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 چکیده 

باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید یریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی میمد

های شیمیایی و هم چنین افزایش حاصلخیزی خاك این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه مصرف نهاده

عملکردی  یهاویژگی از برخی واکنش منظوربررسی بهاست. برخوردار  و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی

 درفاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی  صورت به آزمایشی آلی، وزیستی کودهای از استفاده سیاهدانه به

کود  بانها آو تلفیق  نیتروژنه، فسفره و پتاسه  تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کود زیستی .شد انجام تکرار سه

بود. نتایج حاصل نشان داد که تیمارهای تلفیقی کودهای زیستی و آلی اثر مثبتی بر افزایش صفات مرتبط با دامی 

 عملکرد دارد.

  عملکرد، سیاهدانه، کو دامی، کود زیستی  کلمات کلیدی:

 مقدمه

 به اثبات دلیل به این و است افزایش حال در روز به روز کشورهای مختلف در گیاهی داروهای و دارویی گیاهان مصرف

 در نگرانی روزافزون دلیل است. به بشری امع جو اکثر در آن و مقبولیت علمی مجامع در مواد این از بسیاری بخشی اثر رسیدن

 صورت به ترکیبات طبیعی از استفاده مدت،طوالنی مصرف در آنها از بودن تعدادی اثر بی و شیمیایی داروهای عوارض مورد

 از آنجا که در سیستم .(Dattner, 2003; Fong, 2000)است  گرفته قرار مورد توجه پیش از بیش درمان، مکمل یا نجایگزی

کمیت  ،خاک حاصلخیزی مدیریت نحوه بنابراین است، ناپذیر و اجتناب ضروری امر یک گیاه برای غذایی عناصر تامین کشاورزی،

 منجر شیمیایی کودهای حد از کاربرد بیش. Ghamry et al., 2009))دهد  می قرار تأثیر تحت را عملکرد و محصول کیفیت و

 کودهای کاربرد اینرو از شده است؛ خاک غذایی عناصر توازن عدم و خاک ساختمان تخریب از قبیل متعددی مشکالت ایجاد به

 در ایران (.Griffe et al., 2003) گردند نیز آن حاصلخیزی و خاک خصوصیات بهبود تواند موجب می که است افزایش به رو آلی

 مواجه آلی مواد کمبود با کشاورزی هایخاک آلی، از کودهای استفاده عدم و شیمیایی کودهای از رویه بی استفاده دلیل به

 برای توانندمی و دارند گیاهی یا حیوانی عمده منشاء طوربه که هستند خطریکم و مناسب هایآلی فرآورده هستند. کودهای

 فیزیکی، بهبود خواص سبب آلی کودهای که است داده نشان هابررسی(. Ghorbani et al., 2010) مناسب باشند پایدار ورزیکشا

 عوارض با جایگزین درمان عنوان گیاهی به دهند. داروهایمی افزایش محصول را عملکرد و شده خاک بیولوژیکی و شیمیایی

 Huseini et al., 2006; Salem)گیرد قرار می استفاده مورد موثر درمان تنها وانعن به موارد برخی و در متعدد خواص و کمتر

and Hossain, 2000). نام با سیاهدانه دارد. گیاه مذهبی و غنی طبی تاریخچه که است  سیاهدانه گیاه گیاهان، این جمله از 

 پررنگ تا آبی رنگ کم آبی یا سفید های گل با ستا گیاهی (Ranunculaceae)خانواده رانونکوالسه  از .Nigella sativa L علمی

 بومی گیاه این (.Goreja, 2002; Salehi, 2008)شوند  می رنگ سیاه هوا  با تماس در که رنگ شیری سفید های دانه دارای
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 درمان سردرد، برای یونانی پزشکان و باستان های مصری سط تو سیاهدانه گیاه است. دانه آسیا و آفریقای شمالی جنوبی، اروپای

 و القاء قاعدگی برای دیورتیک، عنوان به و ای روده های کرم و درد دندان ایمنی، سیستم تقویت آلرژی، آسم، بینی، احتقان

(. با نظر به اینکه مصرف سیاهدانه به Sharifi, 2003; Jazayeri, 2004است ) گرفته می قرار استفاده مورد شیر تولید افزایش

ویی در حال افزایش است و از طرفی تولید ارگانیک گیاهان دارویی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، در این عنوان یک گیاه دار

 تحقیق تاثیر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه مورد بررسی قرار گرفت.

 مواد و روش ها

تیمار  دهبا  ح بلوک های کامل  تصادفیبه صورت فاکتوریل درقالب طر 139۵-139۶ین تحقیق در سال زراعی ا

د. تیمارهای آزمایشی شامل کود دامی و و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا شترکیبی 

 10 درجه و ۴۵در استان آذربایجان غربی با طول جغرافیایی  مزرعه تحقیقاتیکودهای زیستی نیتروژنه، فسفره و پتاسه بود. این 

متر از سطح دریا قرار دارد. قبل از شروع آزمایش  133۸دقیقه شمالی و ارتفاع  ۴۴درجه و  37دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

سانتی متری خاک نمونه برداری و آنالیز انجام شد. سپس مسطح سازی زمین و آماده سازی  30از خاک مزرعه از عمق صفر تا 

ها سانتی متر و فاصله روی ردیف 2۵ردیف کاشت به فاصله  ۶ایجاد شد. در هر کرت  ۵/2×3د خاک انجام شد و کرت هایی به ابعا

های بعدی هر انجام شد. اولین آبیاری پس از کاشت انجام شد؛ آبیاری 139۵اسفند  21سانتی متر بود. کاشت بذر در تاریخ  1۵

تیر ماه، با  2۴برداری در تاریخ خرداد انجام شد. نمونه ۶دو هفته یکبار انجام شد. تنک کردن و خاکدهی پای بوته در تاریخ 

نمونه از هر کرت انتخاب شد. تعداد فولیکول در بوته با شمارش  و توزین وزن هزار  10ای و به صورت تصادفی حذف اثر حاشیه

 دانه و عملکرد دانه در بوته با ترازوی دیجیتالی انجام شد.

  نتایج و بحث

( و N+P+Kبیشترین تعداد شاخه فولیکول مربوط به استفاده همزمان کود دامی و کود های زیستی ): هتعداد فولیکول در بوت

 کودهای با سیاهدانه بذر تلقیح که داد نشان نیز شاالن  تحقیقات (.1کمترین تعداد آن مربوط به شاهد بود )نمودار شماره 
 تعداد جانبی، شاخه تعداد ارتفاع، نظیر گیاه رشدی خصوصیات هبودب باعث سودوموناس و ازتوباکتر آزوسپیریلوم، نظیر بیولوژیک

 های هورمون لید تو به دلیل ها میکروارگانیسم این با سیاهدانه همزیستی شد. دانه عملکرد افزایش همچنین و گیاه در  کپسول

 بوته شده است در کپسول و جانبی شاخه تعداد آن تبع به و رویشی رشد باعث افزایش فعال بیولوژیکی مواد و رشد محرک

(Shalan, 2005 )کودهای با تلقیح به پاسخ سیاهدانه در گیاه زایشی مخازن شدن پر آن تبع به و فتوسنتزی  توانایی افزایش 

 .(Shalan, 2005; Richter et al., 2005; Copetta et al., 2006)است شده بوته در کپسول پوک تعداد کاهش باعث بیولوژیک
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 =B)تعداد فولیکول در بوته در گیاه سیاهدانه )بیولوژیک -1ماره نمودار ش

( و N+P+Kبیشترین عملکرد دانه در بوته مربوط به استفاده همزمان کود دامی و کود های زیستی )عملکرد دانه در بوته: 

 که داد نشان (Wu and Xia, 2006) زایا و وو های بررسی نتایج (.2کمترین تعداد آن مربوط به شاهد بود )نمودار شماره 

 متشکل سیستم در آبی روابط بهبود طریق ندارد ولی از موثری نقش مستقیم طور به میزبان گیاه فتوسنتز در افزایش میکوریزا

 دهد.می افزایش شاهد گیاه به را نسبت میزبان گیاه فتوسنتز سطح گیاه، هورمونی روابط تغییر و همچنین گیاه - خاک -آب از

 مخزن ارای د باشد، گیاه بیشتر دانه تعداد چه هر و کند می تعیین را گیاه مخزن حقیقت ظرفیت در کپسول، در دانه تعداد

 کلی طور شد به خواهد دانه عملکرد افزایش به منجر صفت این افزایش در نهایت و بوده فتوسنتزی مواد دریافت برای بزرگتری

 مقداری نیکوتینیک، ترشح اسید و سیتوکینین جیبرلین، ، اکسین د هورمونهایتولی به قادر گیاه رشد کننده تحریک های باکتری

این هورمون جذب میکوریزا حضور در و بوده (Kader, 2006) بیوتین و پنتوتینیک های اسید ویتامین مانند فعال بیولوژیکی مواد

 آزوسپیریلوم توسط شده تولید هورمون ترین اصلی جیبرلین که آنجا از (Barea et al., 2001) گرددمی تسریع گیاه توسط ها

 گیاه میگردد، توسط هورمون این جذب بهبود باعث میکوریزا با باکتری دوگانه این تلقیح و (Bashan and Holguin, 2000) است

در  دانه نوز افزایش به منجر نهایت در امر این که یافته افزایش فتوسنتز گیاه مدت و سرعت تیمار این در که رسد می نظر به

 .(Barea et al., 2001) است شده دانه عملکرد افزایش نهایت در و بوته

 
 عملکرد دانه در بوته در گیاه سیاهدانه -2نمودار شماره 

: بیشترین تعداد شاخه فولیکول مربوط به استفاده همزمان کود دامی و کود زیستی فسفره و کمترین تعداد آن وزن هزار دانه

 مدت و افزایش سرعت دلیل به بیولوژیک کودهای با تلقیحدر تحقیقی نشان داده شد  (.3)نمودار شماره ود مربوط به شاهد ب

 و دانه وزن هزار افزایش به منجر نهایت در امر این که یافته افزایش خشک تجمع ماده و دانه به مواد انتقال راندمان فتوسنتز،
 شدن پر مرحله در خصوصبه مواد فتوسنتزی و غذایی عناصر عرضه فزایشا. ((Richter et al., 2005شده است  عملکرددانه

 .(Copetta et al., 2006) است شده دانه هزار وزن افزایش نتیجه در و دانه در شده مواد ذخیره میزان بهبود باعث دانه
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