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 چکیده

 .باشدمی  (Ranunculaceae)آاللگان تیره به متعلق و دولپه علفی، گیاهی Nigella sativa L.با نام علمی  سیاهدانه

بررسی اثر قارچ  هدف بادارد.  پراکنش اراک اصفهان و همچون مناطقی در و است ایران در گونه 8 دارای جنس این

به  کامل تصادفی ی بلوکمایکوریزا، تریکودرما و عنصر روی بر صفات رویشی سیاهدانه آزمایشی به صورت طرح پایه

در دانشگاه شاهد تهران انجام شد. در این مطالعه سطوح مختلف روی به  1331تکرار در سال  3صورت فاکتوریل  با 

 3گرم در کیلوگرم خاک و قارچ در ( میلی 4/2، 2/1، 6/0، 0/0سطح ) 4در  صورت سولفات روی )کیلو گرم در خاک(

( مورد استفاده قرار گرفت. اعمال تیمار روی به صورت مخلوط با خاک و اعمال سطح )بدون قارچ، مایکوریزا و تریکودرما

 ارزیابی مورد رویشی فاکتورهای های گیاهی در انتها فصل برداشت و متعاقباً،ها به همراه کشت بذر انجام شد. نمونهقارچ

از لحاظ وزن تر و خشک ریشه، وزن کنش روی و کودهای بیولوژیکی بر رشد گیاه نتایج نشان داد که برهم .گرفت قرار

 4/2های صفر و ( در غلظتg 34/13دار بود و حداکثر وزن تر کل )تر کل، وزن هزاردانه، طول ریشه و ارتفاع گیاه معنی

گرم در کیلوگرم خاک همراه قارچ مایکوریزا مشاهده شد. همچنین قارچ مایکوریزا بیشترین تاثیر را نسبت به قارچ میلی

های دیگر نسبت به غلظت mg/kg 4/2 و تیمار روی در غلظت گیری شده داشت.بر تمام صفات رویشی اندازه تریکودرما

 گیری شده موثرتر است.در افزایش صفات اندازه

 

  ارتفاع، کود بیولوژیکی، وزن تر کل کلمات کلیدی:

 مقدمه

 پاییزه و بهاره دارای تیپ عمدتا که یکساله و آالله تیره از است گیاهی .Nigella sativa L علمی نام با سیاهدانه

 افزایش به قادر که باشدها میزیستی شامل ریزجانداران و متابولیت آن یکودها (.1384 ارجمند، صالحی)باشد می

همزیستی میان  ایکوریزام (.schipper et al., 1991)خاک، افزایش رشد گیاه و عملکرد محصول هستند.  حاصلخیزی

به عنوان  یکودرمامختلف تر های. گونه(Sieverding, 1991) موجود در خاک با ریشه گیاهان بوده است یهابرخی از قارچ

 Harman et)شوند های کنترل شده و طبیعی میدر سیستم عمل کرده و باعث بهبود رشد یاهیتوسعه گ محرک رشد و

al., 2004).  تواند نقش عملکردی، ساختاری یا کوفاکتور میعنصر روی برای رشد و گسترش گیاهان مورد نیاز است و

عنوان ( 2003)و همکاران  Vamerial. (Fujiwara, 2015)ها داشته باشد ها و پروتئینتنظیمی برای بسیاری از آنزیم

 دلیل افزایش جذب آب و مواد غذایی و انتقال یکوریزایی در مقایسه با تیمارهای غیر میکوریزایی بهام کردند تیمارهای

و همکاران  شیخ بگلو .دش ذرتدر گیاه  افزایش وزن ماده خشک ریشه و اختصاص کربن به ریشه باعثاین مواد بهتر 

شاهد  دار وزن هزار دانه نسـبت بـهباعث افزایش معنی ( گزارش کردند که کاربرد روی در شرایط تنش خشکی1388)

فرنگی تحت تأثیر قارچ تریکودرما را به واسطه های گوجه( نیز افزایش رشد ساقه بوته2001و همکاران ) Gravel شد.

 .Nigella sativa Lدر این پژوهش بذرهای گونه  .های رشد مانند ایندول اسـتیک اسـید گزارش نمودندتولید هورمون

های مایکوریزا، تریکودرما و عنصر روی بر صفات رویشی انجام گرفت.برای مطالعه انتخاب و تاثیر قارچ
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 هاروش مواد و

سطح شامل  4تیمارهای عنصر روی در  کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با ی بلوکپایه طرح صورت به آزمایش

سطح شامل )بدون قارچ، میکوریزا و تریکودرما( انجام  3گرم در کیلوگرم خاک و قارچ در ( میلی 4/2، 2/1، 6/0، 0/0)

تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. جهت شروع کار ابتدا زمین  3شی در واحد آزمای  36ترکیب تیماری و  12 مجموع شد. در

ی اها از روش آبیاری قطرههای آماری، کرت بندی شد. برای آبیاری کرتمسطح گردید و سپس بر اساس نقشه و الگو طرح

خاک مخلوط گردید ی اعمال تیمارها به این صورت بود که هر سطح عنصر روی در هر کرت جداگانه با استفاده شد. نحوه

گرم از قارچ تریکودرما  100گرم  بذر سیاهدانه با  2گرم قارچ مایکوریزا و همچنین  100گرم از بذر سیاهدانه با  2سپس 

گرم دیگر از بذر سیاهدانه بدون اعمال قارچ در هر کرت به طور جداگانه کشت گردید. بعد از رشد  2مخلوط گردید و 

بندی در هفته پایانی، آبیاری قطع گردید تا گیاه کامال خشک شود. مدت زمان کشت، دانهکامل گیاه و ایجاد کپسول و 

شامل ارتفاع، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، وزن  رویشی در پایان خصوصیات .ماهه بود 3-4داشت و برداشت گیاه 

 گیری شد.تر کل و وزن هزاردانه اندازه

 

 نتایج و بحث

درصد و  1های مختلف روی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه در سطح غلظتبا توجه به نتایج، اثر 

کودهای زیستی و درصد و همچنین اثر کودهای زیستی و برهمکنش  5برای وزن تر کل و وزن هزار دانه در سطح 

ین ارتفاع گیاه توسط تردار شد. بیشدرصد معنی 1گیری شده در سطح های مختلف روی بر تمام صفات اندازهغلظت

درصد را نشان داد  14طوری که نسبت به عدم استفاده از قارچ افزایش دست آمد بهقارچ مایکوریزا و تریکودرما به

( روی گوجه فرنگی انجام دادند نتایج حاکی از آن بود که قارچ 2004و همکاران ) Gamaleroدر پژوهشی که . «2جدول»

 های روی،از بین تمامی غلظتاز نظر سطوح روی  شود.گیاه نسبت به گیاه شاهد می مایکوریزا باعث افزایش ارتفاع

در شرایط استفاده از روی با  «.2جدول»( سبب افزایش ارتفاع درگیاه سیاهدانه شد mg/kg 4/2ترین غلظت روی )بیش

همراه گرم در کیلوگرم خاک میلی 2/1های صفر و های مایکوریزا و تریکودرما و غلظتتوام با قارچ mg/kg 4/2غلظت 

 ترین ارتفاع را دارشتندترین و تیمار روی با غلظت صفر و عدم استفاده از کود بیولوژیکی کمقارچ مایکوریزا بیش

همراه با قارچ mg/kg 6/0داد  تیمار عنصر روی با غلظت  نشان «2جدول»مقایسه میانگین اثر متقابل . «2جدول»

ترین تاثیر را بر طول ریشه داشته و به همراه قارچ مایکوریزا بیش mg/kgتریکودرما و همچنین تیمار روی با غلظت صفر 

ثر در مورد ااست. ترین اثر را بر طول ریشه داشته به همراه عدم استفاده از کود بیولوژیکی کم mg/kg 4/2 روی با غلظت

ترین طول ریشه مربوط توان به خوبی دریافت که بیشمی «2جدول»بر طول ریشه با نگاهی بر اصلی کودهای بیولوژیکی 

 د.باشترین این مقدار مربوط به قارچ تریکودرما و همچنین عدم استفاده از قارچ میبه استفاده از قارچ میکوریزا و کم

مقایسه میانگین  افزایش داد. %3ه را تا حدود مصرف قارچ میکوریزا نسبت به عدم استفاده از کود بیولوژیکی طول ریش 

ترین طول ریشه مربوط به تیمار با غلظت صفر و های مختلف عنصر روی بر طول ریشه نشان داد بیشاثر اصلی غلظت

باشد که با افزایش درصد می mg/kg 4/2ترین آن مربوط به تیمار روی با غلظت و کمگرم در کیلوگرم خاک میلی 6/0

های تریکودرما افزایش وزن تر و خشک ریشه با مصرف قارچ .«2جدول»غلظت روی طول ریشه روند کاهشی را نشان داد 

و میکوریزا نسبت به عدم استفاده از قارچ مشاهده گردید و همچنین قارچ مایکوریزا نسبت به قارچ تریکودرما نقش 

( بر روی سویا، کاربرد قارچ تریکودرما 1381در مقاله یزدانی و همکارن )بیشتری در افزایش وزن تر و خشک ریشه داشت. 

ترین وزن تر و خشک ریشه از بیش  .ه است که بانتایج این آزمایش مطابقت دارددار وزن ریشه شدسبب افزایش معنی

 2/1و 6/0 هایترین وزن تر و خشک ریشه در غلظتو عدم مصرف عنصر روی و کم mg/kg 4/2مصرف روی با غلظت 

mg/kg .رصفترین وزن تر و خشک ریشه مربوط به تیمار عنصر روی با غلظت بیش،  «2جدول»با توجه به  حاصل گردید 

های عنصر روی در صورت عدم استفاده همراه با قارچ مایکوریزا بود. همچنین در تمامی غلظت گرم در کیلوگرم خاکمیلی
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ترین بت به کمترین تیمار نسترین میزان خود را داشتند. در نتیجه بیشهای زیستی وزن تر و خشک ریشه کماز کود

 «2جدول»با توجه به  باعث افزایش وزن تر ریشه شد. %63باعث افزایش وزن خشک ریشه و حدود  %64تیمار حدود 

ترین مقدار را داشت و قارچ مایکوریزا توانست نسبت به عدم استفاده وزن تر کل در صورت استفاده از قارچ مایکوریزا بیش

باالترین وزن تر افزایش دهد. در مورد مقایسه سطوح مختلف روی،  % 28حدود  از هیچ نوع کود زیستی وزن تر کل را

در کالس بعدی قرار گرفت. همچنین  گرم در کیلوگرم خاکمیلیبوده و غلظت صفر  mg/kg 4/2کل مربوط به غلظت 

تیمار روی با کودهای اثر متقابل با توجه به . «2جدول»کمترین وزن تر کل را به خود اختصاص داد.  mg/kg 2/1غلظت 

به همراه قارچ مایکوریزا دارای بیشترین وزن تر سیاهدانه بودند و  mg/kg 4/2های صفر و توان فهید غلظتزیستی می

طور که مشخص است تیمار این نشان داد که قارچ مایکوریزا عملکرد بهتری نسبت به بقیه تیمارها داشته است. همان

  «.2جدول»باشد کیلوگرم خاک همراه عدم استفاده از قارچ کمترین وزن تر کل را دارا می گرم درروی با غلظت صفر میلی

رین تتوان به این نتیجه رسید که بیشهای مختلف روی و کودهای زیستی بر وزن هزار دانه میز اثرمتقابل غلظتا

ترین وزن هزار دانه مربوط به و عدم استفاده از کود بیولوژیک و کم mg/kg  4/2وزن هزار دانه این گیاه مربوط به غلظت 

همراه قارچ  mg/kg 6/0بدون استفاده از قارچ و هچنین غلظت  گرم در کیلوگرم خاک ومیلیتیمار روی با غلظت صفر 

در مورد  «.2جدول» اختالف وجود دارد %22ترین وزن هزاردانه حدود ترین و کمباشد. در نتیجه بین بیشتریکودرما می

بیشترین مقدار وزن هزار دانه مربوط به استفاده از قارچ مایکوریزا و همچنین عدم مصرف  اثر اصلی کودهای بیولوژیکی،

باشد که مصرف قارچ مایکوریزا توانست مقدار باشد و کمترین این مقدار مربوط به استفاده از قارچ تریکودرما میقارچ می

 «2جدول»اثر اصلی سطوح روی طبق نتایج  .«2جدول»افزایش دهد  %3بت به قارچ تریکودرما وزن هزار دانه را نس

 دارای کمترین وزن هزار دانه بودند.  6/0mg/kgترین وزن هزار دانه و تیمار روی با غلظت صفر و بیش mg/kg 4/2 غلظت 

توانند رشد گیاه و رشد ریشه را های گیاهی میها و با تولید هورمونهای مایکوریزایی با افزایش فعالیت آنزیمقارچ

 دهند )عظیمی وافزایش دهند و با باالبردن ظرفیت جذب عناصر غذایی، شانس گیاه را در اجتناب از خشکی افزایش می

های تریکودرما، ترشح اسیدهای آلی از قبیل گلوکونیک ی رشد توسط گونهیکی از سازوکارهای افزاینده(. 1332همکاران، 

دهد و در نهایت موجب افزایش حاللیت و جذب خاک را کاهش می pH سید، سیتریک اسید و اسید فوماریک است کها

 ,.Vinale etal)شوند ها برای رشد گیاه میهای معدنی و فسفاتهای مهم مانند آهن، منگنز، منیزیوم، کاتیونریزمغذی

سرعت و مدت فتوسنتز و راندمان انتقال  بـه دلیـل افـزایشرسد که تلقیح بـا کودهـای بیولوژیـک نظر می به (2008

است هزار دانه و عملکرد دانه شده ماده خشک افزایش یافته که این امر در نهایت منجر به افـزایش وزن مواد به دانه، تجمع

(Copetta, etal.,2006.) ایندول استیک اسید ها و کاربرد آن سبب افزایش در تولیدکمبود روی باعث کاهش طول میانگره 

نقش روی در افزایش وزنی با تاثیر بر فرآیندهای پروتئین سازی، ماده سازی،  و در نتیجه افزایش طول ساقه می شود

ا ههای رشد و آنزیمها، تنظیم مقدار آب و تاثیر بر تنظیم کنندهمتابولیسم قندها و مواد هیدروکربن دار و انتقال آن

شود که در نهایت عنصر روی سبب افزایش غلظت جیبرلین وتریپتوفان می(. mohseni etal., 2005)شناخته شده است 

که این امر تاثیر مستقیمی بر رشد و توسعه ریشه دارد و در نتیجه سبب افزایش وزن  شدهسبب افزایش هورمون اکسین 

  (.1383شود )غیبی و ملکوتی، تر و خشک ریشه می
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 ر قارچ مایکوریزا، تریکودرما و عنصر روی بر صفات رویشی سیاهدانهمقایسه میانگین اث -2جدول  

 تیمار

 طول ارتفاع

 ریشه       

وزن    

 خشک 

 ریشه   

 وزن تر    

 ریشه          

 وزن تر    

 کل

 وزن هزار 

 دانه     

       عنصر روی

  0/51132a 6/2218 a 2/53b 4/3112a 10/465ab 18/4444b صفر

6/0 0/4355b 6/38 a 2/11ab 3/6582b 10/0304b 18/6111b 

2/1 0/42541b 6/001 ab 3/45a 3/514b 3/3301c 13ab 

4/2 0/5001a 5/6511 b 2/61b 4/2003a 11/0438a 20a 

       کود زیستی

 23/4633a 6/42 a 0/53515a 5/0043a 11/8155a 13/1311a مایکوریزا

 28/8133a 5/3325 b 0/50108b 4/2534b 10/1538b 11/3583b تریکودرما

عدم مصرف 

 کود 

25/2164 b 5/8463 b 0/30643c 2/534c 6/5166 c 13/2311a 

 باشد.درصد می 5حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف آماری معنی دار در سطح احتمال  

 منابع

. بررسی تأثیر محلول پاشی عنصـر روی بـر 1388ب. شیخ بگلو، ن.، حسن زاده قورت تپه، ع.، باغستانی، م. ع. و زند، 

-14(: 2)2دانه ای تحت شرایط تنش آب. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی،  عملکـرد کمـی و کیفـی ذرت

53. 

 مقاالت مجموعه .گیاهان در ثانویه های متابولیت افزایش در محیطی های تنش تأثیر.  1384. ح ارجمند، صالحی

 .305-301مراتع،  ها و جنگل تحقیقات مؤسسه انتشارات. دارویی گیاهان پایدار توسعه ملی همایش

 113. راهنمای تغذیه بهینه گندم. چاپ اول، انتشارات نشر آموزش کشاورزی، کرج، 1383غیبی، م. و ملکوتی، م. ج. 

 ص.
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Abstract 

To investigate the effect of Mycorrhiza, Trichoderma, and Zinc on vegetative features of Nigella 

sativa L. under drought stress, a completely randomized block design with factorial plan with 3 replications 

was carried out at Shahed University in May 1397. In this study, different levels of zinc were used in 4 

levels (0/0, 0/6, 1/2, 2/4) mg /kg soil, and fungi in 3 levels (without fungi, mycorrhiza and trichoderma). 

Zinc treatments were mixed with soil, and fungi was mixed with seeds. Plant samples were harvested at the 

end of the growth season and subsequently, vegetative factors were evaluated. The results showed that zinc 

and biological fertilizers interaction on plant growth was significant in terms of fresh and dry weight of 

root, total fresh weight, 1000 seed weight, root length and plant height, and the maximum fresh weight in 

the concentrations of 0 and 2/4 mg/kg soil with mycorrhizal fungus was observed. Also mycorrhiza had the 

highest effect in contrast with Trichoderma on all measured vegetative traits. And zinc treatment was more 

effective in increasing the measured traits at a concentration of 2/4 mg / kg than other concentrations . 
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