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تأثیر میکوریزا ،کود فسفات زیستی و کود دامی بر مقادیر رنگیزههای فتوسنتزی و
عملکرد گشنیز ()Coriandurum sativum L.
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تاریخ پذیرش1844/00/23 :

تاریخ دریافت1848/05/21 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا ،کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز
یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  11تیمار و سه تکرار بهصورت مزرعهای
در سال زراعی  22در خرمآباد اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریزا در دو سطح ،کود فسفات
زیستی و کود دامی در سه سطح بودند .همچنین یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی (نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم به
میزان  09 ،29و  29کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی و
دامی نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت .بیشترین میزان غلظت فسفر دانه (3/06
درصد)،کاروتنوئید برگ ( 2/32میکروگرم بر میلیلیتر) ،عملکرد زیستی ( 3231/6کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد دانه
( 1619/06کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت ( 30/91درصد) در اثر تلقیح با میکوریزا ،مصرف  69کیلوگرم
کود فسفات زیستی و  29تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب  26 ،19 ،11 ،101 ،11درصد بیشتر از
شاهد شیمیایی شد .اثر متقابل و معنیداری در بین تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی در کاروتنوئید برگ،
عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد .طبق نتایج حاصله در این پژوهش تلقیح میکوریزا بیشترین تأثیر را
نسبت به کود فسفات زیستی و کود دامی روی عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت گشنیز داشت.

کلید واژهها:کود دامی ،عملکرد زیستی ،کلروفیل ،کاروتنوئید.

مقدمه

بهصورت فرآورده متابولیک این موجودات میباشند که

کشاورزی پایدار با رعایت اصول اکولوژیک،

بهمنظور تأمین عناصر غذایی موردنیاز گیاه در

میتواند ضمن ایجاد توازن در محیطزیست ،کارآیی

اکوسیستمهای زراعی به کار میروند .قارچهای

استفاده از منابع را افزایش داده و زمینه بهرهوری برای

میکوریزا یکی از انواع کودهای زیستی بوده که دارای

مدتزمان طوالنیتری را برای انسان فراهم سازد .یکی از

برخی رابطه همزیستی با ریشه اغلب گیاهان زراعی

ارکان اصلی در کشاورزی پایدار استفاده از کودهای

میباشند و از طریق افزایش جذب عناصر غذایی مثل

زیستی در اکوسیستمهای زراعی با هدف حذف یا

فسفر ،نیتروژن عناصر کممصرف ،افزایش جذب آب،

کاهش قابل مالحظه در مصرف نهادههای شیمیایی است.

تولید هورمونهای گیاهی ،کاهش تأثیر منفی تنشهای

کودهای زیستی ،شامل مواد نگهدارندهای با جمعیت

محیطی و افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماریزا،

متراکم یک یا چند نوع جاندار مفید خاکزی و یا

سبب بهبود در رشد و عملکرد گیاهان میزبان در
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سیستمهای کشاورزی پایدار میشوند (شارما.)2002 ،1

محلول خاک نیز موجب تحریک فعالیت این ریز

یکی از مهمترین آثار کاربرد قارچهای میکوریزا افزایش

جاندارها میشود و بعضی از این ریز جاندارها قادرند از

عملکرد گیاهان زراعی ،خصوصاً در خاکهای با

طریق کاهش اسیدیته محیط سبب حاللیت فسفر از سنگ

حاصلخیزی پایین است .قارچهای میکوریزا از طریق نفوذ

0

فسفات گردند (جاینشوار و همکاران .)2002 ،

میلیسیوم قارچ در خاک ،باعث افزایش سطح تماس

کود دامی از طریق افزایش هوموس خاک ،ذرات

ریشهها شده و به دنبال آن باعث افزایش عملکرد میشود

خاک را بهم چسبانده و آنها را از فرسایش آبی و بادی

(کارلین و براون .)1432 ،2تلقیح گیاه شبدر با قارچهای

مصون میدارد و در صورت اضافه شدن به کودهای

میکوریزا موجب افزایش سطح برگها و در نتیجه

معدنی میتواند تأثیر جبرانی و تکمیلی دربرداشته باشد

افزایش میزان کلروفیل آنها شد (رایت و همکاران،8

(شریفی عاشورآبادی و همکاران.)1831 ،

 .)1443در پژوهش آریاگادا و همکاران )2002( 4که بر

گشنیز 2با نام علمی (،)Coriandrum sativum L.

روی گیاه دارویی اکالیپتوس انجام شد ،مشاهده شد که

از خانواده چتریان ،3گیاهی است یکساله به ارتفاع  00تا

کاربرد دو گونه از قارچ میکوریزا بهنامهای Glomus

 100سانتیمتر و با طول دوره رشد  100تا  120روز و

 mosseaeو  G. deserticolaباعث افزایش قابل

گرمادوست که در انواع خاکها میروید (امیدبیگی،

مالحظه وزن خشک در گیاه در مقایسه با شاهد شد .از

 .)1820اسانس میوه گشنیز در صنایع دارویی ،آرایشی و

آنجا که رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به

بهداشتی و روغن میوه آن در صنایع غذایی و دارویی

سمت بهبود کمیت و کیفیت و سالمت ماده مؤثره

کاربرد دارد (سفیدکن .)1823 ،از این گیاه به عنوان

میباشد به نظر میرسد که تغذیهی سالم این گیاهان از

هضمکننده غذا ،ضد نفخ ،اشتهاآور ،برطرفکننده

طریق کاربرد کودهای زیستی دارای بیشترین تطابق با

دردهای عضالنی و آرامشبخش نیز استفاده میشود

اهداف تولید گیاهان دارویی میباشد که منجر به بهبود

(دمیر.)2004 ،4

عملکرد کمی و کیفی آنها میشود (کاپور و همکاران،5
 .)2002ریزجانداران حلکننده فسفات بهوسیله کاهش
اسیدیته محیط پیرامونی خود که از طریق آزادسازی
اسیدهای آلی با دفع پروتون صورت میگیرد ،قادر به
حاللیت فسفر از کمپلکسهای فسفات کلسیم میباشند و
اسیدهای آلی آزاد شده نیز قادر هستند که مستقیماً فسفر
معدنی را حل کنند و هم میتوانند یونهای آلومینیوم و
آهن را کالت کنند .ریز جاندارهای حلکننده فسفات
قادر به تولید اسیدهای آلی مختلفی میباشند که از جمله
میتوان به استات ،الکتات ،اکساالت ،تارتارات،
گیلکوالت ،سوکسینات ،سیترات ،گلوکونات وکتور
گلوکونات اشاره کرد در برخی حاالت ،کمبود فسفر
1- Sharma
2- Carling & Brown
3- Wright et al.
4- Arriagada et al.
5- Kapoor et al.

گشنیز از جمله سبزیهای پرطرفدار است که به علت
دوران کوتاه رشد و نمو میتوان چندین بار در سال از
آن محصول برداشت کرد .از سویی دیگر میتوان از آن
بهعنوان یک محصول صادارتی و با ارزش یاد کرد .با
توجه به نیاز بیشتر به تولید گشنیز و بهبود کیفیت آن،
در این پژوهش ،تأثیر کودهای زیستی شامل قارچ
میکوریزا ،کود فسفات زیستی و کود دامی بر عملکرد و
میزان رنگیزههای فتوسنتزی گشنیز در شرایط آب و
هوایی خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
آزمایش در بهار سال زراعی  42در مزرعهای واقع در
خرمآباد وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
6- Gyaneshwar et al.
7- Coriander
8- Apiaceae
9- Demir
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با موقعیت جغرافیایی طول  43درجه و  12دقیقه شرقی و

سراسر پشته به عمق ده سانتیمتر ایجاد کرده و

عرض  85درجه و  58دقیقه شمالی ،ارتفاع از سطح دریا

کود فسفات زیستی و کود دامی را در داخل شیار

 1530متر ،بیشینه و کمینه دما به ترتیب  -15 ،45درجه

ریخته و بهوسیله شنکش روی آن خاک داده شد.

سلسیوس اجرا شد ،بیشینه و کمینه دما در زمان اجرای

کود فسفات زیستی حاوی سنگ فسفات معدنی

آزمایش  13و  8درجه سلسیوس بود .پژوهش با استفاده

و یک گونه از باکتریهای حلکننده فسفات

از آزمایش فاکتوریل سه عاملی شامل قارچ میکوریزا

 Pseudomonas striataبود که در هر گرم از آن
5

( )Mدر دو سطح (عدم تلقیح = M1و تلقیح =،)M2

در حدود  10باکتری فعال یاد شده وجود داشت .کاشت

عامل کود فسفات زیستی ( )Pدر سه سطح (85 ،P1=0

گشنیز (توده محلی نهاوند که از مرکز تحقیقات گیاهان

= P2و  P3= 20کیلوگرم در هکتار) و کود دامی ( )Fدر
سه سطح ( F2= 10 ،F1= 0و  F3= 20تن در هکتار) در
قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  13تیمار و سه تکرار
انجام شد .همچنین یک کرت بهعنوان شاهد کود
شیمیایی (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به میزان  00 ،40و 40
کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه
آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نیز در قالب طرح
بلوک کامل تصادفی با  14تیمار و سه تکرار صورت
گرفت .ابعاد کرتها  2×2متر ،فاصله کرتها یک متر و
فاصلهی بین تکرارها دو متر در نظر گرفته شد .نوع خاک
مورد آزمایش از نوع لومی رسی بود که نتایج تجزیه آن
در جدول  1آمده است .اعمال کودهای شیمیایی سوپر
فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در زمان کاشت به
صورت نواری و کود اوره در سه مرحله ،زمان کاشت،
اوایل ساقهدهی و گلدهی بود .همچنین اعمال کود دامی
پوسیده که از مبنع گاوی بود در اسفند  41انجام شد .مایه
تلقیح میکوریزایی (مقدار  15میلیگرم مایه تلقیحی برای

دارویی اصفهان تهیه شد) در هشتم فروردین سال  42و
پس از اینکه بخشی از بذور مورد نظر با مایه تلقیح
میکوریزایی مخلوط شدند ،انجام شد و بالفاصله آبیاری
صورت گرفت .در مرحله ظهور چهارمین برگ ،تراکم
کاشت بر اساس دویست و پنجاه هزار بوته در هکتار
( 40×10سانتیمتر) تنظیم شد (اکبرینیا و همکاران،
 .)1835کاشت به صورت ردیفی و آبیاری به صورت
نشتی صورت گرفت .عملیات مبارزه با علفهای هرز
مزرعه در سه نوبت بهروش مکانیکی و بهوسیله دست
صورت گرفت .عملیات آبیاری نیز پس از سبزشدن و
استقرار هر شش روز یکبار انجام گرفت .بهمنظور تعیین
عملکرد دانه در واحد سطح ،از خطوط میانی هر کرت
معادل یک مترمربع ،از بوتهها به روش دستی برداشت و
پس از خشک شدن در هوای آزاد در سایه ،در
گونیهای دربسته کوبیده شده ،دانه آنها جدا شد .ده
بوته از هر کرت نیز جهت تعیین عملکرد زیستی در
داخل آون در دمای  25درجه سانتیگراد ثابت ماندن
وزن خشک قرار داده شد .برای تعیین میزان مقدار

 110گرم بذر به کار برده شد) که بهصورت اندام فعال

کلروفیل کل و کاروتنوئید برگ در مرحله گلدهی کامل

قارچی (شامل اسپور ،هیف و ریشه) بوده ،حاوی گونهای

از روش آرنون )1444( 1استفاده شد .مقدار فسفر با

قارچ میکوریزا  Glomus mosseaeبود .هر بذر

استفاده از روش رنگ سنجی (رنگ زرد مولیبدات-

آغشته به مایه تلقیح میکوریزایی در حدود 200-250

وانادات) و به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر

اندام فعال قارچی دریافت میکرد .پس از کسب اطمینان

اندازهگیری شد (امامی .)1825 ،جهت تجزیه و تحلیل

کافی از اختالط کامل بذرها با مایه تلقیحی میکوریزایی

دادهها ،از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )4.2استفاده

(از صمغ عربی برای چسبندگی بهتر بذرها با مایع تلقیح

شد .همچنین برای مقایسه میانگین از آزمون توکی در

قارچ استفاده شد) و پس از خشک شدن بذرها ،عملیات

سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

کاشت انجام شد .درکنار هر خط کاشت ،شیاری در

1- Arnon
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جدول  -1نتایج تجزیه شیمیایی خاک و کود دامی
هدایت الکتریکی

مواد آلی

نیتروژن

(دسیزیمنس بر متر)

(درصد)

(درصد)

0/32

0/10

11/2

0/35

بافت خاک

اسیدیته خاک

لومی رسی

2/45

1/15

کود دامی

3

13/2

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم بر کیلوگرم) (میلیگرم بر کیلوگرم)
8 /3

500

8000

1100

فرم قابل جذب عناصر غذایی در نمونه خاک و میزان کل هر یک از عناصر غذایی در نمونه خاک کود

فسفات زیستی ( 1485/88 ،1504/2 ،1280/2کیلوگرم

نتایج و بحث

در هکتار) دارای برتری قابل مالحظهای در مقایسه با

عملکرد دانه
مقایسه میانگینها نشان داد که عملکرد دانه در تلقیح

تیمارهای شامل سطح عدم تلقیح در سطوح کود فسفات

با میکوریزا ( 1524/15کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با

زیستی ( 318/08 ،443/1 ،1235کیلوگرم در هکتار) بود

عدم تلقیح ( 1015/02کیلوگرم در هکتار) ،در حدود 55

که بیانگر کارایی سیستم همزیستی میکوریزایی در انتقال

درصد بیشتر شد (جدول  .)2نتایج بهدست آمده در این

عناصر غذایی به گیاه میزبان است (شکل  .)1در پژوهشی

تحقیق با یافتههای گوپتا و همکاران )2002( 1در نعناع

افزایش عملکرد دانه به افزایش جذب عناصر غذایی

مطابقت دارد .در آزمایشی کاربرد Golumus hoi

بهویژه فسفر و بهبود فتوسنتز گیاهان مذکور نسبت داده

سبب افزایش عملکرد اندام هوایی و وزن هزار دانه

شد .آنها همچنین اظهار داشتند که ممکن است تولید

گشنیز شد (علیآبادی .)1834 ،یکی از مهمترین آثار

هورمونهای گیاهی که توسط این ریز جاندارها صورت

کاربرد قارچهای میکوریزا افزایش عملکرد گیاهان

میگیرد ،دارای تأثیر تحریک کنندگی بر روی همزیستی

زراعی میباشد ،قارچهای میکوریزا از طریق نفوذ

میکوریزایی باشد و موجب افزایش عملکرد دانه شود.

میلیسیوم قارچ در خاک ،باعث افزایش سطح تماس

همچنین در این تحقیق آشکار شد که جذب بیشتر

ریشهها شده و به دنبال آن باعث افزایش عملکرد میشود

فسفر نیز ،توسط گیاهان ذکر شده میتواند بهدلیل بهبود

(کارلین و براون.)1432 ،

حاللیت این عنصر و انتقال آن توسط هیفهای میکوریزا

مقایسه میانگینها نشان داد که میان سطوح کود
فسفات زیستی اختالف معنیداری وجود دارد بهنحوی
که عملکرد دانه در اثر کاربرد  20کیلوگرم در هکتار
( 1510/01کیلوگرم در هکتار) در حدود  84/22درصد
بیشتر از صفر کیلوگرم در هکتار ( 1125/44کیلوگرم
در هکتار) و در حدود  20/25درصد بیشتر از 85
کیلوگرم در هکتار ( 1250/12کیلوگرم در هکتار) شد
(جدول .)2
مقایسه میانگین اثرات متقابل دو عامل تلقیح
میکوریزایی و کود فسفات زیستی نیز دارای اختالف
معنیداری بود بهنحویکه عملکرد دانه در تیمارهای
شامل سطح تلقیح میکوریزایی در سطوح مختلف کود
1- Gopta et al.

2

به آنها باشد (سینک و کاپور  .)1444 ،خلیلی ()1834
بیان داشت که تلقیح توام قارچ  Glomus mosseaeبا
باکتری  Pseudomons fluorescensروی عملکرد
دانه گندم نسبت به تیمار عدم تلقیح افزایش یافت.
بین سطح اول و سوم کود دامی تفاوت معنیداری نیز
وجود داشت بهطوریکه عملکرد دانه در اثر کاربرد 20
کیلوگرم در هکتار ( 1841/23کیلوگرم در هکتار) در
حدود هفت درصد بیشتر از تیمار عدم کود فسفات
زیستی ( 1255/44کیلوگرم در هکتار) شد (جدول .)2
بررسیهای کاروبا )2004( 8نیز مبین آن بود که کاربرد
کود دامی موجب بهبود عملکرد گیاه دارویی گشنیز
تحت شرایط مزرعهای میشود.
2- Singh & Kapoor
3- Carrubba
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جدول  -2مقایسه میانگینهای صفات کمی و کیفی گشنیز تحت تأثیر کودهای زیستی و دامی
عملکرد دانه

تیمار
تلقیح میکوریزا
کود فسفات
زیستی

کود دامی

عملکرد زیستی شاخص برداشت

(کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم در هکتار)

(درصد)

عدم تلقیح =M1

1015/02b

2223/34b

80/85b

a

a

a

کلروفیل کل

کاروتنوئیدکل برگ غلظت فسفر

(میلیگرم بر میلیلیتر) (میکروگرم بر میلیلیتر) دانه (درصد)

0/000b

0/48b

a

2/83b
a

a

تلقیح =M2

1524/15

8534/02

42/85

0/12

1 /5

2 /2

P1=0

1125/44c

2443/4b

82/0b

0/020b

1/04c

2/51c

P2= 85

ab

8128/4

ab

b

b

b

b

1/25

84/22

2/03

0/04

2/04

P3= 20

1510/01a

8421/2a

44/43

0/11a

1/53a

8/04a

F1= 0

1255/44 b

8110/84a

84/41a

0/03a

1/14a

2/02b

F2= 10

a

8102/23

a

8102/23

a

40/42

b

2/21

a

0/04

ab

2/28

F3= 20

8110/84a

8110/84a

40/41a

2/32a

0/1a

2/35a

در هر ستون تیمارهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت معنیداری از نظر آزمون توکی در سطح احتمال  % 5ندارند.
کود فسفات زیستی بر حسب کیلوگرم بر هکتار و کود دامی بر حسب تن در هکتار میباشد.

d

d

عملکرد دانه (کیلوگرم بر هکتار)

bc
c

تیمارهای مورد آزمایش

ab
bc
c
d

d

عملکرد دانه (کیلوگرم بر هکتار)

a

ab
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0

a
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تیمارهای مورد آزمایش

شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی بر عملکرد دانه
میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت معنیداری از نظر آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد ندارند
عدم تلقیح میکوریزا = ،M1تلقیح میکوریزا= ،M2کود فسفات زیستی ( )Pدر سه سطح ( P2 =31 ،P1=9و  P3 =69کیلوگرم در هکتار)

مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار) شد (جدول  .)8به نظر میرسد

( 310کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار عدم تلقیح

تیمارهای کودهای زیستی و دامی مطلوب در مقایسه با

میکوریزا ،کاربرد  85کیلوگرم در هکتار کود فسفات

شاهد شیمیایی ،بهمراتب شرایط مناسبتری را برای

زیستی و  20تن در هکتار کود دامی و بیشترین عملکرد

افزایش عملکرد فراهم میآورند.

دانه ( 1230/02کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار تلقیح

عملکرد زیستی

با میکوریزا ،مصرف  20کیلوگرم کود فسفات زیستی و

مقایسه میانگینها بیانگر آن بود که بین سطوح تلقیح

 20تن کود دامی بود که به ترتیب در حدود  21درصد

میکوریزایی تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد

کمتر و  30درصد بیشتر از شاهد شیمیایی (430/88

بهنحوی که عملکرد زیستی در تلقیح با میکوریزا
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( 8534/02کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با عدم تلقیح

شاخص برداشت

( 2223/34کیلوگرم در هکتار) ،در حدود  80درصد

مقایسه میانگینها نشان داد که بین تلقیح با میکوریزا

بیشتر بود (جدول  .)2در مطالعهای دیگر که بر روی

( 80/55درصد) و عدم تلقیح ( 42/85درصد) تفاوت

گیاه دارویی بشقابی 1انجام گرفت گزارش شد که تلقیح

قابل مالحظهای وجود دارد بهنحویکه شاخص برداشت

ریشه این گیاه با میکوریزا باعث افزایش رشد گیاه شده

در تلقیح با میکوریزا در حدود  15درصد بیشتر شد
2

است (جوشی .)2002 ،2با این حال در پژوهشی اعالم

(جدول  .)2سلیمان و هیراتا ( )1445در آزمایشی

شد؛ که با وجود افزایش سرعت فتوسنتز شبدر سفید

گزارش کردند میکوریزا سبب تسریع در انتقال نیتروژن و

میکوریزایی شده ،زیست توده این گیاه افزایش

فسفر از اندام هوایی و یا خاک به دانه برنج شد و باعث

معنیداری با شاهد نداشت (رایت و همکاران.)1443 ،8

افزایش شاخص برداشت شد .این افزایش را میتوان به

مقایسه میانگینها نشان داد که میان سطوح کود

بهبود میزان فتوسنتز گشنیز و متعاقب با آن افزایش

فسفات زیستی اختالف معنیداری وجود دارد بهنحوی

عملکرد زیستی و نیز سهم قابل توجهی از عملکرد زیستی

که کاربرد  20کیلوگرم در هکتار ( 8421/2کیلوگرم در

که به عملکرد دانه اختصاص مییابد و نهایتاً موجب

هکتار) در حدود  10درصد بیشتر از صفر کیلوگرم در

افزایش شاخص برداشت میشود ،نسبت داد.

هکتار ( 2443/4کیلوگرم در هکتار) شد (جدول  .)2در

میان سطوح کود فسفات زیستی نیز تفاوت

آزمایشی بهبود معنیدار عملکرد زیستی در اثر مصرف

معنیداری وجود داشت بهنحویکه کاربرد  20کیلوگرم

باکتریهای حلکننده فسفات در یک گیاه دارویی از

در هکتار ( 44/43درصد) و در حدود  13درصد بیشتر

خانواده فرفیون به نام  Phyllanthus amarusدر

از صفر کیلوگرم در هکتار ( 82/0درصد) و در حدود 18

مقایسه با تیمار شاهد گزارش شد (آناماالی.)2004 ،4

درصد بیشتر از کاربرد  85کیلوگرم در هکتار (84/22

مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین عملکرد

درصد) شد (جدول  .)2تهامی )2011( 3نیز با بررسی اثر
4

زیستی ( 2800/8کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار عدم

کودهای زیستی و آلی روی ریحان گزارش کرد

تلقیح میکوریزا ،کاربرد  20کیلوگرم در هکتار کود

بیشترین شاخص برداشت در اثر کاربرد کودهای

فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی و بیشترین

زیستی حاصل شد .در خصوص اثر کود فسفات زیستی

عملکرد زیستی ( 8481/2کیلوگرم در هکتار) مربوط به

بر شاخص برداشت باید گفت که این امر احتماالً ناشی از

تیمار تلقیح با میکوریزا ،مصرف  20کیلوگرم در هکتار

افزایش جذب فسفر و تأثیر آن بر روی بهبود میزان

کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی بود که
به ترتیب در حدود ده درصد کمتر و  51درصد بیشتر
از شاهد شیمیایی ( 2543/8کیلوگرم در هکتار) شد
(جدول  .)8در تحقیقی مشاهده شد که اعمال کودهای
زیستی بر روی گیاه شنبلیله 5موجب افزایش عملکرد
زیستی گیاه میشود (ناگانداندا.)2010 ،0
1- Scutellaria integrifolia
2- Joshee
3- Wright et al.
4- Annamalai
5- Trigonella foenum-graecum
6- Nagananda

فتوسنتز و افزایش عملکرد دانه و در نهایت افزایش
شاخص برداشت گشنیز بوده است.
همچنین اثر متقابل بین تلقیح میکوریزایی و کود
فسفات زیستی دارای تفاوت معنیداری بود بهنحویکه
شاخص برداشت در تیمار شامل سطح تلقیح در سطح
سوم کود فسفات زیستی ( 45/84درصد) ،از سطح عدم
تلقیح در سطح اول کود فسفات زیستی ( 80/3درصد)،
 42درصد بیشتر بود (شکل .)2
7- Solaiman & Hirata
8- Tahami
9- Ocimum bacilicum
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جدول  -3مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی گشنیز تحت تأثیر کودهای زیستی و دامی و شاهد
عملکرد دانه

تیمار

شاخص برداشت

عملکرد زیستی

(درصد)

(کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم در هکتار)

کلروفیل کل

کاروتنوئید کل

(میلیگرم بر میلیلیتر) (میکروگرم بر میلیلیتر)

غلظت فسفر دانه
(درصد)

M1P1F1

1510/0hi

2001/2e

82/55b-e

0/04h

0/04j

2/05h

M1P1F2

340/02i

2580e

80/41de

0/052h

0/52j

2/10hg

M1P1F3

320/88i

2248/8ed

24/44e

0/08h

0/3h-j

2/8e-h

ed

i

310/88

M1P2F1

i

M1P2F2
gh

M1P2F3
M1P3F2

310

1000
1805

1800/34

M1p3f3
M2P1F1

e

2525

e

2505

84/01

a-e

83/10

a-d

42/44

e

ef

def

2240

a-e

2023/8

1281/02

M1P3F1

81/25

e

fg

ef

cde

1840

a-c

2800/8

c-e

b-e

8020

ab

b-e

8025

M2P1F2

1200/02

a-e
e

81/83
48/33

a

45/44

ab

8202/2

e-h

0/004

gh

0/00

f-h

0/005

d-h

0/024

h-j

0/35

g-j

0 /4

ij

0/32

f-j

c-h

0/04

48/34

c-h

ab

b-f

0/04

h

2/01

d-h

2 /4

1/02
e-j

c-h

0/038
0/032

2/22

c-h

c-h
e-h

f-g

1

2/02
2/00
h

i

0/04

d-i

1/25

c-h

1/88

b-g

2/32

c-g

2/34

M2P1F3

1434/88c-e

2010/4

48/4

0/11

0 /4

2/48

M2P2F1

1515b-e

2254/8ed

48/12a-c

0/1b-f

1/02e-j

2/44a-d

M2P2F2

1531/02a-d

8003/8a-c

44/81ab

0/11b-f

1/00b-e

2/42b-e

M2P2F3

1540a-d

8025ab

44/13a

0/12b-d

1/02b-d

8/2a-c

M2P3F1

1208a-c

8350a

45/02a

0/12b-d

0/23ij

8a-c

gh

a

a

M2P3F2

1025

a

M2P3F3
شاهد

1230/02

a

hi

e

45/14

8325

a

8481/2

430/88

45/41

a-e

80/03

2543/8

a

0/15

b-d

0/12

e-h

0/025

g-j

2

a

2/84

a

2/84

g-j

0/34

b-e

d-h

2/48

a

8/02

d-h

2/48

در هر ستون میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت معنی داری از نظر آزمون توکی در سطح احتمال  % 5ندارند

a

a

ab

ab

40

برداشت ( 24/44درصد) مربوط به تیمار عدم تلقیح

30
20

شاخص برداشت

ab

b

50

مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین شاخص

10
0

میکوریزا ،کاربرد صفر کیلوگرم در هکتار کود فسفات
زیستی و  20تن در هکتار کود دامی ،بیشترین شاخص
برداشت ( 45/41درصد) مربوط به تیمار تلقیح با
میکوریزا ،مصرف  20کیلوگرم در هکتار کود فسفات
زیستی و  20تن در هکتار کود دامی بود که به ترتیب در
حدود  22درصد کمتر و  22درصد بیشتر از شاهد

تیمارهای مورد آزمایش
شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل تلقیح میکوریزا و کود
فسفات زیستی بر شاخص برداشت
میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت
معنیداری از نظر آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد
ندارند
عدم تلقیح میکوریزا = ،M1تلقیح میکوریزا= ،M2کود فسفات
زیستی ( )Pدر سه سطح ( P2 =31 ،P1=9و  P3 =69کیلوگرم در
هکتار)

شیمیایی ( 80/03درصد) شد (جدول  .)8ایجاد تعادل در
عناصر غذایی میتواند ضمن افزایش رشد رویشی در
رشد زایشی نیز موثر باشد و با ایجاد مقصد فراوان (دانه)،
فرآوردههای فتوسنتزی تولیدی حاصل از رشد رویشی به
موقع به دانهها انتقال و در نهایت باعث افزایش شاخص
برداشت میشود.
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میزان کلروفیل کل برگ
مقایسه میانگینها نشان داد که بین سطوح تلقیح

به تیمار عدم تلقیح میکوریزا ،کاربرد صفر کیلوگرم در

میکوریزایی تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد به نحوی

هکتار کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی،

که میزان کلروفیل کل برگ در تلقیح با میکوریزا (0/12

بیشترین میزان کلروفیل کل برگ ( 0/15میلیگرم بر

میلیگرم بر میلیلیتر) در مقایسه با عدم تلقیح (0/00

میلیلیتر) مربوط به تلقیح با میکوریزا ،مصرف 20

میلیگرم بر میلیلیتر) 100 ،درصد بیشتر بود (جدول .)2

کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و ده تن در هکتار

فتوسنتز یکی از مهمترین شاخصهای فعالیتهای

کود دامی بود که به ترتیب در حدود  150درصد کمتر

فیزیولوژیک گیاه است که وابسته به محتوای کلروفیل

و  100درصد بیشتر از شاهد شیمیایی ( 0/025میلیگرم

در گیاه میباشد و از این رو ممکن است همزیستی

بر میلیلیتر) شد (جدول .)8

میکوریزی بهعنوان یک محرک متابولیسمی عمل کند

میزان کاروتنوئید برگ
مقایسه میانگینها نشان داد که بین سطوح تلقیح

که سبب جابجایی قاعدهگرای محصوالت فتوسنتزی به
سمت ریشهها شده و بدینسان محرکی برای انجام
فعالیت فتوسنتزی بیشتری باشد .دیده شده است که در
گیاهان میزبان میزان هورمونهای سیتوکنین و جیبرلین
افزایش مییابد که افزایش این هورمونها بهویژه
سیتوکنین میتواند شدت فتوسنتز را توسط باز شدن
روزنههای هوایی که بر جابجایی و تنظیم محتوای
کلروفیل مؤثر است ،بهبود بخشد (آلن و چریستنسن،1
 .)1432از طرفی قارچ میکوریزا به جذب منیزیم در گیاه
کمک میکند و میتواند سنتز کلروفیل را افزایش دهد

کلروفیل کل برگ ( 0/08میلیگرم بر میلیلیتر) مربوط

میکوریزایی تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد
بهنحویکه میزان کاروتنوئید کل برگ در تلقیح با
میکوریزا ( 1/5میکروگرم بر میلیلیتر) در مقایسه با عدم
تلقیح ( 0/48میکروگرم بر میلیلیتر) 01 ،درصد بیشتر
بود (جدول  .)2محمودی و همکاران ( )1840گزارش
کردند قارچ  5/5 ،Glomus mosseaeدرصد میزان
کاروتنوئیدهای برگ لوبیا را نسبت به شاهد غیر
میکوریزایی افزایش داد .در آزمایشی کاهش کلروزیس
برگی در اثر تابش پرتو  ،UV-Cدر گیاهان همزیست
با قارچ میکوریزا به افزایش محتوای کاروتنوئید

(گری و همکاران ،)2002 ،2سلواراژ و چالپان)2000( 8

توسط این قارچها گزارش شد (رحمتزاده،

( )2000افزایش میزان کلروفیل کل را در

 .)1832لوچه تساندییر و همکاران )1444( 4گزارش

برگهای Prosopis julifloraکلونیزه شده با G.

کردند که در گیاه سیبزمینی میکوریزایی شده با

 fasciculatumرا نشان داده است.

 ،Glomus intraradicesمحتوای کاروتنوئید

مقایسه میانگینها نشان داد که میان سطح اول و سوم

بیشتری نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی داشتند .باال

کود فسفات زیستی اختالف معنیداری وجود دارد

بودن سطح کاروتنوئید را در نمونههای میکوریزایی را

بهنحوی که میزان کلروفیل کل برگ در اثر کاربرد 20

میتوان به باال بودن جذب فسفر بهعنوان یک حامل

کیلوگرم در هکتار ( 0/11میلیگرم بر میلیلیتر) در

انرژی در طی فرایند فتوسنتز نسبت داد.

حدود  52درصد بیشتر از صفر کیلوگرم در هکتار
( 0/02میلیگرم بر میلیلیتر) شد (جدول .)2
مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین میزان

مقایسه میانگینها بیانگر آن بود که میان سطح اول و
سوم کود فسفات زیستی اختالف معنیداری وجود دارد
بهنحوی که میزان کاروتنوئید برگ در اثر کاربرد 20
کیلوگرم در هکتار ( 1/53میکروگرم بر میلیلیتر) در

1- Allen & Christensen
2- Gire et al.
3- Selvaraj & Chellappan

4- Louche-Tessandier et al.
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حدود  52بیشتر از صفر کیلوگرم در هکتار (1/04

میانگینها نشان داد یک که بین تلقیح میکوریزایی (2/2

میکروگرم بر میلیلیتر) شد (جدول .)2

درصد) و عدم تلقیح ( 2/83درصد) تفاوت معنیداری

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل دو عامل تلقیح
میکوریزایی و کود فسفات زیستی نیز دارای اختالف

وجود دارد ،بهنحویکه غلظت فسفر دانه در تلقیح با
میکوریزا حدود  18درصد بیشتر بود (جدول .)2

معنیداری بود ،بهنحوی که میزان کاروتنوئید برگ فقط

چادری و همکاران )2002( 1با کاربرد دو گونه از

در تیمار حاوی سطح تلقیح با میکوریزا و مصرف 20

قارچ میکوریزا گزارش کردند که میزان فسفر اندام

کیلوگرم کود فسفات زیستی ( 1/0میکروگرم بر

هوایی درمنه 2نسبت به شاهد افزایش یافته است .کابلو و

میلیلیتر) در مقایسه با تیمار عدم تلقیح و کاربرد 20

همکاران )2005( 8بر روی گیاه دارویی نعناع نیز در

کیلوگرم کود فسفات زیستی ( 1/12میکروگرم بر

هماهنگی با تحقیق حاضر است .با این حال در تحقیقی

میلیلیتر)  42/3درصد افزایش یافت (شکل  .)8در اینجا

که بهمنظور بررسی اثر ریزجاندارهای حلکننده فسفات

یک اثر تقویتکننده ،در تیمار شامل تلقیح با میکوریزا و

بر روی رشد و نمو گیاه کلزا تحت شرایط مزرعهای

مصرف  85کیلوگرم کود فسفات زیستی بهطرز

انجام گرفت ،روشن شد جذب فسفر تحت تأثیر قرار

محسوسی نمایان میشود.

نگرفت (دیفریتاس و همکاران.)1442 ،4

a

2

b
bc

1.5

cd
d

d

1
0.5
0

کاروتنویید برگ (میکروگرم بر میلی لیتر)

2.5

تیمارهای مورد آزمایش

شکل -3مقایسه میانگین اثر متقابل تلقیح میکوریزا و کود

همچنین بین سطح اول و سوم کود دامی تفاوت
معنیداری وجود داشت بهطوریکه غلظت فسفر دانه در
اثر کاربرد  20تن در هکتار ( 2/35درصد) در حدود
شش درصد بیشتر از صفر تن در هکتار ( 2/02درصد)
5

شد (جدول  .)2کارتنی و مولن ( )2003اظهار داشتند
استفاده از کود دامی باعث افزایش عناصر معدنی دانه
میگردد.
مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین غلظت فسفر
دانه ( 2درصد) مربوط به تیمار عدم تلقیح میکوریزا،
کاربرد  20کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و 20

فسفات زیستی بر کاروتنوئید برگ

تن کود دامی ،بیشترین غلظت فسفر دانه ( 2/02درصد)

میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت

مربوط به تلقیح با میکوریزا ،مصرف  20کیلوگرم کود

معنیداری از نظر آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد
ندارند
عدم تلقیح میکوریزا = ،M1تلقیح میکوریزا= ،M2کود
فسفات زیستی ( )Pدر سه سطح ( P2 =31 ،P1=9و P3 =69
کیلوگرم در هکتار)

فسفات زیستی و  20تن کود دامی بود که به ترتیب در
حدود  21درصد کمتر و ده درصد بیشتر از شاهد
شیمیایی ( 2/48درصد) شد (جدول  .)8در آزمایشی
مشابه استفاده از کودهای زیستی باعث افزایش جذب

میان سطوح کود فسفات زیستی اختالف معنیداری
وجود داشت بهنحوی که غلظت فسفر در اثر کاربرد 20
کیلوگرم در هکتار ( 8/04درصد) در حدود  21درصد
بیشتر از صفر کیلوگرم در هکتار ( 2/51درصد) شد
(جدول  .)2نتیجه مطالعه غلظت فسفر دانه مقایسه

فسفر دانه گندم شد (المیری و مصطفی.)2004 ،0
1- Chaudhary et al.
2- Artemisia anuna
3- Cabello et al.
4- Defreitas et al.
5- Courtney and Mullen
6- Alamri and Mostafa
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نتیجهگیری

میکوریزا ،مصرف  20کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20

طبق نتایج حاصله در این پژوهش تلقیح میکوریزا

تن در هکتار کود دامی ،بهترین شرایط را جهت دستیابی

بیشترین تأثیر را نسبت به کود فسفات زیستی و کود دامی

به بیشترین عملکرد کمی و شاخص برداشت و

روی عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت

کاروتنوئید برگ در گیاه دارویی گشنیز را فراهم آورده

گشنیز داشت .درنهایت تیمار شامل تلقیح با

است.
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