بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک و
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چکیده
کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی در یک نظام کشاورزی پایدار با هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه
در مصرف نهادههای شیمیایی به منظور دستیابی به افزایش کیفیت و پایداری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .به
منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی
رازیانه بومی ایران ،آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال
زراعی  1330-09در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان اجرا شد .فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (نیمه
اسفند ،فروردین و اردیبهشت ماه) ،فاکتور فرعی سه رقم (یکتا ،وحشی و برزک) و فاکتور فرعی -فرعی قارچ مایکوریزا ( 9و 3
کیلوگرم در هکتار) بود .سپس بر روی ارقام مذکور اندازه گیری میزان عملکرد اسانس ،درصد پروتئین ،غلظت کاروتنوئیدها،
غلظت کلروفیل  aو  bمورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تاریخ کاشت بر روی تمام
صفات مورد بررسی در سطح احتمال  1درصد همچنین اثر رقم بر روی کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئیدها در سطح احتمال
 1درصد معنیدار بود و حداکثر پروتئین دانه در تاریخ  11فروردین بدست آمد .قارچ مایکوریزا نیز بر روی صفات مورد بررسی
موثر و سبب بهبود این صفات گردید .با توجه به اینکه حداکثر عملکرد دانه و اسانس از گیاهان کشت شده در تاریخ 11
فروردین بدست آمد ،بنابراین مناسب ترین زمان برای کاشت رازیانه در منطقه دامغان  11فروردین قابل توجیه است.
واژگان کلیدی :ارقام ،پروتئین ،تاریخ کاشت ،رازیانه ،قارچ مایکوریزا

*

مسئول مکاتبهafshari2000ir@yahoo.com :
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بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک...

هر دو شرایط تنش و بدون تنش اثر بگذارند (

مقدمه

Auge,

Foeniculum vulgar

 .)2001در تحقیقات اولیه در این مورد که توسط سفیر

 ،Millمتعلق به تیره  Apiaceaeیکی از مهمترین

و همکاران ( )Safir et al., 1971,1972صورت گرفت

گیاهان دارویی قدیمی است که در طب سنتی ایران با

تأثیر قارچهای میکوریزا در روابط آبی گیاه به اثرات

نام "رازیانج" مشهور است و بهصورت گیاهی علفی

مستقیم این قارچها در وضعیت تغذیهای فسفر گیاه

یک یا دوساله معطر خودرو و دست کاشت در نواحی

نسبت داده شد ولی گزارشهای متعدد دیگر نشان

شمال ایران و مناطق مختلف البرز میروید

میدهد اثرات قارچهای  VAMبر روابط آبی گیاه

(.)Khosravi, 1383

میزبان می تواند مستقل از وضعیت تغذیهای فسفر

رازیانه با نام علمی .

زمان کاشت بهدلیل تغییر در طول روز ،دما

باشد ( .)Bethlenfalvay et al., 1988طبق گزارشات

و رطوبت نسبی تاثیر بسزایی در رشد ،نمو و تولید

دیپادوی و همکاران ( )2010در به کارگیری سویه از

گیاه طی فصل رشد داشته و یکی از مهمترین عوامل

 ،Glomus fasciculatumقارچ میکوریزا سبب افزایش

مدیریتی موثر در تولید تمام محصوالت میباشد

ارتفاع گیاه ،عملکرد تر و خشک ریشه گردید که به

( .)Khichar and Niwas, 2006برای دستیابی به

نظر میرسد علت آن قابلیت قارچ میکوریزا در جذب

پتانسیل باالی عملکرد دانه بایستی بین میزان رشد قبل

فسفر میباشد .در تحقیقی دیگر گونههای قارچ

و بعد از گرده افشانی توازن وجود داشته باشد .محیط

 G. fasciculatumو  ،G. macrocarpumمیزان فسفر،

خاک در برگیرنده خواص فیزیکی و شیمیایی بسیاری

منگنز و آهن را در اندام هوایی گیاه دارویی درمنه

است که از طریق فرایندهای پویای زیستی تغییر

افزایش داده و با توسعه شاخ و برگ سبب افزایش

مییابند .خاک در مجاورت ریشههای گیاه ،بطور قابل

اسانس گشتند ( )Chaudhary et al., 2007و نیز نتایج

مالحظه ای تحت تأثیر فعالیتهای میکروبی و ترشحات

تحقیقی دیگر نشان داد که قارچ میکوریزا

حاصل از ریشۀ گیاه قرار می گیرد .از بین موجودات

 G. mosseaeسبب افزایش بازده اسانس در گیاه

غالب در این ناحیه ،می توان به قارچهای میکوریزا

دارویی پونه گردید (.)Khaosaad et al., 2006

وزیکوالر آربوسکوالر  VAMاشاره کرد (

کاپور و همکاران ()Kapoor et al., 2004

Gholami

 )and Kouchaki, 1380میکوریزا از رایج ترین و

طی آزمایشی در رابطه با نقش کودهای زیستی بر

سابقه دارترین ارتباطهای همزیستی در سلسله گیاهی

افزایش رشد و عملکرد رازیانه نشان دادند که

است به طوری که اکثر گیاهان (حدود  01درصد

همزیستی ریشه رازیانه با دو گونه قارچ  VAMبهطور

گونههای گیاهان آوندی) حداقل یکی از تیپهای

معنیداری سبب بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد

میکوریزی را دارا هستند ،بنابراین سیستمهای ریشه و

رازیانه میگردید .امروزه عقیده بر این است که روابط

سطوح جذب کنندة آب در اکثر گیاهان تحت تأثیر

متقابل بین ریشه گیاه و ریز موجودات خاک توسط

قارچهای میکوریزا قرار میگیرند (.)Alizadeh, 1383

مداخالت انسان از طریق فعالیتهای کشاورزی و

این قارچها نقش کلیدی در چرخه عناصر غذایی در

صنعتی تحت تأثیر قرار گرفته است .اثر متقابل

ریشه-

اکوسیستم و همچنین مقاومت گیاهان در برابر

های گیاه و میکوریزا ،عاملی مهم در جذب فسفر

تنشهای محیطی دارند (.)Aliasgharzad, 1376

توسط گیاه ،بهویژه در سیستمهای ارگانیک میباشد.

قارچهای  VAMمیتوانند بر تعادل آبی گیاه میزبان در

گیاه

برای

نمونه،

در

بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک...

دارویی سیاه دانه ،تیمار ترکیبی آزوسپریلیوم و

همچنین فاصله بین دو تکرار  2متر و فاصله بین

میکوریزا بیشترین تأثیر را در افزایش صفات مورد

تکرارها  1متر تعیین شد .پس از کاشت به کلیه مزارع

مطالعه داشتند ( .)Khoramdel et al., 1387علیهذا ،با

طرح آزمایشی برای تأمین رطوبت مورد نیاز آبیاری

توجه به جایگاه این گیاه ارزشمند در تأمین نیازهای

شد.

مختلف ،این تحقیق بهمنظور تعیین بهترین تاریخ

صفات آزمایشی نیز درصد پروتئین ،میزان

کاشت ،تأثیر قارچ مایکوریزا و ارقام بر میزان درصد

کاروتنوئیدها ،کلروفیل  aو  bو میزان اسانس بودند.

پروتئین ،میزان کاروتنوئیدها ،کلروفیل  aو  bو درصد

هنگام اندازهگیری و یادداشت برداری از هر کرت

اسانس در گیاه دارویی رازیانه انجام شد.

آزمایشی با حذف دو بوته از ابتدا و انتهای هر خط
انجام شد .اندازهگیری صفات مورد بررسی به شرح

مواد و روشها

زیر می باشد:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و

سنجش پروتئین :بدینمنظور از روش کجلدال استفاده

همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک

شد .طی آن پودر نمونه گیاهی در اسید سولفوریک

و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی رازیانه بومی ایران،

غلیظ در حضور کاتالیست حاوی یون مس جوشانده

آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در

می شود تا ازت بصورت آمونیاک درآید .آمونیاک

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در

حاصله بوسیله اسید بوریک جذب میشود .یونهای

سال زراعی  1330-09در مزرعه تحقیقاتی مرکز

آمونیوم با اسید کلریدریک و سپس با محلول سود تیتر

تحقیقات کشاورزی سمنان با موقعیت  34درجه و 11

میشوند .به ازای هر یک مول اسید کلریدریک

دقیقه عرض جغرافیایی و  13درجه و  42دقیقه طول

مصرفی  14گرم نیتروژن در بافت اولیه گیاه بدست

جغرافیایی و ارتفاع  1111/4متر از سطح دریا و در

میآید .با استفاده از ضریب  6/21میزان پروتئین قابل

بافت خاک شنی در اقلیمی خشک اجرا شد (جدول

سنجش است (.)Anonymus, 2002

.)1

سنجش کلروفیل :بدین منظور  9/2گرم برگ در
فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (نیمه

استون  39درصد هموژن میگردد .پس از سانتریفوژ

اسفند ،نیمه فروردین و نیمه اردیبهشت) ،فاکتور فرعی

در  2199دور بر دقیقه ،محلول روئی بر داشته و

سه رقم (یکتا ،وحشی و برزک) و فاکتور فرعی-فرعی

جذب آن در  646و  663نانومتر اندازه گیری میشود.

قارچ مایکوریزا ( 9و  3کیلوگرم در هکتار) بود.

توسط فرمول زیر مقادیر کلروفیل اندازهگیری میگردد

فسفات آمونیوم با توجه به آزمون خاک به میزان 119

(.)Zhang et al., 2002

کیلوگرم در هکتار در زمین پخش و با دستگاه فارو

)Chl. a (mg/L)= (12.25 × A663) – (2.79 × A647
)Chl. b (mg/L)= (21.5 × A647) – (5.1 × A663

جوی و پشته روی زمین ایجاد گردید 299 .کیلوگرم

تعیین مقدار کاروتنوئید :بر اساس متد رزمجو

در هکتار کود نیتروژن از منبع فسفات آمونیوم و اوره

( )Razmjoo, 1997انجام میشود .بدینمنظور  1گرم

قبل از کاشت و در مرحله  4الی  6برگی به زمین داده

از برگ در حالل استخراج شامل حجم مساوی از

شد .هر کرت آزمایشی دارای  19خط به طول  4متر

استون و اتر نفت وارد و هموژن میشود .سپس به آن

بوده و فاصله خطوط  39سانتیمتر و فاصله بوتهها

 19میلیلیتر اتانول  %39اضافه میگردد و در

روی خطوط کاشت  21سانتیمتر در نظر گرفته شد.

سانتریفوژ بهمدت  11دقیقه در حرارت  4درجه

بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک...

سانتیگراد در  19/999گرم سانتریفوژ میشود .محلول

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد

رویی برداشت شده و با حالل استخراج اولیه به

که تاثیر تاریخ کاشت و همچنین تیمار قارچ در سطح

نسبت  1:3رقیق میشود و جذب آن در  419نانومتر

احتمال 1درصد معنی دار بود .باالترین میزان در تاریخ

قرائت و با استفاده از منحنی استاندارد کاروتنوئید

کاشت اول با میانگین آن  1336درصد نسبت به تاریخ

ارزیابی می شود و نیز اندازهگیری میزان اسانس با

کاشت دوم و سوم مشاهده گردید (نمودار.)3

دستگاه کلونجر انجام شد (.)Omidbaigi et al., 1384

همبستگی بین میزان اسانس با میزان کلروفیل

تجزیه واریانس دادهها با نرم افزار

SAS

) ،(r=9/64**aکلروفیل
**

**

)b

 (r=9/62و پروتئین

مثبت و در سطح احتمال  1درصد

انجام و سپس میانگینهای حاصله با استفاده از آزمون

) (r=9/69

چند دامنهای دانکن مقایسه گردید ،به منظور تعیین

معنیدار بود (جدول  .)3آزمایش اکبرنیا و همکاران

رابطه صفات ضریب همبستگی بین صفات تعیین

( )1334نشان داد که که زمان کاشت تاثیر معناداری بر

گردید .رسم نمودارهای مربوط به مقایسه میانگینها

خصوصیات رشد ،نموی و همچنین کمیت کیفیت

توسط نرمافزار  Excelصورت گرفت.

ماده موثره رازیانه دارد .طبق نتایج حاصله بذور کشت
شده در تاریخ  31اردیبهشت ،از سرعت جوانه زنی و
رشد و مراحل نموی سریعتری برخوردار بودند.

نتایج
میزان پروتئین
تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که
تاثیر تاریخ کاشت و قارچ در سطح احتمال  1درصد و
اثر متقابل رقم با تاریخ کاشت در سطح  1درصد بر
روی میزان پروتئین معنی دار بود .واکنش ارقام در
تاریخهای کاشت متفاوت ،یکسان نبود به طوریکه در
تاریخ کاشت اول باالترین میزان پروتئین به رقم برزک
( 3/11درصد) و کمترین میزان پروتئین در تاریخ
کاشت دوم به رقم وحشی ( 6/61درصد) اختصاص
داشت و بین سه رقم در شرایط تاریخ کاشت سوم
اختالفی مشاهده نگردید (نمودار .)1از طرفی کاربرد
قارچ به تنهایی منجر به افزایش  11درصدی میزان
پروتئین نسبت به شاهد در گیاه رازیانه گردید
(نمودار .)2همبستگی بین میزان پروتئین با اسانس
)** ،(r=9/69میزان

**

کلروفیل ،(r=9/64 ) aکلروفیلb

(** (r=9/39و کارتونید (**  )r=9/69مثبت و در سطح
احتمال  %1معنیدار بود (جدول .)3
میزان اسانس

کلروفیل

a

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد
که اثرات اصلی اثر تاریخ کاشت ،رقم و قارچ
مایکوریزا و اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم ،تاریخ
کاشت× قارچ مایکوریزا و اثر تاریخ کاشت × رقم ×
قارچ مایکوریزا در سطح احتمال  1درصد و اثر متقابل
رقم × قارچ مایکوریزا در سطح احتمال  1درصد
معنیدار شد .در همه ارقام و تاریخهای کاشت اعمال
تیمار قارچ منجر به افزایش میزان کلروفیل  aشد
بطوریکه کاربرد قارچ در رقم برزک با تاریخ کاشت
اول (نیمه اسفند) باالترین میزان کلروفیل
 )1/66mg/g(aرا داشت و کمترین میزان به رقم
وحشی بدون اعمال قارچ و کشت در نیمه اردیبهشت
( )3/21mg/gfwمربوط شد .نسبت باالترین میزان
کلروفیل  aنسبت به کمترین میزان  1/64برابر بود
(نمودار  .)1همبستگی بین کلروفیل  aبا اسانس
(** ،)r=9/64میزان پروتئین (** ،r)=9/64کلروفیل
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( )r=9/09**bو کاروتنوئید )** (r=9/62مثبت و در
سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)3

کلروفیل b

تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که اثرات
اصلی تاریخ کاشت ،رقم و قارچ مایکوریزا و اثر
متقابل تاریخ کاشت× رقم ،تاریخ کاشت× قارچ
مایکوریزا و اثر تاریخ کاشت × رقم × قارچ مایکوریزا
در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .باالترین میزان
کلروفیل  bمربوط به اثر متقابل رقم یعنی رقم بزرگ
با کاربرد قارچ در تاریخ کاشت نیمهاسفند

(mg/gfw

 )6/36بدست آمد که میزان آن نسبت به کمترین
میانگین که به رقم وحشی بدون اعمال تیمار قارچ و
تاریخ کاشت نیمه اردیبهشت ( )3/21 mg/gاختصاص
داشت  1/01برابر بود .هر سه رقم در تاریخ کاشت
نیمه اسفند میزان باالتری از این صفت را نشان دادند
همچنین هر سه رقم با اعمال تیمار قارچ در هر سه
تاریخ کاشت افزایش میانگین نشان دادند .باالترین
میزان این افزایش را رقم وحشی با تاریخ کاشت دوم
نشان داد (نمودار .)6کاپور و همکاران (

Kapoor et

 )al., 2004نیز در پژوهشی روی گیاه رازیانه به نقش
مایکوریزا بر کلروفیل  bاشاره نمودند.
همبستگی بین کلروفیل  bبا اسانس
(** ،)r=9/62میزان پروتئین (** ،)r=9/39کلروفیل
( )r=9/09**aو کاروتنوئید (** )r=9/66مثبت و در
سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)3
کاروتنوئیدها
تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که
اثرات اصلی تاریخ کاشت ،رقم و قارچ مایکوریزا در
سطح احتمال 1درصد و اثر متقابل تاریخ کاشت× رقم
در سطح احتمال 1درصد بر میزان کاروتنوئیدها
معنیدار بود.
تیمار قارچ نسبت به شاهد منجر به افزایش
کاروتنوئیدها به میزان  0/36 µg/gگردید .رقم برزک
با کشت در نیمه فروردین باالترین میزان کاروتنوئید
( )19/12µg/gfwو رقم وحشی با کشت در نیمه
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اردیبهشت کمترین میزان تولید کاروتنوئید

(µg/gfw

و مقاومت در برابر بیماریها

( ;Brundrett et al., 1996

 )6/31را نشان دادند .هر سه رقم در شرایط کشت

 .)Sharma et al., 2008کاپور و همکاران ( )2994در

فروردین از کاروتنوئیدهای بیشتری نسبت به دو تاریخ

پژوهشی در مورد گیاه رازیانه دریافتند کاربرد قارچ

کاشت دیگر برخوردار بودند به نحوی که میزان

مایکوریزا تاثیر معنیداری بر اسانس ،پروتئین،

کاروتنوئید در سه رقم یکتا ،وحشی و برزک در تاریخ

کلروفیل  aو  ،bکاروتنوئید ،ارتفاع و طول گل آذین

کاشت اردیبهشت بهترتیب  43 ،23و  26درصد بیشتر

رازیانه دارد .در تحقیق حاضر نیز کاربرد قارچ

از تاریخ کاشت نیمه اردیبهشت  11 ،19و  19درصد

مایکوریزا توانست تاثیر معنیداری بر پروتئین رازیانه

بیشتر از تاریخ اسفند بود (نمودار .)6همچنین اعمال

داشته باشد .بر اساس نتایج حسنی و همکاران ()2009

تیمار قارچ توانست  13درصد بر میزان کاروتنوئیدها

و درزی و حاج سیدهادی ( )1339تاریخ کاشت تاثیر

بیافزاید (نمودار .)3

معناداری بر میزان اسانس گلهای بابونه داشت و در

همبستگی بین کارتنوئید با میزان پروتئین

کشت پاییزه عملکرد اسانس بهدلیل عملکرد زیادتر

(** ،)r=9/69کلروفیل ( )r=9/62**aو کلروفیل

گل در واحد سطح بیشتر بود .از طرفی استفاده از

( )r=9/66**bمثبت و در سطح احتمال  1درصد

تیمار قارچ باعث افزایش درصد اسانس نسبت به

معنیدار بود (جدول .)3

شاهد در گیاه رازیانه گردید (نمودار  .)4کاری دولت
آبادی و همکاران ( )2911نیز بیان داشتند که کاربرد

بحث
در سالهای اخیر کشاورزی زیستی بهدلیل
تاکید بیشتر روی پایداری و کاهش اثرات زیست
محیطی در جهان مورد توجه قرار گرفته

است( Wood

 )et al. 2006و تولید محصوالت ارگانیک با توجه به
عدم مصرف نهادههای شیمیایی و مصنوعی قابل
اعتمادتر میباشند .استفاده از کشاورزی پایدار بر پایه
مصرف کودهای زیستی ،یک راه حل مطلوب جهت
غلبه بر مشکالت زیست محیطی به شمار میآید .در
این راستا قارچهای مایکوریزا تاثیرات سودمندی برای
گیاهان و برای تولید و تکثیر جنسی و غیر جنسی دارد
اما اثرات مشاهده شده به شدت هم به گونه گیاهی و
هم به گونه قارچ بستگی دارد ( .)Varga, 2010از بین
گیاهان دارویی ،رازیانه ()Foeniculum vulgare Mill.
از اهمیت زیادی در ایران و جهان برخوردار میباشد.
مایکوریزا سه منفعت را برای گیاه به دنبال خواهد
داشت که عبارتاند از :افزایش جذب فسفر و سایر
مواد مغذی ،افزایش مقاومت به تنشهای غیر زیستی

 Piriformospora indicaو

Sebacina vermifera

موجب افزایش اسانس رازیانه گردید (

Kari

 .)Dolatabadi et al., 2011نتایج بدست آمده در این
تحقیق در خصوص کاروتنوئیدها با نتایج گوپتا و
همکاران ( )Gupta et al., 2002و راتی و همکاران
( )Ratti et al., 2001بهترتیب در مورد گیاهان دارویی
نعناع و علف لیمو مطابقت دارد.
گوپتا و همکاران خاطر نشان کردند از
آنجائی که اسانسها ترکیباتی ترپنوئیدی بوده و
واحدهای سازنده آنها (ایزوپرنوئیدها) مانند ایزوپنتتنیل
پیروفسفات ( )IPPو دی متیل آلیل پیروفسفات
( ،)DMAPPنیاز مبرم به  ATPو  NADPHدارند و با
توجه به این موضوع که حضور عناصری نظیر نیتروژن
و فسفر برای تشکیل ترکیبات ضروری می باشد
( ،)Gupta, et al. 2002از این رو همزیستی
مایکوریزایی از طریق جذب کارآمد فسفر و تا
حدودی نیتروژن توسط ریشه رازیانه ،موجب افزایش
اسانس این گیاه دارویی میگردد.
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تاریخهای کشت متفاوت نیز برخی از
خصوصیات گیاه رازیانه را تحت تاثیر قرار داد و

اسید مالیک ،جذب فسفر گیاه را افزایش دادند
(.)Kapoor et al. 2004

جهت این تغییرات متفاوت بود .با تغییر تاریخ کاشت
از نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت میزان اسانس کاهش

نتیجهگیری نهایی

نشان داد از طرفی اثر متقابل این فاکتور با رقم در

به نظر می رسد همزیستی قارچ مایکوریزا با

خصوصیات میزان اسانس و کاروتنوئید معنیدار شد

ریشه رازیانه از طریق افزایش جذب آب و عناصر

که این مطلب نشان دهنده این است که ارقام با کشت

غذایی سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب

در تاریخهای مختلف میتوانند پاسخهای متفاوتی را

تولید فرآورده بیشتر و بهبود رشد نظیر ارتفاع گیاه

ارائه نمایند .نتایج امید بیگی و همکاران ( )1334نیز

گردیده است .نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با

نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر معنیداری بر

تاثیر همزیستی مایکوریزایی بر عملکرد گیاه و بهبود

خصوصیات رشد ،نمو و همچنین کمیت و کیفیت

فتوسنتز در گیاه رازیانه با نتایج تحقیقات عدهای از

ماده موثر رازیانه دارد.

محققین مطابقت مینماید ( )Gupta, et al., 2002و

از طرفی قارچ مایکوریزا باعث افزایش

( )Ratti, et al., 2001و نیز استفاده از قارچ مایکوریزا

جذب نیتروژن می شود که نقش اساسی در ساختمان

بدون کوچکترین صدمات و مخاطرات محیطی و با

کلروفیل دارا بوده و از طرفی مهمترین عنصر در سنتز

حفظ پایداری و سالمت سیستم کشاورزی میتواند

پروتئینها و افزایش میزان آن در شرایط مطلوب تا حد

نیازهای غذایی گیاه را تا حدود زیادی برطرف کند و

مشخص موجب افزایش میزان پروتئین میگردد با

باعث استقرار بهتر میکروارگانیسمهای خاکزی برای

افزایش پروتئینها گیاه به توسعه رویش مثل افزایش

تناوب بعدی شود.

سطح برگ تعداد شاخه فرعی ،ارتفاع و قطر ساقه می

با توجه به اینکه حداکثر عملکرد دانه و

پردازد که افزایش این صفات افزایش مواد فتوسنتزی

اسانس از گیاهان کشت شده در تاریخ  11فروردین

(Omidbaigi, 1990؛ Chaudhary et

بدست آمد ،بنابراین مناسبترین زمان برای کاشت

را به عهده دارد
.)al., 2007

در این تحقیق به خوبی روشن شد که
کاربرد قارچ میکوریزا ،سبب افزایش صفات مورد

رازیانه در منطقه دامغان  11فروردین قابل توجیه
است.
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جدول  :1خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه مورد کاشت
هدایتالکتریکی
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The Effect of planting date and symbiotic Mycorrhiza fungi on
physiological characteristics and active ingredients of three medicinal
plants cultivars of fennel (Foenicumlum vulgare Mill.) endemic to Iran
Barzegar, M1., Afshari, H*2., Borhan, N3., Laei, Gh4., Zadehbagheri, M5.
1

Department of Agriculture, Islamic Azad University, Damghan branch, Damghan, Iran
Assistant Professor, Department of Agriculture, Islamic Azad University, Damghan branch, Damghan, Iran
3
Department of Agriculture, Islamic Azad University, Damghan branch, Damghan, Iran
4
Department of Agriculture, Islamic Azad University, Damghan branch, Damghan, Iran
5
Assistant Professor, Department of Agriculture, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2

Abstract
Use of biofertilizers is very important in medicinal plants production under a sustainable
agriculture aiming to omit or suppress the use of chemical materials. In order to investigate the effect
of planting date and Mycorrhiza fungi on the physiological characteristics and active compounds of
fennel varieties (Yekta, Vahshi and Barzak), an experiment was conducted in completely randomized
block design as split-split testing with three replications at 3 different times (5th February=T1, 3rd
April=T2 and 4th May=T3) at Semnan agricultural research center in 2010-2011. The main plot was
planting date (5th February, 3rd April and 4th May), the sub plot was cultivar (Yekta, Vahshi and
Barzak) and the sub-sub plot was Mycorrhiza fungi (0 and 3 kg/ha). The essential oil yield, the
contents of protein, carotenoids, chlorophyll a and b were determined. Results showed that, the
planting date affected all studied characteristics at P=0.01. Also, the cultivar affected chlorophyll a
and b and carotenoids at P=0.01. The maximum seed protein content was observed in 3rd April.
Mycorrhiza fungi affected and improved the studied characteristics. Considering that the maximum
seed and essential oil yield was obtained from the samples planted in 3rd April, the best time for
sowing fennel in Damghan is 3rd April.
Keywords: Fennel, Mycorrhiza fungi, Planting date, Protein, Varieties.2
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