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چکیده
بهمنظور بررسی کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی ازتو بارور 1و فسفات بارور 2بر عملکرد دانه ،درصد روغن و ویژگیهای
بیوشیمیایی سیاهدانه در شرایط قطع آبیاری ،آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی
با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی  1395-96انجام شد .عامل اصلی قطع آبیاری در چهار سطح شامل:
آبیاری متداول ،قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن تا شروع گلدهی ،قطع آبیاری در مرحله گلدهی تا شروع پرشدن دانه و قطع آبیاری
در مرحله شروع پرشدن تا انتهای پر شدن دانه و عامل فرعی انواع کود در چهار سطح شامل :شاهد (عدم مصرف کود) ،ازتو بارور،1
فسفات بارور 2و سوپر فسفات تریپل بودند .نتایج نشاندهنده برهمکنش معنیدار قطع آبیاری و کود بر عملکرد دانه ،درصد روغن،
کربوهیدراتها ،پرولین ،پروتئین کل ،جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بود .بیشترین عملکرد دانه ،درصد روغن ،پروتئین کل ،نیتروژن،
پتاسیم و فسفر از تیمار آبیاری متداول توأم با کاربرد کود زیستی ازتو بارور 1و بیشترین میزان پرولین از تیمار قطع آبیاری در مرحله
شروع پرشدن تا انتهای پرشدن دانه با کاربرد کود سوپرفسفات تریپل حاصل شدند .تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع پر شدن تا
انتهای پرشدن دانه توأم با کاربرد کود فسفات بارور 2بیشترین کربوهیدرات را بهخود اختصاص داد .بهطورکلی نتایج نشاندهنده تأثیر
مثبت کودهای زیستی در بهبود شرایط تغذیهای گیاهان در شرایط قطع آبیاری میباشد.
کلیدواژهها :پرولین ،سوپر فسفات ،کربوهیدرات ،کود زیستی ،گیاهان دارویی.
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 .1مقدمه

استفاده از کودهای بیولوژیک حلکننده فسفر و

سیاهدانه ( )Nigella sativa L.از خانواده آالله ،گیاهی است

تثبیتکننده نیتروژن ،میتواند به رشد گیاه کمک کند ( Wu et

دولپه ،علفی ،یکساله و بومی آسیا که در بیشتر نواحی اروپا،

 .)al.,باکتریهای محرک رشد از جمله ازتوباکتر

آسیا و ایران میروید (

2005

Davazdah Emami & Majnoon

( ،)Azotobacter sp.باسیلوس ( )Bacillus sp.و

 .)Hoseini, 2008این گیاه در درمان بیماریهایی چون

سودوموناس ( )Pseudomonas sp.از طریق فرآیندهای

سرطان ،عوارض قلبی و عروقی ،دیابت ،آسم ،بیماریهای

مختلفی از قبیل تثبیت نیتروژن ،تولید هورمونهای محرک

کلیوی ،ریه ،پوست ،کبد و پروستات تأثیرگذار است

رشد ،محلولسازی فسفات و افزایش فسفر قابل جذب گیاه

(.)Schneider-Stock & Fakhoury, 2014

از طریق ترشح آنزیمهای مختلف و اسیدهای آلی ،همچنین

واکنش گیاه در برابر تنش آب با فعالیت متابولیکی،
مورفولوژیکی ،مرحله نمو و عملکرد گیاه در ارتباط است

افزایش جذب عناصر و افزایش مقاومت به تنشها در رشد
گیاه مؤثرند (.)Vessey, 2003

( .)Lebaschi & Sharifi Ashorabadi, 2004با توجه به

کود زیستی فسفات بارور 2حاوی دو گونه باکتری حل

کمبود آب ،الزم است تدابیری از جمله ،گیاهان با نیاز آبی

کننده فسفات به نام سودوموناس پوتیدا و پانتوآ آگلومرانس

کم ،استفاده بهینه از نهادهها ،بهعمل آید .لذا الزم است برنامه

میباشد که قادرند با دو مکانیسم ترشح اسیدهای آلی و تولید

ریزی در جهت افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی

آنزیم فسفاتاز ،فسفر غیرقابل جذب خاک را به فرم قابل

صورت گیرد تا به توسعه کشاورزی در کشور کمک کند.

جذب درآورده و در اختیار گیاه قرار دهند

( Alijani et al.,

گزارش شده است که تنش آب منجر به ایجاد اختالل در

 .)2011ازتوباکتر در تثبیت

فرآیند فتوسنتز ،فعالیت آنزیمی و سبب جابهجایی متابولیتها

 )al., 2010و باسیلوس و سودوموناس در تبدیل شکلهای

به سمت دانه میگردد ( .)Thalooth et al., 2006تجمع

نامحلول فسفر به شکلهای محلول و قابل دسترس گیاه

پرولین تحت شرایط تنش ممکن است به خاطر کاهش

( )Ranjkar et al., 2007اهمیت دارند .همچنین ،این

اکسیداسیون پرولین یا تحریک سنتز گلوتامات یا افزایش

باکتریها از طریق سازوکارهای مختلف دیگری مانند تولید

;Ingram & Bartels, 1996

سیدروفورها ،سنتز آنتیبیوتیکها و تولید هورمونهای گیاهی

فعالیت آنزیم پروتئاز باشد (

بیولوژیک نیتروژن ( Wensing et

 .)Sharm & Kuhad, 2006استفاده از رژیمهای کمآبیاری و

سبب تحریک رشد گیاه میگردند (

یا قطع آبیاری با صرفهجویی در مصرف آب میتواند بهعنوان

 .)Wensing et al., 2010پژوهشهای متعددی در زمینه تأثیر

نوعی مدیریت آب در مزرعه ،به افزایش سطح زیر کشت و

مثبت کودهای زیستی بر رشد و تولید گیاهان مختلف انجام

تعیین الگوی کشت بهینه کمک کند  .نتایج بررسی تأثیر

شده است .باکتریها از قبیل ازتوباکتر و سودوموناس با دارا

رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه

بودن خاصیت تثبیت نیتروژن ،حلکنندگی فسفر با تغییرات

دانه نشان داد که عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،تعداد

عمده در فیزیولوژی گیاه ،موجب افزایش چشمگیر کیفیت

فولیکول در بوته ،تعداد دانه در کپسول و ارتفاع بوته ،تحت

گیاه میشود ( .)Maliki & Balouchi, 2012نتایج تحقیق

تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری است و بیشترین مقادیر این

محققین نشان داد کاربرد یک گونه باکتری حلکنندگی

Bannayan et

فسفات همراه با یک نوع فسفات معدنی غیر محلول به نام

پارامترها در رژیم آبیاری کامل مشاهده شد (
.)al., 2007

;Pal et al., 2001

تری کلسیم فسفات ،موجب بهبود بارز غلظت فسفر گیاه
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نسبت به تیمار شاهد گردید ( .)Ratti et al., 2001در

خشک با میانگین بارندگی سالیانه  63میلیمتر و درجه

مطالعهای افزایش حاصلخیزی خاک توسط کودهای

حرارت سالیانه  23 °Cواقع شده است .در سال اجرای

بیولوژیک نظیر ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و سودوموناس سبب

آزمایش میانگین دمای و بارندگی سالیانه بهترتیب  23و

افزایش و بهبود ویژگیهای رشدی گیاه دارویی سیاهدانه

 28میلیمتر بود .جهت آگاهی از وضعیت فیزیکی و

گردید ( .)Shalan, 2005نتایج تحقیقی نشان داد که کاربرد

شیمیایی خاک ،قبل از کاشت یک نمونه مرکب از عمق

کود زیستی باعث بهبود ویژگیهای کیفی آفتابگردان شده،

 0-30سانتیمتری زمین مورد نظر تهیه و ویژگیهای

بهطوریکه سبب افزایش درصد روغن دانه گردید ( Shehata

خاک در جدول  1ارائه شده است.
آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب

.)& EL-Khawas, 2003
با وجود تحقیقات گستردهای که در مورد کاربرد منابع

طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.

کودی مختلف روی گیاهان زراعی صورت گرفته ،ولی در

قطع آبیاری در چهار سطح شامل :آبیاری متداول ،قطع آبیاری

مورد گیاهان دارویی تحقیق کمتری انجام شده است .با

در مرحله ساقه رفتن تا شروع گلدهی ،قطع آبیاری در مرحله

توجه به اهمیت گیاه دارویی سیاهدانه در صنایع مختلف و

گلدهی تا شروع پرشدن دانهها و قطع آبیاری در مرحله

مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و نیز عدم وجود

شروع پرشدن تا انتهای پر شدن دانه بهعنوان عامل اصلی و

اطالعاتی مستند و جامع در خصوص واکنشهای رشدی

انواع کود در چهار سطح شامل :شاهد (عدم مصرف کود)،

این گیاه به کودهای بیولوژیک این تحقیق با هدف ارزیابی

ازتو بارور ،1فسفات بارور 2و سوپر فسفات تریپل بهعنوان

کودهای فسفر زیستی و شیمیایی بر درصد روغن،

عامل فرعی در نظر گرفته شد .کود زیستی فسفات بارور2

عملکرد دانه و ویژگیهای بیوشیمیایی سیاهدانه اجرا شد.

(حاوی سودوموناس و باسیلوس) و ازتو بارور( 1حاوی
ازتوباکتر) به میزان  100گرم در هکتار بهصورت بذرمال و

 .2مواد و روشها

سوپرفسفات تریپل به میزان  50کیلوگرم در هکتار بهصورت

بهمنظور بررسی تأثیر کودهای سوپرفسفات تریپل و

مخلوط با خاک قبل از کشت استفاده شدند .کشت در 25

زیستی ازتو بارور 1و فسفات بارور 2توأم با قطع آبیاری

آبانماه به روش خشکهکاری و بهصورت دستی و براساس

بر درصد روغن ،عملکرد دانه و ویژگیهای بیوشیمیایی

مقدار بذر مصرفی  12کیلوگرم در هکتار انجام گرفت .بذور

گیاه دارویی سیاهدانه ،آزمایشی در سال زراعی 1395-96

مورد استفاده از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید .هر

در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل

واحد آزمایشی دارای چهار ردیف کاشت به طول چهار متر

با عرض جغرافیایی  30درجه و  55دقیقه شمالی و طول

با فاصله بین ردیفهای  30سانتیمتر و روی ردیفهای 20

جغرافیایی  61درجه و  31دقیقه شرقی با ارتفاع  480متر

سانتیمتر بود .مبارزه با علفهای هرز بهصورت دستی در

از سطح دریا شد .محل اجرای آزمایش در منطقه گرم و

طول دوره رشد انجام شد.

جدول  .1نتایج خاک محل آزمایش در عمق صفر تا  30سانتیمتری
بافت

اسیدیته

خاک

()pH

) (dS.m

شنی  -لومی

7/78

2/50

هدایت الکتریکی

ماده آلی

نیتروژن کل

)(%

)(%

2/4

0/08

-1
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فسفر قابل دسترس

پتاسیم

()ppm

()ppm

1/66

89/09
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پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ،برداشت کپسولها

کاهش فتوسنتز ،اندازه و سطح برگ ،بیوماس ،اندازه و تعداد

از بوتههای دو ردیف وسط پس از حذف اثر حاشیه و بهطور

دانه را در پی دارد .بنابراین ،تنش خشکی و عوارض ناشی از

تصادفی انجام گرفت .ویژگیهای مورد بررسی شامل :درصد

آن سبب کاهش عملکرد میگردد (.)Shah Moradi, 2003

روغن ،عملکرد دانه ،کربوهیدرات ،پرولین ،پروتئین کل و

در شرایط آبیاری کامل ،میزان فتوسنتز و تولید مواد پرورده

درصد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بودند .در مرحله گلدهی

افزایش یافته و در نتیجه از طریق افزایش سرعت پر شدن

کامل برای اندازهگیری پرولین از برگهای تازه انتهایی گیاه

دانه ،وزن دانه و در نهایت عملکرد دانه آن افزایش مییابد

استفاده شد ( .)Bates et al., 1973میزان کربوهیدرات با

(.)Palmer et al., 1995

روش اسچلیگل ( )Schlegel, 1956انجام گردید .برای تعیین

در مطالعهای مشخص که تلقیح بذر با باکتریهای

غلظت فسفر و پتاسیم از روش خاکسترگیری خشک استفاده

ازتوباکتر و سودوموناس موجب افزایش عملکرد دانه در

شد .مقدار عنصر پتاسیم با دستگاه فلیمفتومتر و میزان فسفر

مقایسه با تیمار شاهد میشود ،زیرا همیاری باکتریهای

با دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Heidari, 2007و میزان نیتروژن

تثبیتکننده نیتروژن بهدلیل تأمین نیتروژن مورد نیاز و وجود

با استفاده از روش کجلدال برحسب درصد اندازهگیری شد.

شبکه گستردهای ریشهای سبب افزایش طول ریشه ،اندام

جهت اندازهگیری میزان روغن دانه ،از دستگاه سوکسله

هوایی و در نتیجه عملکرد دانه میشود (.)Cao et al., 2010

استفاده گردید .برای تجزیه تحلیل آماری دادهها از نرمافزاری

کاربرد کود زیستی در شرایط تنش با استفاده از کود فسفر

( SASنسخه  )9/1استفاده شد و مقایسه میانگینها با آزمون

میتواند باعث افزایش عملکرد دانه شود .تأمین میزان کافی

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال خطای  5درصد انجام

عناصر غذایی میتواند باعث افزایش کارایی ریزجانداران

شد.

محرک رشد شود ،اگرچه در شرایط نامطلوب تغذیهای هم
این باکتریها قادر به افزایش رشد و عملکرد گیاه هستند.

 .3نتایج و بحث

باکتریهای حلکننده فسفات میتوانند فسفر قابل دسترس

عملکرد دانه

در خاک را بهوسیله هیدرولیز فسفر از ترکیبهای غیرآلی

با توجه به نتایج (جدول  )2برهمکنش قطع آبیاری و کود بر

بهعلت اسیدی کردن خاک و یا تراوش آنزیمهای فسفاتاز

عملکرد دانه اثر بسیار معنیداری داشت .مقایسه میانگینهای

افزایش دهند (.)Akmakc, 2006

برهمکنش قطع آبیاری و کود نشان داد که عملکرد دانه در
شرایط کاربرد کود زیستی ازتو بارور 1توام با آبیاری متداول

درصد روغن

 84درصد بیشتر از عملکرد در شرایط قطع آبیاری در مرحله

نتایج نشان داد برهمکنش قطع آبیاری و کود در سطح

پرشدن دانه و عدم استفاده از کود بود (جدول  .)3در مراحل

احتمال  1درصد بر درصد روغن معنیدار شد (جدول .)2

زایشی مواد حاصل از فتوسنتز باید به دانه منتقل گردد .لذا

مقایسه میانگینهای برهمکنش قطع آبیاری و کود حاکی

بروز تنش رطوبتی در این مرحله میتواند باعث کاهش

از آن است که تیمار آبیاری متداول توأم با کاربرد کود

فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزی شده و در نهایت عملکرد را

زیستی فسفات بارور 1حدود  3برابر درصد روغن

کاهش دهد .بستهشدن روزنهها در اثر تنش خشکی تبادل

بیشتری در مقایسه با تیمار قطع آبیاری در مرحله پرشدن

دیاکسیدکربن را در برگها کاهش میدهد که در نتیجه

دانه و عدم کاربرد کود داشت (جدول .)3
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اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگیهای بیوشیمیایی سیاهدانه ( )Nigella sativaدر شرایط قطع آبیاری

جدول  .2تجزیه واریانس درصد روغن ،عملکرد دانه و ویژگیهای بیوشیمیایی سیاهدانه تحت تأثیر قطع آبیاری و کود فسفر
درجه آزادی

منابع تغییرات
تکرار

2

قطع آبیاری

3

خطای

میانگین مربعات
درصد روغن

عملکرد دانه

پروتئین کل

پرولین

کربوهیدرات

نیتروژن

0/02

341/14

37/73

0/000002

15/82

4/19

**

1/33

**

33476/73

**

**

44/99

0/0007

**

177/67

**

799/99

**

پتاسیم

فسفر

0/88

0/04

806/95

**

0/23

6

0/02

33/09

33/42

0/000002

1/60

31/71

16/27

کود

3

**4/50

**254/77

**63/35

**0/0007

**63/55

**112/63

**492/98

**

0/07

کود× قطع آبیاری

9

**

**

**

**

**

**

294/27

**

0/05

b

24

0/006

31/90

7/72

0/000002

1/56

0/85

5/29

0/006

2/42

1/80

6/28

1/95

4/21

1/57

1/25

5/82

خطای

a

ضریب تغییرات (درصد)

3/28

**

4580/73

66/94

0/0003

83/00

119/01

0/01

* ** ،بهترتیب معنیدار در سطح احتمال آماری  5و  1درصد.

جدول  .3مقایسه میانگین برهمکنش قطع آبیاری و کود بر درصد روغن ،عملکرد دانه و ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه سیاهدانه
قطع آبیاری

شاهد
تنش رویشی
تنش گلدهی
تنش پرشدن دانه

درصد

عملکرد دانه

پروتئین کل

پرولین

کربوهیدرات

نیتروژن

روغن

(کیلوگرم بر هکتار)

))mg/g

()mg/g

()μg/g

پتاسیم

فسفر

(درصد)

)(ppm

)(ppm

شاهد

3/06fg

339/78d

50/72a

0/050f

20/47i

67/62c

171/11ef

1/37bcd

ازتو بارور1

5/71a

395/07a

52/20a

0/070d

22/21i

70/13a

206/68a

1/81a

فسفات بارور2

3/88c

394/41a

52/60a

0/050f

22/82gh

68/16bc

204/02a

1/48bc

فسفات تریپل

4/67b

384/87b

51/12a

0/080c

33/05cd

69/60ab

190/50b

1/51b

شاهد

2/30i

289/39fg

34/96gh

0/060e

24/48fg

46/61i

165/06g

1/20e

ازتو بارور1

3/10f

317/98e

38/52ef

0/070d

24/94fg

51/36h

183/92d

1/22de

فسفات بارور2

4/75b

351/48c

35/60gh

0/070d

36/94ab

59/84e

175/20e

1/24de

فسفات تریپل

3/48e

360/95c

48/88bcd

0/070d

28/70e

47/46i

170/75f

1/23de

شاهد

2/95g

254/22h

32/76h

0/070d

28/67e

43/68j

171/64ef

1/06f

ازتو بارور1

3/38e

340/82d

48/04abc

0/080c

32/41d

64/05d

189/61bc

1/34cde

فسفات بارور2

3/73d

281/43g

41/48def

0/070d

37/36a

50/45h

184/27d

1/35cde

فسفات تریپل

3/18f

298/17fg

37/84fg

0/080c

31/89d

55/30g

174/85ef

1/47bc

شاهد

1/93j

214/31i

42/32def

0/070d

25/49f

56/42fg

174/14ef

1/31de

ازتو بارور1

3/86cd

228/03i

43/24cde

0/090b

37/01ab

57/65f

190/50b

1/37bcd

فسفات بارور2

2/00j

286/35fg

53/16a

0/090b

35/00bc

64/74d

191/03b

1/51b

فسفات تریپل

2/65h

292/71f

48/56bcd

0/093a

33/68cd

70/88a

186/05cd

1/51b

کود

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

قطع آبیاری نسبت به آبیاری متداول درصد روغن دانه

و سایر مواد ،میتوان بیان داشت که هرچه طول این مدت

را کاهش داد که علت آن این است که در ابتدا با تجمع

در دانه بیشتر باشد ،درصد روغن نیز باالتر خواهد بود.

کربوهیدراتها و سپس تبدیل شدن آن به روغن ،پروتئین

بنابرین ،با توجه به نتایج بهدستآمده شاید بهتوان گفت
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رقیه بامشاد ،محمود رمرودی ،محمدرضا اصغریپور

چون شرایط آبیاری مطلوب از زمان بیشتری جهت

همراه با فسفات زیستی بارور 2بهدست آمد ،که اختالف

پرشدن دانه برخوردار بوده ،بنابراین درصد روغن نیز در

معنیداری با تیمار آبیاری کامل توأم با کودهای شیمیایی

این تیمار بیشتر میباشد .همچنین ،کاهش درصد روغن

سوپرفسفات تریپل ،کود زیستی ازتو بارور 1نداشت و 61

دانه در اثر قطع آبیاری میتواند به علت اختالل در

درصد بیشتر از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و عدم

فرآیندهای متابولیکی بذر و آسیب به انتقال آسیمیالتها

کاربرد کود حاصل شد (جدول  .)3باالتر بودن میزان

به دانه باشد ( .)Bouchereau et al., 1996نتایج مشابهی

پروتئین دانه در شرایط تنش کمآبی نسبت به آبیاری کامل

مبنی بر کاهش درصد روغن در شرایط قطع آبیاری

میتواند ناشی از کاهش طول دوره رشد و نمو باشد که

گزارش شده است ( ;Baghkhani & Farahbakhsh, 2008

در واقع باعث کاهش نسبت کربوهیدراتها به پروتئین و

 .)Mazaheri Laghab et al., 2003کوتاه شدن طول دوره

در نتیجه افزایش پروتئین میشود .با این که ترکیبات

پرشدن دانه ،ناشی از افزایش دما و قطع آبیاری و تغییر در

شیمیایی دانهها تحت کنترل ژنتیکی است ،ولی محیط بر

متابولیسم مواد ،کاهش درصد روغن را میتواند بهدنبال

آن اثرگذار است و تنش کم آبی نیز میتواند ترکیبات

داشته باشد (.)Fanaei et al., 2016

شیمیایی از قبیل درصد روغن ،قند ،پروتئین را تحت تأثیر

کاربرد کودهای بیولوژیک سبب افزایش درصد روغن

قرار دهد .تحت قطع آبیاری ،بهعلت کوتاه شدن دوره پر

میگردد که بهدلیل اثرات مفید کودهای زیستی از طریق

شدن دانه ،از انتقال مواد فتوسنتزی به سمت دانهها کاسته

افزایش جذب آب و عناصر غذایی سبب افزایش فتوسنتز

شده و ذخیره نشاسته در آنها کاهش مییابد که این امر

شده و این امر موجب تولید آسیمیالت بیشتر و بهبود رشد

موجب کوچک شدن دانهها و افزایش پروتئین میگردد.

میشود که در نهایت موجب افزایش درصد روغن دانه در

ضمن اینکه در شرایط تنش ،گیاه با ساخت پروتئینهای

مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر میشود (.)Raei et al., 2015

متحمل به قطع آبیاری ،میزان پروتئینهای محلول خود را

طی پژوهشی افزایش معنیدار درصد روغن کلزا را در نتیجه

نیز افزایش میدهد (.)De-Mejia et al., 2003

کاربرد کود زیستی که ناشی از بهبود جذب فسفر بوده

واحد ساختاری پروتئینها ،اسیدهایآمینه است و با

گزارش شده است ( .)Salimpour et al., 2010همچنین،

توجه به نقش اساسی نیتروژن در ساختمان اسیدهای

افزایش درصد روغن آفتابگردان در تیمار تلقیح بذر با

آمینه ،مصرف کودهای نیتروژن سنتز پروتئین را در گیاه

باکتریهای افزاینده رشد نسبت به تیمار شاهد در تحقیق

افزایش میدهد ( .)Ghobadi, 2010نتایج تحقیقی افزایش

دیگری گزارش شد (.)Akbari et al., 2010

میزان پروتئین دانه در شرایط تنش در جهت کمک به
تنظیم و تعادل اسمزی سلول در شرایط تنش رطوبتی

پروتئین کل

روی میدهد ( .)Kramer, 1983میکروارگانیسمهای

میزان پروتئین کل تحت تأثیر تنش برهمکنش قطع آبیاری

حلکننده فسفات میزان نیتروژن و فسفر قابل جذب در

و کود در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

خاک را افزایش داده که سبب افزایش جذب آن توسط

(جدول .)2مقایسه میانگینهای برهمکنش قطع آبیاری و

گیاه شده ،در نتیجه سبب افزایش پروتئین دانه میگردد

کود نشان داد که بیشترین میزان پروتئین کل تیمار قطع

( .)Mehrvarz et al., 2008در مطالعهای بیشترین درصد

آبیاری در مرحله شروع پرشدن تا انتهای پرشدن دانه

پروتئین کنجد را با کاربرد  50کیلوگرم کود شیمیایی
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نیتروژن در شرایط تلقیح بذر با کود زیستی گزارش
نمودند (.)Shakeri et al., 2012

با توجه به دسترسی عناصر غذایی در استفاده از کود
و افزایش تجمع پرولین بر اثر مصرف کود میتوان پی برد
که گیاه در شرایط تنش در صورت دسترسی عناصر

پرولین

غذایی از پرولین و سایر ترکیبات نیتروژنی برای تنظیم

با توجه به نتایج برهمکنش قطع آبیاری و کود تأثیر

اسمزی استفاده میکند و کربوهیدرات را صرف رشد و

معنیداری بر محتوای پرولین داشت (جدول  .)2اثر

افزایش عملکرد خود مینماید .در شرایط تنش میزان

برهمکنشها نشان داد که محتوای پرولین در تیمار قطع

پرولین بهمنظور حفظ فعالیت سایر پروتئینها افزایش

آبیاری در مرحله شروع پرشدن دانه تا انتهای پرشدن دانه

مییابد ( .)Salimpour et al., 2010کودهای حاوی

توام با کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کمترین آن از

نیتروژن به تولید بیشتر آن در گیاه کمک خواهد کرد

تیمار آبیاری شاهد و عدم کاربرد کود بهدست آمد

(.)Malakouti & Homaei, 2004

(جدول .)3اختالف مقدار پرولین میان این دو تیمار 86
درصد بود .تجمع پرولین یکی از پاسخهای فیزیولوژیک
گیاهان در برابر قطع آبیاری است (

کربوهیدراتها

Grouses et al.,

تأثیر کود ،قطع آبیاری و برهمکنش قطع آبیاری و کود و

 .)1996قطع آبیاری از طریق افزایش سنتز آنزیمهایی که

بر میزان کربوهیدرات گیاه معنیدار بود (جدول .)2

تولید پرولین را تحریک میکنند و ممانعت از عمل

مقایسه میانگینهای برهمکنش قطع آبیاری و کود نشان

آنزیمهایی که پرولین را تخریب مینمایند ،سبب افزایش

داد که بیشترین مقدار کربوهیدرات از تیمار قطع آبیاری

میزان پرولین میشود ( .)Rontein et al., 2002با افزایش

مرحله شروع گلدهی تا پرشدن دانه با کود بیولوژیک

تنش خشکی پرولین بیشتری تولید میشود که با نتایج

فسفات بارور 2بهدست آمد که با قطع آبیاری در مرحله

;Sharma & Kuhad, 2006

شروع پرشدن تا انتهای پرشدن دانه توأم با کاربرد کود

 .)Ramroudi et al., 2017نقش مشخص پرولین تنظیم

بیولوژیک ازتو بارور 1اختالف معنیداری مشاهده نگردید

فشار اسمزی است و از اکسیداسیون درونی سلولها در

و  83درصد بیشتر از تیمار آبیاری کامل و عدم استفاده از

شرایط تنش خشکی جلوگیری میکند ،بههمین دلیل،

کود بود (جدول  .)3با افزایش شدت قطع آبیاری ،مقدار

پرولین در گیاهانی که تحت تنشهای سخت قرار

کربوهیدرات افزایش قابل توجّهی نشان داد که میتواند

میگیرند ،تجمع مییابد .محققین اعالم داشتند که پرولین

علت آن در شرایط تنش کمآبی ،افزایش تجزیه

بهعنوان ذخیرهای از انرژی قابل دسترس ،سهلالوصل و

کربوهیدراتهای نامحلول و در نتیجه باال رفتن سطح

منبعی از نیتروژن برای حیات گیاه تحت شرایط تنش

قندهای محلول ،سنتز مواد اسمزی از مسیرهای

Nandwal et al., 1998; Sharma & Kuhad,

غیرفتوسنتزی ،توقف رشد ،کاهش سرعت انتقال مواد و

 )2006و نقش مهمی در سمیتزدایی آمونیوم تولیدی در

افزایش میزان سنتز هورمونهای گیاهی است که سبب

گیاه دارد و بهعنوان یک ماده محافظتکننده مولکولهای

توسعه ریشه و افزایش سطح جذب میشوند.

بزرگ در مقابل تجزیه شدن و کاهش اسیدیته سلول عمل

طبق نتایج ابوبکر و مصطفی (

سایر محققین مطابقت دارد (

است (

میکند (.)Kishor et al., 2005

& Abo-Baker

 )Mostafa, 2011مشخص شد ،استفاده از ترکیب
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باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن و حلکننده فسفات

همچنین جذب سایر عناصر مانند فسفر ،پتاسیم ،آهن و

بههمراه مصرف  50درصد کود شیمیایی NPKرایج در

روی ارتباط نزدیکی با میزان رطوبت قابل دسترس گیاه

گیاه دارویی چایمکی ،منجر به افزایش درصد نیتروژن و

دارد ( .)Jones, 1980کاهش فسفر به دنبال تنش خشکی

فسفر در برگها و میزان آنتوسیانین ،ویتامین ث و اسیدیته

در ارتباط با کاهش آب خاک است که منجر به کاهش

در کاسبرگها آن میشود.

انتقال عناصر از خاک به گیاه شده است .فسفر یکی از
یونهایی است که در شرایط خشکی برای گیاه غیرقابل

غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانه

استفاده میشود ،زیرا این یون شدیداً جذب رسهای

نتایج حاکی از آن است که تأثیر برهمکنش قطع آبیاری و

خاک شده و فقط بخش کوچکی از یون فسفات به حالت

کود در سطح احتمال یک درصد بر عناصر نیتروژن،

محلول است .در شرایط خشکی جذب یون فسفات نه

پتاسیم و فسفر معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه

تنها بهواسطه قابلیت حل کم آن ،بلکه بهدلیل کاهش

میانگینهای برهمکنش قطع آبیاری و کود نشان داد که

قدرت جذب ریشهها تقلیل پیدا میکند (

بیشترین مقدار نیتروژن در تیمار قطع آبیاری در مرحله

.)Mahdavi Damghani, 2000

& Kafi

شروع پرشدن تا انتهای پرشدن دانه توأم با کود شیمیایی

با مقایسه تأثیر کود بیولوژیک بر غلظت پتاسیم پیکره

سوپرفسفات تریپل حاصل شد که با شرایط آبیاری متداول

گیاهی معلوم گردید که بیشترین غلظت پتاسیم مربوط به

توام با کود زیستی ازتو بارور 1اختالف معنیداری نداشت

تیمارهایی با باالترین پتانسیل انحالل فسفر میباشد و در

و بیشترین مقدار پتاسیم و فسفر در شرایط آبیاری متداول

واقع این نتایج حاصل از تأثیر مثبت حلکنندههای فسفات

توأم با کاربرد کود زیستی ازتو بارور 1بهدست آمدند

بر جذب پتاسیم است ،بنابراین از دالیل افزایش میزان

(جدول  .)3نتایج این مطالعه نشان داد که تیمارهای مورد

پتاسیم با افزایش فسفر محلول توسط باکتریها تولید

استفاده تأثیر قابل توجّهی بر مقدار نیتروژن ،فسفر و

هورمونهای گیاهی است که سبب توسعه ریشه و افزایش

پتاسیم در مقایسه با شاهد داشت .مکانیسمهای جذب و

سطح جذب میشوند (

انتقال عناصر غذایی در گیاهان ،مانند جریان تودهای،

 .)2007حضور کود بیولوژیک نه تنها از طریق کمک در

انتشار و یا جذب و انتقال بهوسیله پدیده اسمز ،تابعی از

افزایش فراهم کردن سطح جذب ،باعث بهبود جذب

مقدار رطوبت موجود در خاک و ریشه است و در

عناصر معدنی میشوند ،بلکه قادرند در چرخه عناصر

صورت کاهش رطوبت ،شدت و مقدار جذب عناصر

غذایی در خاک نیز دخالت نموده و از طریق آسانسازی

& Taiz

حاللیت عناصر معدنی ،موجب جذب کارآمد آنها توسط

غذایی دستخوش تغییر و تحول میگردد (

 .)Zeiger, 2006پژوهشگران با مطالعه تأثیر تنش خشکی

Raeipour & Asgharzadeh,

گیاه شوند (.)Darzi, Ghalavand & Rejali, 2009

بر جذب عناصر غذایی (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) گزارش
کردند که دلیل کاهش جذب مواد توسط ریشه گیاهان در

 .4نتیجهگیری

خاک خشک دسترسی کمتر گیاه به عناصر غذایی است

بهطورکلی ،بر پایه نتایج این تحقیق ،گیاه دارویی سیاهدانه

( .)Fatemy & Evans, 1986هرچه میزان رطوبت خاک

به قطع آبیاری تقریباً حساس بوده و قطع آبیاری در

افزایش یابد ،نیتروژن بیشتری بهوسیله گیاه جذب شده و

مراحل مختلف نمو خسارت جدی وارد مینماید .قطع
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Abstract
In order to investigate the impacts of irrigation cutting and chemical and biological fertilizers, Azoto Barvar 1 and phosphate Barvar 2
on grain yield, essential oil, and biochemical properties of cumin, an experiment has been conducted as split plot, based on a
randomized complete block design with three replications in the University of Zabol Research Farm during 2016. Main factors include
four levels of irrigation cutting, namely conventional irrigation, irrigation cutting between stem elongation to flowering stages,
irrigation cutting between flowering stage and the beginning of the grain filling period, and irrigation cutting from the beginning to the
end of the grain filling period. The sub-factor is the different type of phosphorous fertilizer, including control (no fertilizer application),
Azoto Barvar 1 and Phosphate Barvar 2, and triple superphosphate. Results indicate that the interaction of irrigation cutting and
phosphorous fertilizer has been significant on seed yield, oil percentage, carbohydrates, proline, total protein, absorption of nitrogen,
phosphorous, and potassium. The greatest seed yield, oil percentage, total protein, nitrogen, potassium, and phosphorus has been
obtained from conventional irrigation along with the application of Azoto Barvar 1, while the greatest proline has been achieved from
irrigation cutting between beginnings to the end of grain filling period along with the application of triple superphosphate. The greatest
carbohydrate has been observed from irrigation cutting from the beginning to the end of the grain filling period along with the
application of Phosphate Barvar 2. In conclusion, results indicate that biofertilizers have positive impacts on the improvement of
nutritional conditions of plants under irrigation cutting conditions.
Keywords: Biofertilizer, carbohydrate, medicinal plant, proline, superphosphate.
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