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چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف آبياری تکميلی و کودهای زیستی بر برخی صفات فيزیولوژیک عملکرد و درصد اسانس گياه
دارویی زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.آزمایشی در سال زراعی  36-31در مزرعه تحقيقات و آموزش کشاورزی یاسوج اجرا
شد .آزمایش بهصورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .فاکتور اصلی شامل آبياری
تکميلی (دیم کامل ،آبياری تکميلی در زمان  %35گلدهی و آبياری تکميلی در زمان شروع دانهبندی) و فاکتور فرعی شامل کود
زیستی (بدون کود زیستی فسفره ،ميکوریزا گونه  ،Glomus mosseaeکود زیستی فسفره و تلفيق ميکوریزا و کود زیستی فسفره) بود.
کاربرد آبياری تکميلی همراه با کود زیستی باعث افزایش کلروفيل کل ،کاروتنوئيد و کاهش مقدار پرولين شد .همچنين استفاده از کود
زیستی فسفره باعث افزایش کاتاالز در گياه گردید .اثر آبياری تکميلی و فسفر زیستی بر تعداد چتر در بوته ،ارتفاع بوته ،وزن
هزاردانه و تعداد دانه در چتر معنیدار بود؛ بيشترین وزن هزاردانه ( 2/33گرم) ،عملکرد دانه ( 622/1کيلوگرم در هکتار) ،عملکرد
زیستی ( 7232کيلوگرم در هکتار) و درصد اسانس ( )%31/16مربوط به تيمار مایکوریزا همراه با کود زیستی فسفره بود .در مجموع
نتایج حاصل نشان داد که استفاده از کود زیستی فسفره ،مایکوریزا و آبياری تکميلی میتواند باعث بهبود صفات فيزیولوژیک ،عملکرد
و اسانس زیره سبز در شرایط دیم شود.
واژههای کلیدی :پرولين ،کاتاالز ،کلروفيل ،مایکوریزا.
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مقدمه
زیره گياه علفی متعلق به خانواده چتریان و بومی
منطقه مدیترانه است ( )Bettaieb Rebey et al., 2012که به
دليل نياز آبی کم ( )Alinian & Razmjoo, 2014و عملکرد
باال در مناطق خشک و نيمهخشک ایران بهعنوان گياه
دارویی کشت میشود .در طول سالهای خشک از آبياری
تکميلی بهعنوان روشی کارآمد برای کاهش اثرهای منفی
تنش خشکی استفاده میشود .آبياری تکميلی ،کاربرد مقدار
محدودی آب در زمان توقف بارندگی است تا آب کافی
برای تداوم رشد گياه ،افزایش و ثبات عملکرد دانه تأمين
شود .بدیهی است این مقدار آب مصرفی تنها برای توليد گياه
زراعی کافی نيست و تعيين زمان آبياری تکميلی برای
رسيدن به عملکرد مطلوب امری ضروریست .از سویی یکی
دیگر از راههای دستيابی به کشاورزی پایدار ،استفاده از
ریزموجوداتی است که نقش مهمی در تأمين نياز غذایی گياه
دارند ( .)Ishizuka, 1992این ریزجانداران به چند گروه
تقسيم میشوند که دو گروه آنان باکتریهای حلکننده
فسفات و قارچهای مایکوریزا میباشند .کود فسفات
بارور ،2نوعی کود زیستی تجاری حاوی دو نوع باکتری حل
کننده فسفات از گونه  Pantoea agglomeransو
 Pseudomonas putidaمیباشد که با سازوکارهایی مانند
توليد آنزیم فسفاتاز و حالليت فسفات فسفر قابل دسترس را
افزایش میدهد .این باکتریها باعث حاصلخيزی و سالمتی
خاک میشوند که رشد و عملکرد محصوالت مختلف را
تقویت میکند ( .)Singh, 2013قارچ  Glomus mosseaeاز
خانواده قارچهای مایکوریز آربوسکوالر و یکی از انواع
کودهای زیستی بوده و دارای رابطه همزیستی با ریشه اغلب
گياهان زراعی میباشد .این قارچها از طریق افزایش جذب
عناصر غذایی (مانند فسفر و نيتروژن) و برخی عناصر
ریزمغذی ،افزایش جذب آب ،افزایش مقاومت در برابر
تنشهای زنده (عوامل بيماریزا) و غيرزنده (خشکی،
شوری و  )...سبب بهبود رشد ،نمو و عملکرد گياهان ميزبان
در سامانههای کشاورزی پایدار میشوند ( Sainz et al.,
 .)1998از آنجا که بين جوامع ميکروبی خاک فرایندی پویا
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و پيچيده است ،طبق مطالعات انجام شده همبستگی و
تعامالتی بين جدایههای مختلف باکتری حلکننده فسفات و
قارچهای مایکوریزا وجود دارد که باعث بهبود تغذیه ،رشد
و سالمت گياه ،بهویژه در محيط تنشزا میشود ( Armada
 .)et al., 2014بعضی از این روابط مثبت شامل همبستگی
بين باکتری  Pseudomonas sp.و قارچ G. mosseae
( ،)Barea et al., 1998باکتری  Pseudomonas putidaو
قارچ )Villegas & Fortin, 2001( G. intraradics
میباشند .البته تاکنون مطالعات اندکی در مورد تلفيق کود
زیستی حاوی باکتری حلکننده فسفات و مایکوریزا روی
گياهان دارویی بهویژه زیره در شرایط دیم انجام شدهاست؛
بهطوری که بيشتر مطالعات بهصورت بررسی هر یک از این
عوامل به تنهایی بوده است .پژوهشها نشان داده است که
باکتری  Bacillus sp.از خانواده باکتریهای محرک رشد،
باعث افزایش درصد و عملکرد اسانس و عملکرد دانه در
گياه رازیانه ( )Foeniculum vulgare Mill.شد ( Mishra
 .)et al., 2016در پژوهشی دیگر کاربرد کود ورمی
کمپوست و قارچ  Glomus mosseaeباعث افزایش عملکرد
اسانس در زیره سبز شد (.)Ganjeh & Salehi, 2015
بکارگيری  Pseudomonas putidaبر روی زیره منجر به
افزایش عملکرد دانه ،تعداد چتر در بوته و درصد اسانس
نسبت به شاهد شد ( .)Moghaddam et al., 2014این
آزمایش با هدف بهبود عملکرد و درصد اسانس در کشت
دیم زیره با کاربرد کود زیستی فسفره و مایکوریز و آبياری
تکميلی انجام شده است.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  7536-7531در ایستگاه
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی چمخانی واقع در 71
کيلومتری مرکز یاسوج با مختصات طول جغرافيایی "57'56
 ،37°عرض جغرافيایی " ،55° 17'33متوسط ارتفاع از
سطح دریا  7115متر و متوسط بارندگی  671/1ميلیمتر
اجرا شد .نتایج تجزیه خاک در جدول  7آمده است.

مشخصه

عمق (سانتیمتر)
درصد اشباع

واکنش گل اشباع

مواد خنثی شونده ()%

کربن آلی ()%

درصد رس
درصد سیلت
درصد شن

(میلیگرم بر کیلوگرم)

پتاسیم قابلجذب

(میلیگرم بر کیلوگرم)

فسفر قابلجذب

نیتروژن کل ()%

(دسی زیمنس بر متر)

هدایت الکتریکی

مقدار
5-55
35
5/16
1/2
15/13
5/336
5/75
3/1
153

بافت خاک

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی

12
56
22
رسی-لومی
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آزمایش بهصورت اسپليت پالت در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فاکتور اصلی
شامل آبياری تکميلی در سه سطح (دیم کامل ،آبياری
تکميلی در زمان  %35گلدهی و آبياری تکميلی در زمان
شروع دانهبندی) و فاکتور فرعی شامل کود زیستی در
چهار سطح (بدون کود زیستی ،ميکوریزا گونه ،G. mosseae
کود زیستی فسفره و تلفيق ميکوریزا و کود زیستی فسفره)
بود .بهمنظور اجرای آزمایش ،عمليات تهيه زمين در
اسفندماه سال  36با مناسب شدن شرایط آب و هوایی انجام
و عمليات آمادهسازی بستر خاک با استفاده از وسایل
مکانيزه (گاوآهن و دیسک) انجام گردید .پس از تسطيح
زمين در تاریخ  25اسفندماه  7536اقدام به کاشت بهصورت
شش ردیف در هر کرت ،فاصله ردیف  25سانتیمتر ،فاصله
بوتهها روی ردیف چهار سانتیمتر و تراکم  723بوته در
مترمربع انجام شد .فاصله بين بلوکها و کرتهای اصلی
 2متر و فاصله کرتهای فرعی در هر بلوک نيم متر بود.
پس از تهيه زمين و قبل از کاشت بذرها ،کود ميکوریزا
براساس تيمار آزمایش به مقدار توصيه شده شرکت سازنده
(کلينيک گياهپزشکی ارگانيک ،همدان) به ميزان  15کيلوگرم
در هکتار بهصورت نواری زیر بذرها قرار گرفت و کود
زیستی فسفره (فسفات بارور )2براساس توصيه شرکت
سازنده کود (زیستفناور سبز ،تهران) به ميزان  755گرم در
هکتار قبل از کاشت با بذر تلقيح داده شد؛ بذرها در عمق
یک تا دو سانتیمتر در خاک روی ميکوریزا قرار گرفت .با
توجه به نياز کم زیره سبز در کشت دیم به عناصر پرمصرف
و با توجه به توصيه آزمایشگاه تجزیه کننده خاک (جدول
 ،)7فسفر به ميزان  35کيلوگرم فسفر خالص از منبع
سوپرفسفات تریپل قبل از کاشت و نيتروژن به ميزان
 35کيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره بهصورت یک سوم
در هنگام کاشت و بقيه در طی رشد و نمو (یکبار) گياه
برای گياه مصرف شدند .در طول رشد از هيچگونه علفکش،
قارچکش و آفتکش شيميایی استفاده نشد ،ولی برای
جلوگيری از طغيان و رشد علفهای هرز ،اقدام به کنترل
آنها به روش وجين دستی شد.
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اندازهگیری صفات
به هنگام رسيدگی بوتهها  75بوته بهطور تصادفی
انتخاب و مورد ارزیابی قرارگرفته و صفات ارتفاع بوته ،وزن
هزاردانه ،تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر اندازهگيری
شد.
با حذف نيم متر حاشيه از اطراف کرت ،از سطح
باقيمانده برداشت بوته ها انجام شد و عملکرد دانه و
زیستی تعيين گردید .خشک کردن دانه به روش سایه
خشک برای حفظ کيفيت دانه و اسانس تا رسيدن به وزن
ثابت انجام شد.
اندازهگیری اسانس
مقدار  55گرم بذر از هر تيمار پس از آسياب شدن ،با
دستگاه کلونجر به روش تقطير با آب به مدت  5ساعت
اسانسگيری شد .سپس اسانس توسط سولفات سدیم
رطوبتزدایی گردید و مقدار اسانس با استفاده از ترازوی
 5/557گرم وزن شد .عملکرد اسانس ،حاصلضرب درصد
اسانس در عملکرد دانه میباشد که محاسبه گردید.
اندازهگیری صفات فیزیولوژیک
نمونهگيری برای صفات فيزیولوژیک یک هفته بعد از
آبياری تکميلی در زمان دانهبندی از برگهای جوان انجام
شد .نمونهها بالفاصله به فریزر  -15درجه سلسيوس تا زمان
اندازهگيری منتقل شد.
اندازهگیری کاتاالز برگ
برای اندازهگيری فعاليت کاتاالز  5/7گرم نمونه منجمد
در  5ميلیليتر بافر فسفات سدیم  23ميلیموالر با pH:6/1
عصارهگيری و همگنهای حاصل در دور  73555در دقيقه
در دمای  1درجه سانتیگراد سانتریفيوژ شد .بخش شناور
رویی جداسازی و فعاليت کاتاالز توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر در طول موج  215نانومتر محاسبه گردید
(.)Aebi, 1984
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اندازه پرولین برگ
برای اندازهگيری پرولين به  7ميلیليتر از عصاره الکلی
برگ  75ميلیليتر آب دوبار تقطير و  3ميلیليتر نينهيدرین
اضافه شد .بعد از آن  3ميلیليتر اسيد استيک گالسيال به هر
نمونه اضافه و نمونهها داخل حمام آبجوش به مدت
 13دقيقه قرار داده شد .سپس نمونهها خارج و در دمای
محيط خنک گردید .بعد از آن به هر نمونه  75ميلیليتر بنزن
اضافه و بهشدت تکان داده شد تا پرولين وارد مرحله بنزن
گردید .سپس نمونهها به مدت نيم ساعت به حالت سکون
قرار داده شد و ميزان جذب نمونهها در طول موج
 373نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر قرائت گردید.
سپس توسط غلظتهای مشخص پرولين خالص در منحنی
استاندارد بهعنوان شاهد برحسب ميکرومول بر گرم وزن تر
برگ محاسبه شد (.)Paquin & Lechasseur, 1979
اندازهگیری کلروفیل و کاروتنوئید برگ
برای استخراج کلروفيل از بافتهای برگ ابتدا یک گرم
برگ تازه خرد شده در یک هاون چينی ریخته و به آن
 3ميلیليتر استون  %15و  5/3گرم پودر کربنات کلسيم
اضافه شد .عمليات سایيدن نمونههای برگی در محيطی با
نور کم انجام گردید .مخلوط حاصل را در لولههای
مخصوص سانتریفيوژ (فالکون) ریخته و مواد باقيمانده در
هاون با استون شسته و به فالکون منتقل شد .عصاره و
استون حاصل از شستشو به حجم معينی ( 25ميلیليتر)
رسيده و فالکونها در دمای پایين به مدت  73دقيقه با
 5555دور در دقيقه سانتریفيوژ شد .سپس یک ميلیليتر از
محلول صاف شده رویين (سوپرناتانت) به یک لوله
 71ميلیليتری منتقل و به آن  3ميلیليتر استون  %15اضافه
و بعد ميزان غلظت کلروفيل ( )Arnon, 1967و کاروتنوئيد
( )Lichtenthaler, 1987محاسبه شد.
تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحليل آماری دادهها بر مبنای مدل آماری
آزمایش فاکتوریل با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه

بهبود صفات فیزیولوژیک ...

ميانگين تيمارها به روش آزمون  LSDدر سطح  %3و
مقایسه ميانگين برهمکنش در صورت معنیدار بودن به روش
 L.S.Meansانجام شد.
نتایج
فعالیت کاتاالز برگ
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر آبياری
تکميلی و برهمکنش آبياری و فسفر زیستی تأثير معنیداری
در سطح خطای  %7بر فعاليت کاتاالز برگ داشت (جدول
 .)2طبق نتایج بدستآمده از مقایسه ميانگين برهمکنش ،در
شرایط دیم استفاده از مایکوریزا نسبت به شاهد باعث
کاهش کاتاالز شد .در شرایط آبياری زمان گلدهی استفاده
از کود زیستی فسفره باالترین ميزان کاتاالز برگ را نسبت
به شاهد داشت (جدول .)5
پرولین برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش دو عامل
آبياری تکميلی و فسفرزیستی در سطح خطای  %7بر پرولين
دانه معنیدار است (جدول  .)2در تيمار دیم پرولين برگ در
هنگام استفاده از کودهای زیستی کاهش یافت و در تيمار
آبياری در زمان دانهبندی استفاده از کودهای زیستی اثر
معنیداری نسبت به شاهد بر پرولين برگ نداشتند ولی در
آبياری در زمان گلدهی ،کود زیستی مایکوریزا افزایش
معنیداری نسبت به شاهد داشت (جدول .)5
محتوای کلروفیل  a+bبرگ
اثر عوامل آبياری تکميلی و فسفرزیستی در سطح خطای
 %3و برهمکنش این عوامل در سطح خطای  %7بر کلروفيل
 a+bمعنیدار بود (جدول  .)2مقایسه ميانگين برهمکنش
برای کلروفيل  a+bنشان داد که در شرایط دیم همه کودهای
زیستی به یک ميزان نسبت به شاهد کلروفيل  a+bرا
افزایش دادند و تنها کاربرد مایکوریزا و کود زیستی فسفره با
هم ،در آبياری در زمان گلدهی و دانهبندی نسبت به شاهد
موجب افزایش کلروفيل  a+bشد (جدول .)5
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محتوای کاروتنوئید برگ
همان طور که در جدول  2آمده است اثر هر دو عاملل
آبياری تکميللی و فسفرزیسلتی در سلطح خطلای  %3و
برهم کنش این دو عامل در سطح خطای  %7معنی دار شد.
مقایسه ميانگين برهم کنش این تيمارها نشلان داد کله در
تيمار دیم اثر تيمارهلای کلود زیسلتی نسلبت بله شلاهد
افزایش معنی داری ایجاد کرد وللی در آبيلاری در زملان
گلدهی و دانه بندی اثر کودهلای زیسلتی معنلی دار نبلود
(جدول .)5
ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر
اطالعات حاصلل از تجزیله واریلانس ایلن آزملایش،
نشانگر آن بود که تأثير آبياری تکميلی و فسفر زیستی هر
یک به تنهایی بر تعداد چتر در بوته و ارتفاع بوته در سطح
خطای  %3و بر صفت تعداد دانه در چتر در سلطح خطلای
 %7معنیدار بوده اسلت؛ وللی بلرهمکلنش ایلن دو تلأثير
معنیداری بلر ایلن صلفات نداشلت (جلدول  .)2مقایسله
ميانگين ها نشان دهنده آن بود که بلين مراحلل آبيلاری در
زمان گلدهی و دانه بندی اختالف معنیداری در این صفات
وجود ندارد ،ولی بين تيمارها ی آبيلاری تکميللی و تيملار
دیم اخلتالف معنلیداری وجلود دارد .در بلين تيمارهلای
آبياری بيشترین تعداد چتر در بوته و تعلداد دانله در چتلر
مربوط به آبياری در زمان دانه بندی است که بهترتيب باعث
افزایش  %57/53و  %77/33نسلبت بله تيملار دیلم شلد.
همچنلللين تيملللار آبيلللاری در زملللان گللللدهی باعلللث
افزایش %77/17ارتفاع بوته در هر بوته نسبت به تيمار دیم
شد (جدول  .)3تيمارهای دارای کود زیستی باعث افزایش
معنی دار همه صفات نسبت به شلاهد شلد؛ بلهطلوری کله
بيشترین اثر بر صفات در استفاده همزملان از ملایکوریزا و
کود زیستی فسفره که باعث افزایش  75/23درصدی تعداد
دانه در چتر 55/71 ،درصدی تعداد چتر در بوته و 75/36
درصدی ارتفاع بوته نسبت به تيمار شاهد شد (جدول .)1
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عملکرد دانه
اثر فسفر زیستی در سطح خطای  % 3بر عملکرد دانله
معنی دار شد (جدول  .) 2در بين تيمارهای کودهای زیستی
اختالف معنی دار ی با شلاهد وجلود دارد ،بله طلوری کله
تيمار مایکوریزا همراه با کود زیسلتی فسلفره بله مقلدار
( 622/15کيلوگرم در هکتلار) دارای بيشلترین عملکلرد
دانه نسبت به شاهد می باشد (جدول .)1
عملکرد زیستی
اثر هر دو عامل آبياری تکميلی و فسلفر زیسلتی در
سللطح خطللای  %3معن لی دار اسللت (جللدول  .) 2مقایسلله
ميانگين نشان داد که عملکلرد زیسلتی همله تيمارهلا بلا
شاهد اختالف معنی دار ی دارد ،به طوری که در تيمارهلای
آبياری ،آبياری در زملان دانله بنلد ی بلا اینکله اخلتالف
معنی دار ی با آبياری در زمان گلدهی نشان نداد وللی بلا
مقللدار ( 7713/15کيلللوگرم در هکتللار) (جللدول  )3و
تيمار مایکوریزا و کود زیستی فسلفره بلا هلم بلا مقلدار
( 7232/51کيلوگرم در هکتار) دارای بيشترین عملکلرد
زیستی می باشد (جدول .)1
درصد اسانس
اثر عامل فسفر زیستی بلر درصلد اسلانس در سلطح
خطای  %3معنلی دار بلود (جلدول  .)2مقایسله م يلانگين
تيمارهای کودهای زیستی نشان دهنده آن بود که اخلتالف
معنی داری بين تيمارها با شاهد وجود دارد ،به طوری کله
کاربرد کود زیستی فسفره دارای بيشترین درصلد اسلانس
( )%1/31بود ولی کاربرد کود زیستی فسفره به تنهلایی و
مایکوریزا و کود زیستی فسفره با هم اختالف معنلی داری
نداشتند (جدول .)1

جدول  -2میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر آبیاری تکمیلی و فسفر زیستی بر صفات مورد مطالعه در زیره سبز
درجه

ارتفاع

تعداد چتر

تعداد دانه

وزن

عملکرد

عملکرد

درصد

عملکرد

بوته

در بوته

در چتر

هزاردانه

دانه

زیستی

اسانس

اسانس

*73/32

**7/75

*5/13

*1717/53

*731316/63

*7/55

*736/25

*6/37

*5/37

532/66ns

*11577/63

5/57ns

5/33ns

5/53

7136/52

5735/73

5/22

21/35

*1137/61

*752131/11

*1/23

*573/75

7313/31ns

5/27ns

71/37ns

5/751

6/25

5/35

3/71

کلروفیل

کاروتنوئید

پرولین

تکرار

2

25/65ns

5/516ns

**5/5715

7/15ns

**7/67

آبیاری تکمیلی ()I

2

*525/35

*5/331

*5/5123

5/35ns

*1/11

*73/52

خطا a

1

71/63

5/573

5/5575

5/67

5/35

2/12

7/31

زیستی فسفره ()P

5

31/53ns

*5/311

*5/5713

7/51ns

*5/16

*6/33

*5/75

*5/36

P×I

6

*731/52

**5/535

**5/5536

**2/63

5/27ns

5/21ns

5/27ns

5/55ns

521/51ns

خطای b

71

25/37

5/555

5/5521

5/15

5/211

5/513

5/272

5/571

572/21

2111/21

52/65

25/11

25/12

23/62

5/15

1/31

5/31

3/12

5/51

1/11

منابع تغییرات

ضریب تغییرات ()%

آزادی

کاتاالز

a+b

 ** ،nsو * :بهترتيب غيرمعنیداری و معنیداری را در سطوح  %7و  %3نشان میدهند.

جدول  -3مقایسه میانگین برهمکنش آبیاری تکمیلی و کود زیستی برای صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز
آبیاری تکمیلی

دیم

آبیاری در زمان گلدهی

آبیاری در زمان دانهبندی

کود

کاتاالز

محتوای پرولین برگ

(میلیمول بر گرم در دقیقه)

(میکرومول بر میلیلیتر)

کلروفیل A+B

(میلیگرم بر گرم وزن تر
برگ)

محتوای کاروتنوئید برگ
(میلیگرم بر گرم)

شاهد

*21/56a

3/53a

5/17b

5/72b

مایکوریزا

77/51b

2/13b

7/52a

5/55a

کود زیستی فسفره

25/31a

5/51b

5/37a

5/21a

مایکوریزا و کود زیستی فسفره

71/57ab

2/62b

5/31a

5/55a

شاهد

3/55c

5b

5/11b

5/51a

مایکوریزا

75/15b

1/15a

7/77b

5/23a

کود زیستی فسفره

26/65a

5/75b

7/51b

5/57a

مایکوریزا و کود زیستی فسفره

1/61bc

2/11b

7/37a

5/55a

شاهد

77/55a

2/36a

5/36b

5/72a

مایکوریزا

75/75a

2/31a

5/32b

5/27a

کود زیستی فسفره

75/35a

5/51a

5/33b

5/27a

مایکوریزا و کود زیستی فسفره

75/27a

2/31a

7/73a

5/23a

* :در هر ستون و در هر سطح آبياری ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح خطای  %3اختالف معنیداری با هم ندارند.

جدول  -4مقایسه میانگین عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز تحت تأثیر کودهای زیستی
ارتفاع بوته

تعداد چتر

تعداد دانه

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

عملکرد زیستی

اسانس

عملکرد اسانس

(سانتیمتر)

در بوته

در چتر

(گرم)

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

()%

(کیلوگرم در هکتار)

شاهد

*71/17c

6/35c

75/11c

7/31c

311/33c

333c

1/15c

15/11d

مایکوریزا

73/12b

1/33b

77/35b

2/26b

313/11b

7771/55b

1/73b

11/51c

کود زیستی فسفره

73/25b

1/13bc

77/31b

2/25b

363/23b

7773/36b

1/31a

35/35b

مایکوریزا و کود زیستی فسفره

73/33a

1/31a

72/57a

2/33a

622/15a

7232/51a

1/15a

31/16a

کود

* :در هر ستون ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح خطای  %3اختالف معنیداری با هم ندارند.

جدول  -5مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زیره سبز تحت تأثیر آبیاری تکمیلی
ارتفاع بوته

تعداد چتر

تعداد دانه

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

عملکرد زیستی

(سانتیمتر)

در بوته

در چتر

(گرم)

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

دیم

71/23b

6/35b

75/17b

2/52b

316/31a

7525b

آبیاری در زمان گلدهی

73/32a

1/51a

77/33a

2/23ab

316/23a

7751/16a

آبیاری در زمان دانهبندی

73/33a

1/31a

77/33a

2/15a

313/15a

7713/15a

منابع تغییرات

در هر ستون ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح خطای  %3اختالف معنیداری با هم ندارند.
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عملکرد اسانس
طبق تجزیه واریانس تنها اثر عامل فسفر زیستی در
سطح خطای  %3بر عملکرد اسانس معنیدار بود (جدول .)2
با توجه به تفاوت معنیدار عملکرد دانه در تيمارهای
مختلف و ثبات نسبی درصد اسانس ،عملکرد اسانس نيز
دارای روندی مشابه با عملکرد دانه بود (جدول  .)1بهطوری
که بين تيمارهای کودهای زیستی تيمار مایکوریزا و کود
زیستی فسفره با هم دارای باالترین عملکرد اسانس
( )%31/16بودند (جدول .)1

بحث
استفاده از کود زیستی فسفره در شرایط دیم و تنش
باعث افزایش ميزان فعاليت آنزیم کاتاالز شد .جدایههایی از
باکتری حلکننده فسفات باعث افزایش بيان ژن سنتزکننده
آنزیم آنتیاکسيدانی مانند کاتاالز در گياهان میشود
( .)Gururani et al., 2013البته افزایش ميزان کاتاالز در
حضور باکتری حلکننده فسفات در کار سایر پژوهشگران
نيز دیده شده است (Hmaeid et al., 2019؛ Santos et al.,
 .)2018بهطوری که کاتاالز بهعنوان یک آنزیم مهم برای
مقابله با پراکسيد هيدروژن توليد شده در شرایط تنش در
نظر گرفته شد ( )Khanna-chopra & Selote, 2007و
آبياری تکميلی موجب کاهش تنش و فعاليت کاتاالز گردید؛
در پژوهشی دیگر تنش خشکی باعث افزایش فعاليت
کاتاالز نسبت به شرایط آبياری کامل شد ( & Baghizadeh
.)Shahbazi, 2013
در این پژوهش ،در شرایط دیم پراکندگی بارش و کمبود
آب باعث افزایش پرولين شد .هنگامی که گياهان در مقابل
تنشهای محيطی که باعث کاهش پتانسيل آب شيره سلولی
میشوند قرار گيرند ،باید غلظت اسموليتهایشان را افزایش
دهند تا جذب آب در شرایط تنش ادامه پيدا کند .در بين
اسموليتهای آلی ،پرولين احتماالً فراوانترین و عمومیترین
آنهاست (.)Kuznetsov & Shevyakova, 1999
کاربرد کودهای زیستی در شرایط دیم ميزان پرولين را
کاهش داد .کودهای زیستی احتماالً با بهبود جذب باعث
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کاهش پرولين میشوند Zhu .و همکاران ( )2577گزارش
کردند که گياه ذرت تلقيح شده با قارچ مایکوریز در شرایط
تنش باعث کاهش پرولين شده که مشابه روند مقدار پرولين
در این آزمایش بود .گزارش شده است که در تيمار آبياری
تکميلی کودهای زیستی باعث افزایش پرولين شد.
علت آن این میتواند باشد کهPseudomonas putida
تا حدی باعث افزایش ژن سنتزکننده پرولين میشود
(.)Ghosh et al., 2017
کاربرد کود زیستی در شرایط دیم باعث افزایش
کاروتنوئيد برگ شد .طبق تحقيقات  Ansariو همکاران
( )2573محتوای کاروتنوئيد در برگهای نخود بعد از
کاربرد کودهای زیستی بهبود یافت .بهطوری که با کاربرد
کود زیستی حاوی باکتریهای حلکننده فسفات ،ميزان
کاروتنوئيد  %27تا  %35بيشتر از تيمار شاهد بود .همچنين
 Kapoorو همکاران ( )2551طی پژوهشی در مورد گياه
رازیانه دریافتند که کاربرد قارچ مایکوریزا تأثير معنیداری
روی کاروتنوئيد رازیانه دارد.
ميزان کلروفيل در شرایط دیم متأثر از همه کودهای
زیستی بود .در پژوهشی  Pseudomonas sp.و Bacillus
 lentusباعث افزایش کلروفيل گياه ریحان در شرایط تنش
خشکی نسبت به بدون تنش شد (.)Heidari et al., 2011
همچنين در پژوهش  Zhuو همکاران ( )2572قارچ
مایکوریز باعث افزایش معنیدار کلروفيل کل در ذرت تحت
تنش شد ،در حاليکه در شرایط بدون تنش نيز افزایش
کلروفيل کل دیده شد ،ولی نسبت به تيمار بدون کود معنیدار
نبود.
آبياری تکميلی تعداد چتر در بوته ،وزن هزاردانه ،ارتفاع
بوته و تعداد دانه در چتر را نسبت به دیم افزایش داده است؛
در نتيجه بيشترین عملکرد زیستی در تيمارهای آبياری
تکميلی بدست آمد .نکته مهم اینکه عملکرد دانه تحت تأثير
آبياری تکميلی قرار نگرفت و با شرایط دیم برابر بود.
بهطوری که یکی از دالیل میتواند این باشد که در
کشتهای دیم بارشهای باران تنها منبع تأمين آب مورد
نياز گياهان است و نامنظم بودن این بارشها باعث کمبود
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آب در سلولهای برگ شده که در این شرایط روزنهها بسته
میشوند و با کاهش در هدایت روزنه عالوهبر کاهش انتشار
 CO2از طریق روزنه ،منجر به کاهش انتشار  CO2در
سلولهای مزوفيل برگ شده ،در نتيجه فتوسنتز کاهش
مییابد .از آنجا که توليد در گياه وابسته به فتوسنتز است،
ازاینرو عملکرد زیستی و اجزای وابسته به آن کاهش
مییابد ( )Chaves et al., 2009که با سایر گزارشهای
منتشر شده روی کشت زیره تحت رژیمهای آبياری مختلف
مطابقت داشت (Motamedi-Mirhosseini et al., 2011؛
Alinian et al., 2014؛ .)Bettaieb Rebey et al., 2012
آبياری تکميلی در مراحل حساس رشد مانند زمان گلدهی و
دانهبندی باعث افزایش عملکرد در دانه و رشد گياه میشود
( )Oweis et al., 2004که یکی از دالیل آن افزایش جذب
آب و تثبيت  CO2است که در نتيجه موجب افزایش فتوسنتز
میشود .در کلزا نيز آبياری تکميلی باعث افزایش عملکرد
دانه و پر شدن بهتر بذرها شد (.)Faraji et al., 2009
عدم پاسخ عملکرد دانه به آبياری تکميلی میتواند به
علت بارش زیاد در فصل رویش زیره (برابر  121ميلیمتر)
در منطقه باشد .گياه در مواجه با تنش آخر فصل توانسته
عملکرد دانه را احتماالً با افزایش انتقال دوباره حفظ نماید،
اما عملکرد زیستی از تنش متأثر شده است.
تلفيق کود زیستی فسفره همراه با مایکوریزا بيشترین
تعداد شاخه جانبی ،تعداد چتر در بوته ،وزن هزاردانه ،ارتفاع
بوته و تعداد دانه در چتر را داشت ،در نتيجه باالترین
عملکرد دانه و عملکرد زیستی در این تيمار بدست آمد.
تيمار کود زیستی فسفره و مایکوریز Glomus mosseae
باهم دارای بيشترین مقدار صفات عملکردی و صفات وابسته
به آن و همچنين درصد و عملکرد اسانس بودند .گزارش
شده است که  Glomus mosseaeباعث افزایش جذب
نيتروژن و افزایش درصد اسانس در زیره گردیده است
( )Ganjeh & Salehi., 2015و افزایش جذب نيتروژن نيز
باعث افزایش صفات رویشی و عملکرد در زیره میشود
( .)Talaei et al., 2018از سوی دیگر محققان نيز ثابت
کردند که  Pseudomonasمنجر به افزایش عملکرد دانه،
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تعداد چتر در بوته ،درصد اسانس در زیره ( Moghaddam

 )et al., 2014و آنيسون ( )Khalesro et al., 2012شد.
باکتریهای حلکننده فسفات عالوهبر افزایش مقدار فسفر
قابل جذب با توليد اسيدهای آلی و آنزیم فسفاتاز ،توانایی
توليد هورمون را نيز دارند که در پژوهش  Srivastavaو
همکاران ( )2572توليد اکسين توسط Pseudomonas
 putidaگزارش شده است .اکسين به نوبه خود با تحریک
رشد ریشه و تقویت ریشههای جانبی و شکلگيری
ریشههای مویی مرتبط است (.)Overvoorde et al., 2010
سيستم ریشهای عميقتر با تراکم ریشه بيشتر یک ابزار عالی
برای کاهش اثرهای تنش است؛ زیرا باعث بهتر شدن
استخراج آب و مواد مغذی خاک میشود ( Lopes et al.,
 .)2011بهنحوی که بجز تأثيرات جداگانه ذکر شده ،بين
هيفهای قارچهای مایکوریز و باکتریهای حلکننده
فسفات تعامالت مثبتی وجود دارد؛ عالوهبر تجمع
باکتریهای حلکننده فسفات روی هيف قارچهای
مایکوریزا ،این قارچها باعث افزایش اسيدهای آلی و آنزیم
فسفاتاز باکتری حلکننده فسفات در نتيجه افزایش جذب
فسفر در گياه میشوند (.)Taktek et al., 2015
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Abstract
In order to investigate the effects of different levels of supplementary irrigation and biofertilizers on some physiological traits, yield, and essential oil percentage of medicinal plant
cumin (Cuminum cyminum L.), an experiment was conducted as split-plot in a randomized
complete block design with three replications in the research field of Kohgiluyeh and BuyerAhmad Agricultural and Natural Resources Research and Training Center in 2017. The main
plot included supplementary irrigation (complete rainfed conditions, supplementary irrigation at
50% flowering and at the start of seed formation) and the subplot included bio-fertilizer
(no phosphorus bio-fertilizer, mycorrhiza Glomus mosseae, phosphorus bio-fertilizer, and
combination of mycorrhiza and phosphorus bio-fertilizer). The application of supplementary
irrigation with bio-fertilizer increased the total chlorophyll and carotenoid and decreased the
proline content. Phosphorus bio-fertilizer also increased catalase enzyme activity in the plant.
The effects of supplementary irrigation and phosphorus bio-fertilizer on the number of umbrella
per plant, plant height, 1000-seed weight and the number of seeds per umbrella were significant.
The highest amount of 1000-seed weight (2.55 g), seed yield (622.4 kg ha-1), biological yield
(1252 kg ha-1), and essential oil percentage (54.86%) was obtained in the mycorrhiza treatment
together with the phosphorus bio-fertilizer. In general, the results showed that using phosphorus
bio-fertilizer, mycorrhiza, and supplementary irrigation can improve physiological traits, yield,
and essential oil of cumin under rainfed conditions.
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