گام مؤثر دیگر برای دستيابی به کشاورزی پایدار
استفاده از نانو کودها بهمنظور کنترل دقيق آزادسازی عناصر
غذایی در محيطزیست میباشد .استفاده از نانوکودها منجر
به افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی ،کاهش سمّيت
خاک و به حداقل رساندن اثرهای منفی ناشی از مصرف
بيش از حد کود میشود .به تازگی مطالعه تأثير تغذیه عناصر
مورد نياز به فرم نانو ذرات بر رشد و نمو گياهان مورد توجه
قرار گرفته و نتایج مثبتی نيز در این رابطه بدست آمده است.
بهعنوان مثال Peyvandi ،و همکاران ( )0277با بررسی
تأثير نانو کالت آهن بر گياه ریحان دریافتند که نانو کالت
آهن در مقایسه با کالت آهن معمولی تأثير مثبت بيشتری بر
رشد کمّی و کيفی این گياه دارد .در مطالعهای روی زعفران
زراعی نيز گزارش شد که نانو کود کالت آهن باعث افزایش
تعداد و وزن گل و وزن کالله شد ( Baghaie & Maleki
.)Farahani, 2014
از آنجایی که در زمينه تأثير تغذیه نانو اکسيد آهن و
همچنين تأثير کودهای زیستی بهعنوان جایگزینی برای
کاهش مصرف کودهای شيميایی ،در گياه دارویی سياهدانه
بررسی جامعی انجام نشده است .ازاینرو هدف از این
تحقيق بررسی دو غلظت مختلف محلولپاشی نانو اکسيد
آهن و چهار نوع کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد و
چگونگی جذب عناصر نيتروژن و آهن و برخی خصوصيات
کيفی در سياهدانه شامل ميزان اسانس و تيموکينون اسانس و
همچنين ميزان روغن در دانه گياه دارویی سياهدانه بود.

مواد و روشها
این بررسی در سال  7536در مزرعه دانشکده
کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در منطقه بسطام با

7273

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران ،جلد  ،53شماره 6

از سطح دریا انجام شد .نتایج بدستآمده از تجزیه شيميایی
خاک در جدول  7آورده شده است.

طول جغرافيایی  33درجه و  31دقيقه شرقی ،عرض
جغرافيایی  56درجه و  03دقيقه شمالی و ارتفاع  7566متر

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
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آزمایش بهصورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .تيمارهای آزمایش
شامل :محلولپاشی نانو اکسيد آهن در  5سطح شاهد7/3 ،
گرم نانو اکسيد آهن در یک ليتر آب و سه گرم نانو اکسيد
آهن در یک ليتر آب بهعنوان فاکتور اول و انواع مختلف
کودهای زیستی شامل قارچهای ميکوریزی Glomus
 intraradicesو  Glomus mosseaeو دو نوع باکتری
محرک رشد شامل  Azospirillum brasilenseو
 Azotobacter chroococcumبههمراه تيمار شاهد بهعنوان
فاکتور دوم بودند.
نانو اکسيد آهن از شرکت نانو پيشگامان ایرانيان،
قارچهای ميکوریزی از شرکت زیستفناور توران شاهرود و
همچنين دو گونه باکتری محرک رشد از شرکت دانشبنيان
تميشه گرگان تهيه شدند .اندازه هر کرت در این آزمایش
 5×5متر ،فاصله بين کرتها  2/3و فاصله بين بلوکها
 0متر در نظر گرفته شد .عمليات کاشت با فاصله بين و
روی ردیف  62و  3سانتیمتر و عمليات کاشت در تاریخ
 7536/0/7انجام گردید.
برای اعمال تيمارهای کود زیستی برای تلقيح بذرها با
مایه تلقيح باکتری ،با توجه به اینکه این مایهها به شکل مایع
بودند در تاریکی بهنحوی بذرها با مایه مخلوط شدند که
یک پوشش کامالً یکنواخت روی سطح بذر تشکيل شود.
برای اعمال قارچهای ميکوریزی براساس نقشه طرح بعد از
آمادهسازی زمين و قبل از کشت بذرها بهصورت شياری
ریخته شد .بذرپاشی انجام شد و روی شيارها با خاک

پوشانده و بالفاصله آبياری انجام شد .محلولپاشی نانو
اکسيد آهن در دو مرحله ساقهدهی و دو هفته بعد از
محلولپاشی اول در هنگام غروب آفتاب انجام شد.
در پایان فصل رشد ،هنگامی که رنگ بوتهها متمایل به
زرد شده ولی هنوز فوليکولها شکاف برنداشته بودند ،ابتدا
از هر کرت بهطور تصادفی تعداد  6بوته انتخاب و صفات
مورفولوژیکی (ارتفاع بوته) ،تعداد شاخه جانبی ،اجزای
عملکرد (تعداد فوليکول در بوته ،تعداد دانه در فوليکول و
وزن هزاردانه) اندازهگيری شدند .برای تعيين عملکرد نهایی،
بعد از حذف اثر حاشيهای ،بوتههای یک مترمربع وسط هر
کرت برداشت شد و پس از خشک شدن در آون  13درجه
سانتیگراد به مدت  10ساعت با استفاده از ترازوی دیجيتال
توزین شدند .وزن کل بوته بهعنوان عملکرد بيولوژیکی برای
هر واحد آزمایشی تعيين شد و بعد دانههای جدا شده توزین
شدند و بهعنوان عملکرد دانه آناليز گردیدند.
استخراج اسانس به روش تقطير با آب و با استفاده از
دستگاه کلونجر انجام شد .برای این منظور  52گرم از
بذرهای خرد شده با  522ميلیليتر آبمقطر ( )7:72را
درون بالن مخصوص ریخته و اسانسگيری با دمای جوش
آب به مدت  5ساعت انجام شد (.)Clevenger, 1926
درصد تيموکينون اسانس با استفاده از دستگاه ()GC-Mass
مدل  Hewlett Packard HP6890اندازهگيری شد .ستون
موئينه مورد استفاده به طول  52متر و قطر  2/03ميلیمتر،
دمای استفاده شده  002-032درجه سانتیگراد ،سرعت
افزایش دما  5درجه در دقيقه ،گاز حامل مورد استفاده هليم
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با سرعت حرکت  7ميلیليتر در دقيقه بود .پيکهای
خروجی براساس استاندارد و جرم مولکولی تشخيص و
تعيين مقدار گردیدند .برای تعيين درصد روغن از روش
سوکسله و دستگاه سوکسله استفاده شد
برای شناسایی عناصر نيتروژن و آهن موجود در دانه
گياه ،دانهها پس از شستشو ،به مدت  21ساعت در آون
 10درجه سانتیگراد خشک و آسياب شدند .سپس برای
شناسایی عنصر نيتروژن ،پس از عصارهگيری به روش هضم
در بالن ژوژه با اسيد سولفوریک-اسيد ساليسيليک-آب
اکسيژنه از روش کجلدال استفاده گردید ( Wahing et al.,
.)1989
برای شناسایی عنصر آهن ،عصارهگيری به روش
سوزاندن خشک و ترکيب با اسيد هيدروکلریک انجام شد و
توسط دستگاه جذب اتمی ميزان این عنصر در دانه گياه
اندازهگيری شد.
در پایان دادههای بدستآمده با استفاده از نرمافزار SAS
(نسخه  )3/7تجزیه و مقایسه ميانگين دادهها با روش LSD
در سطح احتمال  %3انجام شد .برای رسم نمودارها و
جدولها از برنامه  EXCELاستفاده شد.

نتایج
عملکرد دانه و اجزای عملکرد
نتيجه تجزیه واریانس دادهها (جدول  )0نشان داد
که در بين تيمارهای مورد بررسی تنها تلقيح با کودهای
زیستی اثر معنیداری ( )P≤0.01بر اجزای عملکرد گياه
دارویی سياهدانه داشت .از بين کودهای زیستی مورد
استفاده بيشترین اثر مربوط به قارچ ميکوریزا گونه
 G. intraradicesبود .همزیستی با این گونه از قارچ
ميکوریزا سبب بهبود چشمگير اجزای عملکرد در گياه
سياهدانه شد .بهطوری که تعداد فوليکول در بوته ،تعداد دانه
در فوليکول و وزن هزاردانه بهترتيب  03 ،13و  06درصد
نسبت به شاهد افزایش داشت G. mosseae .و باکتریهای
ازتوباکتر و آزوسپریليوم بهترتيب در رتبههای بعدی قرار
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گرفتند و کمترین مقدار اجزای عملکرد در تيمار شاهد
(بدون تلقيح با کودهای زیستی) مشاهده شد .در این بين
باکتریهای محرک رشد هرچند سبب افزایش تعداد دانه در
فوليکول شدند اما تفاوت معنیداری با شاهد (عدم مصرف
کود زیستی) نداشتند (جدول  .)5افزایش اجزای عملکرد
افزایش عملکرد را نيز بهدنبال خواهد داشت ،ازاینرو
بيشترین ميزان عملکرد دانه نيز بهترتيب از گياهان تلقيح
شده با قارچ  023/21( G. intraradicesگرم در مترمربع)،
 713/37( G. mosseaeگرم در مترمربع) ،ازتوباکتر
( 757/06گرم در مترمربع) و آزوسپریليوم ( 701/61گرم
در مترمربع) حاصل شد و کمترین مقدار نيز در تيمار شاهد
( 720/21گرم در مترمربع) مشاهده شد (جدول .)5
عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عملکرد
بيولوژیک تحت تأثير جداگانه هر دو تيمار مورد بررسی،
محلولپاشی نانو اکسيد آهن ( )P≤0.05و تلقيح با کودهای
زیستی ( )P≤0.01قرار گرفت.
محلولپاشی نانو اکسيد آهن تأثير مثبت و معنیداری در
افزایش عملکرد بيولوژیک داشت .با افزایش غلظت نانو
اکسيد آهن ميزان عملکرد بيولوژیک افزایش یافت اما
تفاوت معنیداری بين دو غلظت مصرفی مشاهده نشد
(جدول .)5
تلقيح با کودهای زیستی نيز توانست ميزان عملکرد
بيولوژیک را بهطور معنیداری نسبت به شاهد (عدم مصرف
کود زیستی) افزایش دهد .بهطوری که بيشترین مقدار در
گياهان تلقيح شده با دو گونه قارچ ميکوریزا
 222/07( G. intraradicesگرم در مترمربع) و
 513/23( G. mosseaeگرم در مترمربع) مشاهده شد.
باکتری ازتوباکتر ( 537/15گرم در مترمربع) و آزوسپریليوم
( 571/26گرم در مترمربع) بهترتيب در رتبههای بعدی قرار
گرفتند که کمترین مقدار هم در تيمار شاهد ( 716/17گرم
در مترمربع) مشاهده شد (جدول .)5
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جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر محلولپاشی نانو اکسید آهن و کودهای زیستی بر صفات اندازهگیری شده
منابع تغییر

درجه
آزادی

میانگین مربعات
تعداد کپسول

تعداد دانه

وزن

در بوته

در کپسول

هزاردانه

عملکرد دانه

عملکرد
بیولوژیک

بلوک

0

**72/23

**006/23

**2/233

**501/3

**2551/2

نانو اکسید آهن

0

7/17ns

5/52ns

2/202ns

35/60ns

*5176/25

کود زیستی

2

**7731/52

**7273/26

**2/620

**56030/33

** 11163/0

نانواکسید آهن × کود زیستی

1

2/23ns

23/62ns

2/222ns

5/203ns

562/7ns

خطا

01

2/36

00/33

2/272

52/53

307/30

5/31

1/20

3/31

5/31

3/25

ضریب تغییرات

 * ،nsو ** :بهترتيب غيرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %7و %3

ادامه جدول -2
منابع تغییر

درجه

میانگین مربعات
میزان

میزان تیموکینون

میزان

غلظت

غلظت آهن

اسانس

اسانس

روغن دانه

نیتروژن دانه

دانه

بلوک

0

2/220

0/10

2/16

2/262ns

12/20ns

نانو اکسید آهن

0

*2/202

*02/30

*76/73

**7/715

**7276/33

کود زیستی

2

**2/251

**51/16

**32/53

**5/237

**1112/72

نانواکسید آهن × کود زیستی

1

2/221ns

1/12ns

2/21ns

2/727ns

11/12ns

خطا

01

2/223

3/13

2/25

2/211

12/12

1/00

1/00

3/32

1/36

1/15

ضریب تغییرات

آزادی

 * ،nsو ** :بهترتيب غيرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %7و %3

میزان اسانس
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ميزان اسانس
در گياه دارویی سياهدانه تحت تأثير جداگانه هر دو تيمار
مورد بررسی ،محلولپاشی نانو اکسيد آهن ( )P≤0.05و
تلقيح با کودهای زیستی ( )P≤0.01قرار گرفت (جدول .)0
با توجه به مقایسه ميانگين دادهها با محلولپاشی نانو
اکسيد آهن ميزان اسانس در گياه سياهدانه نسبت به شاهد
با کمترین ميزان اسانس ( )%7/27افزایش یافت .اما دو
غلظت مورد استفاده  7/3و  5گرم در ليتر نانو اکسيد آهن

(بهترتيب با ميانگينهای  %7/21و  )%7/21تفاوت
معنیداری با هم نداشتند (جدول .)5
در این آزمایش تيمار کودهای زیستی ميزان اسانس را
نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش داد و این افزایش
در گياهان تلقيح شده با قارچهای ميکوریزا محسوستر بود.
با توجه به جدول مقایسه ميانگين (جدول  )5بيشترین ميزان
اسانس در گياهان تلقيح شده با قارچهای ميکوریزا
 G. intraradicesو  G. mosseaeبهترتيب با ميانگينهای
 %7/75و  %7/77مشاهده شد (جدول .)5

تأثیر کودهای زیستی و محلولپاشی ...
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میزان تیموکینون در اسانس
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )0نشان داد که ميزان
تيموکينون اسانس سياهدانه تحت تأثير اثرهای جداگانه دو
تيمار مورد بررسی محلولپاشی نانو اکسيد آهن ( )P≤0.05و
کودهای زیستی ( )P≤0.01معنیدار شد و اثر متقابل دو تيمار
مورد بررسی تأثير معنیداری بر ميزان این صفت نداشت.
مقایسه ميانگين دادهها نشان داد که محلولپاشی نانو اکسيد
آهن ميزان تيموکينون را نسبت به شاهد افزایش داد اما بين دو
غلظت مصرفی  7/3و  5گرم در ليتر بهترتيب با ميانگينهای
 %52/77و  %52/25تفاوت معنیداری مشاهده نشد در بين
کودهای زیستی تلقيح با قارچهای ميکوریزا G. intraradices
و  G. mosseaeبهترتيب با ميانگينهای  %56/75و %53/20
بهطور معنیداری ميزان تيموکينون را نسبت به باکتریهای
محرک رشد و شرایط بدون تلقيح افزایش دادند (جدول .)5
میزان روغن دانه
تجزیه آماری دادهها نشان داد که درصد روغن سياهدانه

تنها تحت تأثير اثرهای جداگانه تيمارهای مورد بررسی
محلولپاشی نانو اکسيد آهن ( )P≤0.05و کودهای زیستی
( )P≤0.01قرار گرفت (جدول .)0
با توجه به مقایسه ميانگين دادهها بيشترین ميزان روغن
دانه با محلولپاشی  5گرم در ليتر نانو اکسيد آهن با ميانگين
 %00/36بدست آمد که با تيمار محلولپاشی  7/3گرم در
ليتر نانو اکسيد آهن تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)5
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تلقيح با
کودهای زیستی نيز در افزایش ميزان روغن نسبت به شاهد
مؤثر است .همچنين بين کودهای زیستی مختلف نيز تفاوت
معنیداری وجود دارد .بدینترتيب که بيشترین ميزان روغن
در گياهان تلقيح شده با قارچ  G. intraradicesحاصل شد.
ميزان روغن در گياهان تلقيح شده با این قارچ در حدود
 %52/77بيشتر از شاهد بود .بعد از این گونه از قارچ
گياهان تلقيح شده با  G. mosseaeو باکتری ازتوباکتر به
ميزان  %52/77و  %77/55نسبت به شاهد ميزان روغن دانه
بيشتری داشتند (جدول .)5

جدول  -3مقایسه میانگینهای تأثیر کودهای زیستی و محلولپاشی نانو اکسید آهن بر صفات اندازهگیری شده
تعداد کپسول

تعداد دانه

وزن

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

در بوته

در کپسول

هزاردانه

()gr/m2

()gr/m2

محلولپاشی نانو اکسید آهن ()g/L
شاهد

02/17 a

33/72 a

0/75 a

751/31 a

525/13 b

1/5

03/23 a

62/20 a

0/72 a

722/01 a

501/11 a

3

02/51 a

33/11 a

0/02 a

756/33 a

555/23 a

کود زیستی
شاهد

1/37 d

35/53 b

7/11 c

720/21 d

716/17d

G. intraradices

56/60 a

17/12 a

0/22 a

023/21 a

222/07 a

G. mosseae

55/02 b

12/62 a

0/22 a

713/37 b

513/23 a

Azospirillum

00/31 c

35/20 b

0/72 b

701/61 c

571/26 c

Azotobacter

05/22 c

23/07 b

0/23 b

757/06 c

537/15 b

7205

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران ،جلد  ،53شماره 6

ادامه جدول -3
میزان روغن

میزان اسانس

تیموکینون اسانس

غلظت آهن دانه

()%

()%

(گرم در مترمربع)

()ppm

غلظت نیتروژن دانه ()%

محلولپاشی نانو اکسید آهن ()g/L
شاهد

02/31 b

7/27 b

50/03 b

32/16 c

5/65 c

1/5

00/01 ab

7/21 a

52/77 a

31/35 b

5/35 b

3

00/36 a

7/21 a

52/25 a

721/55 a

2/73 a

کود زیستی
شاهد

73/16 d

2/33 b

57/13 b

15/00 d

5/00 d

G. intraradices

03/17 a

7/75 a

56/75 a

702/77 a

2/12 a

G. mosseae

00/66 b

7/77 a

53/20 a

775/22 b

2/51 b

Azospirillum

02/07 cd

7/25 b

57/31 b

722/22 c

5/63 c

Azotobacter

00/22 bc

2/33 b

55/20 b

13/11 d

5/67 c

غلظت نیتروژن و آهن دانه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که محلولپاشی
نانو اکسيد آهن تأثير معنیداری ( )P≤0.01بر ميزان آهن و
نيتروژن دانه سياهدانه داشت (جدول  .)0در این آزمایش
مشخص گردید با محلولپاشی نانو اکسيد آهن بر ميزان آهن
و نيتروژن دانه نسبت به شاهد افزوده شد .همچنين با افزایش
غلظت نانو اکسيد آهن از  7/3گرم به  5گرم نيز افزایش
معنیداری در غلظت این دو عنصر در دانه سياهدانه مشاهده
شد (جدول .)5
در این آزمایش تلقيح گياه سياهدانه با کودهای
زیستی تأثير معنی داری ( )P≤0.01در ميزان عناصر آهن
و نيتروژن دانه داشت (جدول  .)0بيشترین ميزان آهن از
تلقيح گياه با قارچ  G. intraradicesحاصل شد و قارچ
 G. mosseaeو باکتری آزوسپریليوم در رتبه بعدی قرار
گرفتند و کمترین ميزان آهن نيز در گياهان تلقيح شده با
باکتری ازتوباکتر و تيمار شاهد مشاهده شد .بيشترین
ميزان نيتروژن دانه نيز به ترتيب در گياهان تلقيح شده با
قارچ  G. mosseae ،G. intraradicesو باکتریهای

محرک رشد و کمترین مقدار نيز در تيمار شاهد مشاهده
شد (جدول .)5

بحث
در این آزمایش تيمار کودهای زیستی توانست اجزای
عملکرد و عملکرد دانه را در گياه سياهدانه بهطور
معنیداری افزایش دهد که در این بين قارچ
 G. intraradicesاز بيشترین تأثير برخوردار بود .چنين به
نظر میرسد که بهدليل توسعه سيستم ریشهای گياهان
همزیست با قارچهای ميکوریزا ،دسترسی به منابع موجود
ازجمله رطوبت و عناصر غذایی بهویژه فسفر افزایش
مییابد و بهدنبال آن باعث بهبود رشد و در نتيجه افزایش
عملکرد گونههای همزیست در مقایسه با شاهد میشود
( Khoramdel .)Koocheki et al., 2015و همکاران
( )0272نيز بهبود خصوصيات رشدی و اجزای عملکرد را
در گياه دارویی سياهدانه تلقيح شده با قارچهای ميکوریزا
گزارش کردند .همچنين همزیستی با ميکوریزا بهدليل افزایش
و مدت فتوسنتز باعث افزایش بازدهی انتقال مواد فتوسنتزی

7202

به دانهها شده ( )Copetta et al., 2006که گویای دليل
افزایش وزن هزاردانه در گياهان تلقيح شده با قارچ
ميکوریزا در این آزمایش میباشد .بنابراین افزایش اجزای
عملکرد و در نهایت عملکرد گياه سياهدانه تلقيح شده با
قارچ ميکوریزا (بهویژه  )G. intraradicesدر این آزمایش
دور از انتظار نبوده و میتواند در بين تيمارهای مورد بررسی
بهعنوان بهترین تيمار برای افزایش عملکرد در گياه دارویی
سياهدانه انتخاب شود.
محلولپاشی نانو اکسيد آهن و کودهای زیستی هریک
بهطور جداگانه توانستند ميزان عملکرد بيولوژیک را در گياه
سياهدانه افزایش دهند که دليل این افزایش در شرایط
محلولپاشی نانو آهن میتواند گسترش سطح برگ و
افزایش توان فتوسنتزی گياه و بهدنبال آن بزرگتر شدن
ساختارهای رویشی ،افزایش وزن و قطر ساقهها ،توليد تعداد
بيشتری خورجين و در نهایت افزایش وزن خشک اندامهای
هوایی گياه و همچنين عملکرد دانه باشد ( Bayati et al.,
 .)2014عالوهبراین تلقيح با کودهای زیستی بهویژه
قارچهای ميکوریزا ،از طریق بهبود ميزان جذب عناصر
غذایی و افزایش فتوسنتز سبب افزایش عملکرد دانه و
اجزای عملکرد شدند که افزایش هریک از این اندامها
افزایش بيوماس را بهدنبال خواهد داشت .از آنجایی که
همزیستی با قارچهای ميکوریزا تأثير مثبتی در افزایش وزن
خشک اندامهای مختلف را بهدنبال داشت ،افزایش عملکرد
بيولوژیک تحت تأثير این تيمار دور از انتظار نخواهد بود.
در این آزمایش محلولپاشی نانو اکسيد آهن تأثير مثبت
و معنیداری در افزایش غلظت عناصر آهن و نيتروژن در
دانه داشت .محلولپاشی  5گرم در ليتر نانو اکسيد آهن
ميزان نيتروژن و آهن را در دانه بهترتيب به ميزان %73/20
و  %71/70نسبت به شاهد افزایش داد El-Foulyl .و
همکاران ( )0277نيز بيان کردند که محلولپاشی آهن و
منگنز سبب افزایش غلظت پتاسيم ،نيتروژن ،آهن و منگنز
در اندام هوایی و دانه گندم شد Bayati .و همکاران ()0272
در آزمایشی با بررسی غلظتهای مختلف نانو آهن در گياه
کلزا نشان دادند که با افزایش غلظت نانو آهن بر ميزان آهن

تأثیر کودهای زیستی و محلولپاشی ...

دانه افزوده میشود و دليل این افزایش را نتيجه بهبود توليد
آسيميالتهای ناشی از فتوسنتز جاری و همچنين انتقال
دوباره و مطلوب مواد به دانه بيان کردند.
مصرف کودهای زیستی بهویژه قارچ ميکوریزا
 G. intraradicesتوانست ميزان جذب عناصر اندازهگيری
شده شامل آهن و نيتروژن را نسبت به شاهد بهترتيب به
ميزان  %23/75و  %21/02نسبت به شاهد افزایش دهد.
دليل اصلی افزایش جذب آهن در تيمارهای قارچی و
باکتریایی ،ترشح سيدروفورهای ميکروبی میباشد .بهدليل
حضور سيدروفورها ،قابليت استفاده و تحرک آهن در محيط
ریشه افزایش یافته و کمپلکس سيدروفور -آهن تشکيل
شده که میتواند در محلول خاک همراه با جریان تودهای به
سطح ریشه برسد و آهن جذب گردد ( Yehuda et al.,
 .)1996قارچهای ميکوریزا با تحریک بيان آنزیم
نيتراترداکتاز (افزایش جذب نيتروژن به فرم نيترات یا
آمونيوم توسط ميسليومهای خارجی قارچ با مصرف نيترات
توسط آنزیم نيتراترداکتاز) و افزایش سطوح آنزیم
دیکينازگلوکان (برای جلوگيری از رشد پاتوژنهای گياهی)
سبب افزایش جذب این عنصر میشوند ( Darzi et al.,
 .)2009عالوهبر اینها این ریزجانداران با توسعه سيستم
ریشهای گياه و از طریق تجزیه سيليکاتها و انحالل کانیها
باعث افزایش در ميزان جذب عناصر کم مصرف و پر
مصرف در اندام هوایی میشوند (.)Shadi et al., 1984
نتایج این آزمایش نشان داد که محلولپاشی نانو اکسيد
آهن ميزان اسانس و تيموکينون اسانس را در گياه دارویی
سياهدانه بهطور معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد .به
نظر میرسد با توجه به تأثير عنصر آهن در رشد و نمو گياه،
میتوان یکی از دالیل بيشتر شدن مقدار اسانس را افزایش
فعاليت فتوسنتزی گياه و تأثير این عنصر در ساختمان
کلروپالست دانست که این افزایش ممکن است به توليد
بيشتر غدههای ترشح کننده اسانس در برگ منجر شود و
بدینترتيب سبب توليد بيشتر اجزای اسانس در گياه گردد
( .)Dubey et al., 2003عالوهبر محلولپاشی نانو اکسيد
آهن قارچهای ميکوریزا  G. intraradicesو G. mosseae
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بهترتيب سبب افزایش  72/72و  70/70درصدی ميزان
اسانس سياهدانه نسبت به شاهد شدند .همچنين ميزان
تيموکينون اسانس نيز در گياهان تلقيح شده با این قارچها
بهترتيب به ميزان  %56/75و  %53/20نسبت به شاهد
افزایش یافت .در تفسير نتایج بدستآمده از این تحقيق
برخی محققان بيان کردند از آنجایی که اسانسها ترکيبهای
ترپنوئيدی بوده که واحدهای سازنده آنها (ایزوپرونوئيدی)
مانند ایزوپنتيل پيروفسفات ( )IPPو دیمتيل آليل
پيروفسفات ( ،)DMAPPنياز مبرم به  ATPو NADPH
دارند و با توجه به این موضوع که حضور عناصری مانند
نيتروژن و فسفر برای تشکيل ترکيبهای اخير ضروری
میباشد ( .)Loomis & Corteau, 1990ازاینرو کودهای
زیستی از طریق جذب کارآمد فسفر و تا حدودی نيتروژن
توسط ریشه سياهدانه ،موجب افزایش اجزای اسانس و
اسانس این گياه دارویی شدند.
محلولپاشی نانو اکسيد آهن با غلظت  5گرم در ليتر و
 7/3گرم در ليتر بهترتيب توانست به ميزان  %6/72و
 %3/25ميزان روغن دانه سياهدانه را نسبت به شاهد افزایش
دهد Singh .و  )0223( Sinhaگزارش کردند که کاربرد
آهن در مقایسه با شاهد بهطور معنیداری درصد روغن دانه
کلزا را بهبود داد .این پژوهشگران بهبود درصد روغن را
ناشی از تأثير مثبت آهن در فرایند تشکيل اسيدهای چرب
بيان کردند.
تلقيح با قارچهای ميکوریزا  G. intraradicesو
 G. mosseaeدر افزایش ميزان روغن دانه نيز تأثير بهسزایی
داشتند Samsami .و همکاران ( )0273نيز نتایجی مشابه
این آزمایش را گزارش کردند ،در آزمایش آنان تلقيح با
قارچ  G. mosseaeو  G. intraradicesدر مقایسه با عدم
تلقيح ميکوریزا عملکرد روغن را در سویا بهترتيب  %70و
 %02افزایش داد.
بهطور کلی از نتایج حاصل از این آزمایش میتوان بيان
کرد که در بين تيمارهای مورد بررسی قارچ
 G. intraradicesمیتواند تأثير مثبتی در افزایش اجزای
عملکرد و عملکرد دانه ،جذب عناصر و ميزان اسانس داشته
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باشد .محلولپاشی نانو اکسيد آهن بر جذب نيتروژن و آهن
دانه ( )P≤0.01و همچنين عملکرد بيولوژیک و ميزان
اسانس ،ميزان تيموکينون اسانس و ميزان روغن دانه
( )P≤0.05تأثير مثبت داشت .از آنجاییکه بين دو غلظت
مصرفی نانو اکسيد آهن در ميزان اسانس ،تيموکينون اسانس،
ميزان روغن و همچنين عملکرد بيولوژیک تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ،ازاینرو به نظر میرسد انتخاب غلظت کمتر از
این کود بدون کاهش معنیدار در خصوصيات کيفی این گياه
دارویی به همراه قارچ  G. intraradicesبهعنوان تيماری
برای افزایش عملکرد کمّی و کيفی گياه دارویی سياهدانه
قابل توصيه میباشد.
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Abstract
In order to study the effects of nano iron oxide and different biofertilizers on the quantitative
and qualitative yield of black cumin (Nigella sativa L.), a factorial experiment based on
randomized complete block design with three replications was conducted in the research field of
Shahrood Industrial University in 2017 growing season. Experimental treatments included the
foliar spray of nano iron oxide at three levels of 0, 1.5 and 3 g L-1 as the first factor and five
levels of biofertilizer including no biofertilizer (control), Glomus intraradices, G. mosseae,
Azospirillum, and Azotobacter as the second factor. The results of this experiment showed that
the application of fungal and bacterial treatments significantly increased the grain yield and
yield components as well as the concentration of nitrogen and iron in seed, and also had a
significant effect on increasing essential oil content, thymoquinone content of the essential oil,
and seed oil. The most effective treatment was G. intraradices, which was able to significantly
improve all traits measured. The foliar application of nano iron oxide had a significant and
positive effect only on the essential oil content, biological yield, and iron and nitrogen content
of the seed. The highest amount of iron and nitrogen content of the seed was obtained in nano
iron oxide treatment at 3 g L-1 level. However, the essential oil content, essential oil
thymoquinone percentage, seed oil content, and also biological yield did not differ significantly
between the two concentrations of nano iron oxide. Therefore, it seems that the application of a
lower concentration of nano iron oxide (1.5 g L-1) together with G. intraradices can improve the
quantitative and qualitative yield in the medicinal plant black cumin by saving fertilizer
consumption without a significant decrease in the qualitative traits measured.

Keyword: Essential oil, growth promoting bacteria, thymoquinone, seed yield, mycorrhizal
fungi.

