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چکیده
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی ،شیمیایی و تنش کم آبی بر عملکرد زیستی  ،میزان الوسون و درصد همزیستی با قارچ
میکوریزا در گیاه دارویی حنا ،2آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از سطوح کودی ( ،بدون کود ( ) ،اسید
هیومیک( ) ،تلقیح میکوریزایی× ورمیکمپوست( ) ،ورمی کمپوست ( ) و کود شیمیایی  )) ( NPKو سطوح تنش آبی
( 011درصد نیاز آبی ) (  01 ،درصد نیاز آبی ) ( و  01درصد نیاز آبی) () در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی  0939-0931در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بم به اجرا در آمد .نتایج حاصل از
آزمایش نشان داد که بیشترین مقادیر برای صفات وزن خشک برگ ،تعداد برگ  ،ارتفاع گیاه  ،تعداد گره  ،میزان الوسون
و عملکرد در تیمار با آبیاری کامل و تلقیح میکوریزایی× ورمی کمپوست (

) حاصل شد .با ایجاد تنش ،بیشترین مقادیر

برای صفات وزن خشک برگ (1/059گرم) ،تعداد برگ ( 070عدد) وارتفاع گیاه( 021/99سانتی متر ) در تیمار (
 ،و برای صفت تعداد گره ( 09گره)در تیمار (

)

) ،و برای صفات عملکرد ( 5/20گرم در بوته) ،میزان الوسون کل

(03/0میلیگرم در گرم) ودرصد همزیستی ریشه( 02/2درصد) در تیمار (

) به دست آمد .در مجموع نتایج حاصل از

این بررسی نشان داد کودهای بیولوژیک دارای نقش ق ابل توجهی در بهبود وافزایش صفات عملکردی گیاه دارویی حنا
خصوصا در شرایط تنش کم آبی بوده و می توانند به عنوان جایگزین های مناسب برای کودهای شیمیایی مورد توجه قرار
گیرند.

واژههای کلیدی:

اسید هیومیک،درصد همزیستی ،عملکرد بیولوژیک

 -1آدرس نویسنده مسئول :آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد.
* -دریافت :مرداد  1931و پذیرش :دی 1931
Lawsonia inermis
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مقدمه
آب بیشترین اهمیت را برای تولید و رشدگیاهان

میدهند (جفریز .)2001،اهمیت این همزیستی در مورد

دارد ،چرا که در جذب مواد غذایی و حاللیت و حرکت

جذب فسفر و عناصر با تحرک اندک در خاک در شرایط

مواد درگیاهان نقش بسزایی ایفاد میکند .در شرایط تنش

تنش آبی مشهودتر میباشد (لی لین و همکاران.)1333 ،

خشکی فعالیتهای حیاتی گیاه مانند فتوسنتز و فعالیت

از آنجایی که قارچهای میکوریزی موجب افزایش توانایی

آنزیمها تقلیل یافته و در نهایت رشد و عملکرد گیاه

گیاه میزبان در جذب عناصر معدنی از خاک و به

کاهش مییابد (مانز .)2002 ،اگر چه استفاده از کودهای

خصوص از منابع غیر قابل دسترس آنها میشوند ،لذا

زیستی در کشاورزی قدمت زیادی دارد ولی بهرهبرداری

عقیده بر این است که این قارچها میتوانند جایگزین

علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد .هر چند

خوبی برای قسمتی از کودهای شیمیایی مصرف شده

کاربرد این کودها در دهه اخیر کاهش یافته ولی امروزه با

مخصوصاً کودهای فسفاته در اکوسیستمهای مختلف

توجه به مشکالتی که مصرف بیرویه کودهای شیمیایی به

باشند (موکرجی و همکاران.)2009 ،

وجود آورده است استفاده از آنها در کشاورزی مجدداً

یکی از ترکیباتی که در اصـالح ساختار خاک

مطرح شده است (آستارایی و همکاران 1931 ،و علیزاده،

نقش مهمی دارد اسید هیومیک است کـه از تجزیه مواد

 .)1931کودهای زیستی تنها به مواد آلی حاصل از

آلی در خاک حاصل مـیشـود .بـهطـورکلـی ،هیومیکها

کودهای دامی ،پسماندهای گیاهی و غیره اطالق نمیشود

پیش از اینکه کود باشند ،اصالح کننده خـاک هستند

بلکه تولیدات حاصل از فعالیت ریزجاندارانی که در

(معلم .)1931 ،پلیمرها یک عامل کلیـدی در اصـالح

ارتباط با تثبیت نیتروژن و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر

سـاختار خـاکها هسـتند (سینگر و همکاران.)1333 ،

غذایی در خاک فعالیت میکنند را نیز شامل میشوند

اسید هیومیک با تولید بیشتر اسـیدهای نوکلئیک و

(عسکری .)1939 ،یکی از را ههای دست یابی به

اسیدهای آمینه ،تکثیـر سـلولی را درکـل گیاه و به ویژه

کشاورزی پایدار ،استفاده از ریزجاندارانی است که نقش

در ریشهها افزایش میدهد (دورسان و همکاران.)2002 ،

مهمی در تأمین نیاز غذایی گیاهان دارند که از آن جمله

اسید هیومیک با اصالح فیزیکی و بهبود دانهبنـدی خاک

میتوان به میکروریزا اشاره نمود (شرما .)2002 ،از سوی

فضای بیشتری برای نفوذ آب ایجاد میکند .مولکولهای

دیگر ،سیستم ریشهای در گیاهان میکوریزی منشعبتر

اسید هیومیک با ایجاد پیوند با مولکولهای آب ،تـا

شده ،قطر ریشههای فرعی در آنها کاهش و طول ریشه

حـدود زیادی مانع از تبخیر آب میگردند .مولکـولهـای

افزایش یافته است .به همین دلیل ریشههای میکوریزی

فولویـک اسید (بخش ریز مولکول از اسید هیومیـک) کـه

سطح تماس بیشتری با خاک پیدا کرده و قادر به جذب

بـه درون بافتهای گیاهی نفوذ میکنند با پیوند شدن بـه

سریعتر آب از خاک میشود .حتی در گیاهان میکوریزی و

مولکـولهای آب تعریق و تعرق گیاه را کاهش داده به

غیرمیکوریزی در شرایطی که از نظر اندازه یکسان بودهاند

حفظ آب در درون گیاه کمک میکنـد (برونیک و

دیده شده است که در گیاهان میکوریزی آب سریعتر

همکاران.)2001 ،

جذب شده و پتانسیل آب خاک سریعترکاهش مییابد

در یک پژوهش گلخانهای نیز که توسط بر روی

(بریال و همکاران .)1333 ،تحقیقات زیادی در زمینه اثر

گیاهان شبدر قرمز و خیار صـورت گرفت ،مشـخص شد

این همزیستی بر جنبههای فیزیولوژیک گیاهان انجام شده

کـه مصـرف ورمیکمپوسـت موجـب افـزایش قابـل

است و نتایج نشان داده است که قارچهای میکوریزی

مالحظـه عملکـرد بیولوژیـک در مقایسه با شاهد شد

جذب عناصر Fe, N, P, S, K, Mg, Ca, Mnرا افزایش

(ساینز و همکاران .)2009،از طرفی ورمی کمپوست به
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کودی اطالق میشود که از فضوالت گونهای خاص 1از

زیستی (میکوریزا ،هیومیک اسید و ورمیکمپوست) و

کرمهای خاکی بدست میآید .استفاده ورمیکمپوست در

مدیریت آب بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی حنا

کشاورزی پایدار عالوه بر افزایش حمایت و فعالیت

میباشد تا با شناسایی کودهای بیولوژیکی مناسب که در

میکروارگانیسمهای مفید خاک (مانند قارچهای میکوریزا

شرایط کم آبی بتوانند حداکثر راندمان داشته باشند در

و میکروارگانیزم های حل کننده فسفات) در جهت

جهت حرکت به سمت پایداری بیشتر سیستمهای زراعی

فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن ،فسفر،

گام برداشت تا ضمن کاهش هزینههای تولید محصوالت

پتاسیم محلول عمل نموده و سبب بهبودی رشد و عملکرد

زراعی بخصوص گیاهان دارویی و صرفه جویی در

گیاه زراعی میشود (حمیدپور 1931 ،و استارک و

مصرف آب و کود به حفظ محیط زیست کمک گردد و

همکاران.)2003 ،

همچنین با ترویج و ترغیب کشاورزان بومی منطقه به

گیاه حنا 2یکی از گیاهان ارزشمند مناطق گرم و

کشت این گیاه دارویی با ارزش که در حال انقراض و

خشک کشور به ویژه شهرستان بم است که برگهای آن

فراموشی است ضمن به حداکثر رساندن درآمد آنها با

برای تولید رنگهای آرایشی و بهداشتی ،مصارف متعدد

مدیریت بهینه کود و آب در جهت جلوگیری از انقراض

دارویی و پزشکی و تولید رنگهای ثابت صنعتی بکار

این گیاه بومی منطقه گام مهمی برداشت.

میرود .ایران یکی از مناطق کشت عمده حنا و از مهم-
ترین صادر کنندگان پودر حنا در جهان میباشد (کرمپور،
 .)1931با توجه به اینکه مصرف گیاهان دارویی از جمله
حنا در دنیا رو به افزایش میباشد بایستی مدیریت کود و
آب سازگار با تولید و شرایط رشدی این گیاه بهینه و
معرفی گردد .برگهای حنا دارای تانن ،صمغ ،پنتوزان،
کوئینون ،اسانس ،مواد چرب و مواد رزینی میباشد .مهم-
ترین ترکیب شناخته شده حنا الوسون نام دارد که ماده
اصلی رنگی در حنا محسوب میشود .الوسون به صورت
بلورهای منشوری شکل در اسید استیک به دست میآید
که در دمای  131-131درجه تجزیه میشود
(حمیدپور .)1931،در تحقیقی که در مورد اثرات ورمی-
کمپوست بقایای درخت خرما و کود حیوانی گاوی بر
رشد حنا در ایران مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که
همه فاکتورهای رویشی در گیاه حنا تحت تأثیر کودهای
آلی کمپوست خرما و کود گاوی افزایش یافتند و استفاده
از کود گاوی و کمپوست خرما به تنهایی و باهم باعث
افزایش رشد رویشی گیاه حنا شد (عسکری.)1939 ،
یکی از اهداف این مطالعه که برای اولین بار در
ایران انجام شده است مطالعه و بررسی اثرات کودهای
Eisenia foetida
Lawsonia inermis

1
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مواد و روشها
به منظور مطالعه تأثیر کابرد کودهای زیستی و
شیمیایی و تنش کمآبی بر برخی صفات رشدی و
کلونیزاسیون میکوریزا ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل که عامل
اول شامل تیمارهای کودی (بدون کود ( ) ،اسید
هیومیک ( ) ،تلقیح میکوریزایی× ورمیکمپوست ( )،
ورمی کمپوست ( ) و کود شیمیایی  )) ( NPKو
عامل دوم شامل سطوح مختلف تنش کمآبی ( 100درصد
نیاز آبی ) ( 30 ،درصد نیاز آبی ) ( و  10درصد نیاز
آبی ( ) در  11تیمار و سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی
دانشگاه بم با طول جغرافیایی  13/21درجه و عرض
جغرافیایی  23/01درجه و ارتفاع  1010متر از سطح دریا
در سال زراعی  1939-1931انجام شد .مایـــه تلقـــیح
قـــارچ میکـــوریزایی بنام  Glomus mosseaeکه به
صورت اندام فعـال قـارچی (شامل اسپور ،هیـف و
ریشـه) میباشد از مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب تهیـه
گردیـد .تیمار بـا قـارچ میکـوریزایی بصورت تلقیح بذر
انجام گرفت بـه طـور ی کـه هـر بـذر آغشته بـه مایـه
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تلقـیح میکـوریزایی در حـدود  200-210اندام فعال

کود شیمیایی با مصرف  NPKبه میزان  30 ،100و 100

قارچی دریافت کرد.

کیلوگرم در هکتار از نوع اوره ،سوپرفسفات تریپل و
سولفات پتاسیم در نظر گرفته شد.

ورمی کمپوست بکار رفته در آزمـایش نیز بـا
اسـتفاده از کود دامی و گونهای کرم خاکی بنام Eisenia

قبل از کشت ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 foetidaدر ایستگاه خاک و آب شهرستان بم تهیه

خاک زراعی در آزمایشگاه اندازهگیری و تعیین شد و

گردید .میزان کود ورمی کمپوست مصرفی  1تن در هکتار

نتایج در جدول  1ارائه شده است .همچنین در جدول 2

و  100گرم برای هر گلدان بود.

خصوصیات کود ورمی کمپوست که در طرح تحقیقاتی
استفاده شده آمده است.

اسید هیومیک به غلظت  300میلیگرم در لیتر
در سه مرحله (مرحله پنج برگی ،مرحله رشد میانی و
مرحله ظهور تاج گل) در آب آبیاری استفاده شد.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
)Silt (%

72

)Sand(%

)Clay(%

)N(mg/kg

)K(mg/kg

)P(mg/kg

)Ec(ds/m

PH

58

55

505

752/5

50/00

0/807

2/33

جدول  -2خصوصیات شیمیایی کود ورمیکمپوست
نیتروژن)(%

فسفر)(%

پتاسیم)(%

)EC (ds/m

PH

5/8

5/0

5/5

8/2

8/3

ورمی کمپوست

 :Iمیزان آب آبیاری

تعیین نیاز آبی گیاه حنا
یک روش برای کاهش هزینه و فراهم کردن
امکان سـاخت الیسـیمترهـای متعـدد اسـتفاده از

 :ETتبخیر و تعرق
 :نفوذ عمقی

الیسـیمترهای کوچک است .با توجه به فضای زیاد اشغال

 :ROرواناب سطحی خارج شده از سطح زمین که مقدار

شده توسط الیسیمتر در درون گلخانـه پژوهشگری با

آن نیز در گلخانه صفر در نظر گرفته میشود

ارائه نوعی از الیسیمتر با نام میکرو الیسیمتر 1این مشـکل

 : ∆ Sتغییر ذخیره رطوبتی خاک

را حـل کـرد .این الیسیمترها که مخصوص گلخانه است

در ابتدا بذر گیاه حنا تهیه شده از مزارع بومی

به ارتفاع  90سانتیمتر و قطـر  90سـانتیمتر اسـت و دارای

منطقه به مدت هفت روز در داخل آب خیسانده شدند

شـیر تخلیه زه آب و صفحه مکش برای تخلیه کامل آب

زیرا بذر حنا دارای ماده قرمز بنام الوزین است که اثر

است .همچنین در این الیسیمتر از روش وزنـی برای

بازدارندگی در جوانه زنی بذر دارد .کاشت بذر در گلدان-

تعیین تغییرات رطوبت استفاده شد .تعادل آب ورودی و

هایی به قطر  21سانتیمتر و ارتفاع  21سانتیمتر در تاریخ

خروجی در میکروالیسیمتر با فرمول زیـر نشان داده می-

اول بهمن ماه  1939و پس از اینکه بخشی از بذرهای

شود (بایل.)2000 ،

مورد نیاز با مایه تلقیح میکوریزایی تلقیح شدند ،انجام

()1

±∆S

P+I±RO=ET+

گردید و بالفاصله آبیاری صورت گرفت .پنج عدد بذر در

 :Pمقدار بارندگی که در گلخانه صفر در نظر گرفته می-

عمق دو سانتیمتری خاک در هر گلدان کاشته شد .در زیر

شود.

هر گلدان یک زیرگلدانی برای جمعآوری زهآب گلدانها
Micro lycimeter

1

قرار داده شد بهطوری که نیم ساعت بعداز هر آبیاری آب
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زیر گلدانها مجدداٌ به گلدان مربوطه اضافه میگردید.

طول کشید یک بوته گیاه حنا در هر گلدان نگه داشته و

مدتی پس از سبز شدن و در مرحله پنج برگی که  10روز

بقیه بوتهها حذف شدند.

شکل  -1پیک مربوط به استاندارد الوسون

جهت اندازهگیری درصد همزیستی ریشهها با

قارچی در محـل تالقـی خطـوط افقـی و عمـودی کاغـذ

میکوریزا ،همزمان با برداشت بوتههـا ،از ریشههای آنها به

شطرنجی مورد بررسی قـرار گرفـت و نتـایج بـه

ویژه ریشههای مویین و نازک ،نیز نمونهبرداری بعمـل

صـورت درصد بیان شد.

آمد .سپس ریشهها به دقت با آب مقطـر شستشـو شـده و
از محلول  FAA1برای تثبیت ریشهها استفاده گردید.
مراحل رنگ بری ریشههـا و سـپس رنـگآمیـز ی آنهـا
طبـق روش فیلیپس و هیمن صورت گرفت (فیلیپس و
همکاران .)1330 ،ابتدا برای بیرنگ کردن ریشـههـا از
محلـول ده درصـد  KOHبـه مدت سه ساعت استفاده
شد و بعد نمونـههـا بـا آب مقطـر بخوبی شستشـو
شـدند .بـرای رنـگ آمیـزی ریشـههـا از محلول حاوی
 0/01درصد تریپان بلو در الکتوگلیسـرول استفاده گردید.
به منظـور تعیـین درصـد همزیسـتی قـارچ میکــوریزا
بــا ریشــه حنا ،از روش خطــوط متقــاطع استفاده شد
(گیووانتی و همکاران .)1333 ،بـدین صـورت کـه در
مورد هر تیمار ،ریشههای رنگ آمیزی شـده بـه قطعـات
یک سانتیمتـری بـرش داده شـدند و بـه همـراه محلـول
رنگ بر الکتوگلیسـرول روی پلیـت شیشـهای قـرار داده
شـدند .سـپس قطعـات ریشـه از نظـر وجـود انـدامهـای

اندازهگیری الوسون
برای اندازهگیری عملکرد کیفی گیاه حنا ،ماده
مؤثره آن را که الوسون میباشد اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری میزان الوسون برگهای حنا ابتدا برگها را در
شرایط سایه خشک کرده سپس برگها را در آسیاب به
صورت پودر در آورده شدند و در ظرفهای کوچک درب-
دار قرار گرفتند .برای عصارهگیری پودر حنا جهت اندازه-
گیری میزان الوسون ابتدا  0/9گرم از پودر را در
میکروتیوبهای دو میلی لیتری ریخته و با پنج ساجمه
هموزنایز اسپید میل میکنیم .در این مرحله  1/1میلی لیتر
متانول مخصوص

دستگاه2

 hplcرا در درون میکروتیوب

میریزیم .سپس نمونهها را به مدت  90دقیقه در حمام
سونیکتیمی میگذاریم و در ادامه نمونهها را به مدت دو
دقیقه و با دور  19000 rpmسانتریفیوژ میکنیم .در مرحله
آخر فاز رویی را میکشیم و پس از عبور از فیلتر سررنگی
2

Formalin Acid Allcohol

1

High Performance Liquid
Chromatography
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 0/2به میکروتیوب جدید منتقل میکنیم .فاز مایع مورد

به منظور بررسی زمان نگهداری نمونه در ستون

نیاز  hplcشامل دو فاز متانول و اسید استیک  0/1موالر

کروماتوگرافی و شناسایی پیک مربوط به این ترکیب ،از

می باشد که مورد استفاده قرار گرفت که به نسبت 91:11

نمونه استاندارد الوسون استفاده گردید .همانطور که در

مورد استفاده قرار گرفت .بعد از آماده سازی ستون و

کروماتوگرافی مربوط به نمونه استاندارد مشاهده میشود

هواگیری دستگاه توسط فاز مایع متانول ،استاندارد

این زمان فاصله زمانی  1/1تا  1/1دقیقه پس از تزریق

الوسون تهیه شده از شرکت وستاژن را تزریق کردیم.

بهینهسازی شد و پیک مربوط به الوسون شناسایی شد.

تزریق استاندارد به منظور دست یابی به پیک مربوط به

سپس عصارههای هر منطقه تزریق شد و پیک مشابه نمونه

این ترکیب و زمان نگهداری نمونه در ستون میباشد.

استاندارد مشاهده شد (کالنتر معتمدی.)1939 ،

برای شناسایی الوسون از طول موج  230نانومتر در دمای
 10درجه سانتی گراد استفاده شد.
جدول -3نتایج تجزیه واریانس صفات گیاهی و میزان الوسون
میانگین مربعات ()MS

درجه آزادی

ارتفاع گیاه

وزن خشک
یک برگ

منابع تغییرات

تعداد برگ در بوته

قطر بوته

تکرار

7

53/ 52 ns

0/000535 ns

0/5 ns

0/0750 ns

تعداد گره

ns

7/07

تیمار کم آبی ()I

7

* 773/7

*

0/00780

* 538/7

*

0/5050

*

507/57

تیمار کودی ()F

5

**5020/35

*

0/00507

* 3003/3

*

5/072

*

735/7

کود × خشکی

8

* 570/05

** 0/000322

** 503

0/7550 ns

**

530/7

خطا

78

58/5

0/00008

53/2

0/053

5/53

ادامه جدول 3
میانگین مربعات ()MS

درجه آزادی

میزان الوسون

عملکرد بوته

میزان کل الوسون

درصد کلونیزاسیون

تکرار

7

5/20 ns

0/087 ns

75/7 ns

52/7 ns

تیمار خشکی ()I

7

**020/88

*3/02

** 5555/5

** 5550/5

تیمار کودی ()F

5

*5/72

**2/05

* 238/5

**5853/7

کود × خشکی

8

*32/2

*0/552

** 303/8

** 303/8

خطا

78

5/5

0/508

35/2

75/0

منابع تغییرات

 :nsغیر معنی دار

*و** به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

الوسون و در سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد بوته

نتایج
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )9نشان داد که

داشت .باالترین میزان عملکرد بوته در تیمار

(تیمار

تیمارهای آبیاری و کودی تأثیر معنیداری را بر روی

آبیاری مناسب و با استفاده از تلقیح میکوریزایی× ورمی-

تمامی صفات مورد بررسی گذاشته است .اثر متقابل تنش

کمپوست) با تفاوت معنیداری نسبت به شاهد بود و

کمآبی و نوع کود تأثیر شاخصی در سطح احتمال یک

بدون تفاوت معنیداری با بقیه تیمارهای کودی در آبیاری

درصد بر وزن خشک برگ ،تعداد برگ و میزان کل

مناسب بود؛ بنابراین در شرایط عدم تنش کمآبی همه
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تیمارهای کودی از عملکرد خوبی برخوردار بودند .اما
میزان عملکرد بوته در تیمار

در تیمارهای

با سطح تنش کم آبی

و

با تفاوت معنیداری نسبت به

سایر تیمارها مشاهده شد (جدول .)1
تنش کم آبی یکی از عوامل اصلی در افزایش

 10درصد تفاوت معنیداری با سایر تیمارها داشت

درصد اسانس در اکثر گیاهان دارویی است (امیدبیگی و

(جدول .)1
باالترین میزان کل الوسون با مقدار  13/1میلی-
گرم در تیمار

همکاران .)2003 ،لذا با افزایش تنش کمآبی میزان الوسون
گیاه حنا افزایش یافته است.

با تفاوت معنیداری نسبت به سایر

تیمارها بود .باالترین میزان تعداد برگ با مقدار  130عدد
جدول -4مقایسه میانگین های اثرتنش خشکی و انواع کود بر صفات گیاهی و میزان الوسون
تیمارهای آزمایشی
)(F1
)(F2

500
درصد نیاز آبی
( )

)(F3

میکوریزا×ورمیکمپوست

()cm

()g

در بوته

500/33cde

0/503ab

555h

35/02gh

508bcde

0/553abcd

500a

32efgh

572a

0/500a

500ab

55/02bc

575a

0/50ab

532/3de

32efgh

0/53cdef

575fg

38fgh

552/2bc

53/02defg
55cdef

)(F4
)(F5

کود شیمیایی

550/02abcd

)(F1

شاهد

85f

0/55ef

505df

0/55abcd

550/2cd

570/33ab

0/553abc

525a

55b

558/33abc

0/530bcde

578/3ef

03a

82/33f

0/570cdef

555/2gh

50cde

)(F1

شاهد

85/02f

0/57def

555gh

55def

)(F2

اسید هیومیک

22/33ef

0/57def

530/2def

58/33bcd

508bcde

0/553cdef

520a

55bcd

20/33ef

0/570cdef

572/2ef

30/33gh

85/02f

0/5f

535ef

33/02h

)(F3
)(F4
)(F5

00
درصد نیاز آبی
( )

اسید هیومیک

ارتفاع گیاه

وزن خشک یک برگ

تعداد برگ

ورمی کمپوست

)(F2

80
درصد نیاز آبی
( )

شاهد

تعداد گره

)(F3
)(F4
)(F5

اسید هیومیک
میکوریزا×ورمیکمپوست
ورمی کمپوست
کود شیمیایی

میکوریزا×ورمیکمپوست
ورمی کمپوست
کود شیمیایی

در هر ستون و برای هرتیمار ،میانگینهایی دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری
ندارند
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ادامه جدول  - 4مقایسه میانگین اثرمتقابل تنش خشکی و انواع کود بر صفات گیاهی و میزان الوسون
میزان الوسون در واحد وزن برگ

تیمارهای آزمایشی
)(F1
)(F2
500
درصد نیاز آبی
( )

80
درصد نیاز آبی
( )

00
درصد نیاز آبی
( )

()mg/g

شاهد
اسید هیومیک

) (F3میکوریزا×ورمیکمپوست

عملکرد بوته
() g/plant

میزان کلالوسون
()mg/plant

5/32fg

3/55bc

52/57ef

5/58g

5/25a

75/82ef

57/53de

5/33a

00/50ab

5/55fg

5/85a

75/35ef

3/37c

72/22ef
55/02f

)(F4

ورمی کمپوست

)(F5

کود شیمیایی

2ef

)(F1

شاهد

5/55g

3/35c

)(F2

اسید هیومیک

2/55fg

5/5ab

37/05def

)(F3

میکوریزا×ورمیکمپوست

0/52fg

5/75a

35/72cde

)(F4

ورمی کمپوست

0/82fg

3/55bc

75/78ef

)(F5

کود شیمیایی

2/3fg

7/23c

75/05ef

)(F1

شاهد

77/55a

7/20c

05/85ab

)(F2

اسید هیومیک

77/52a

3/78c

08/5ab

53/78cd

5/75a

02/0a

)(F4

ورمی کمپوست

50/55bc

3/73c

57/22abc

)(F5

کود شیمیایی

52/88b

7/22c

52/25bcd

) (F3میکوریزا×ورمیکمپوست
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کاهش عملکرد گیاه حنا در طی بروز تنش کم

مصرفی بیشترین میزان کل الوسون مربوط به ورمی-

آبی حتی تا سطح  10درصد نیاز آبی همراه با افزایش

کمپوست در تلقیح با میکوریزا بود ،بطوریکه میزان کل

میزان الوسون در واحد وزن برگ بوده است و این در

الوسون و عملکرد بوته را به ترتیب به مقدار  12/1و

حالی است که میزان کل الوسون بوته گیاه حنا که از

 33/31درصد نسبت به شاهد افزایش داده است .همچنین

حاصلضرب تعداد برگها در میزان الوسون واحد وزن

میزان کل الوسون در این تیمار نسبت به کود شیمیایی در

برگ به دست میآید کمتر میشود که علت را در کم شدن

شرایط تنش کمآبی حداکثر دارای افزایش  93/1درصدی

تعداد برگ بوتههای حنا در شرایط تنش کمآبی میتوان

داشت که بیانگر برتری کود زیستی مورد نظر در شرایط

دانست .به عنوان مثال میزان الوسون واحد وزن برگ گیاه

تنش آبی است (جدول .)1

حنا در تیمارهای کودی شیمیایی و تلقیح میکوریزایی×
ورمی کمپوست (

) به ترتیب برابر با  19/23و 13/33

با افزایش تنش آبی ارتفاع ساقه کاهش یافت که
تیمار

با بیشترین ارتفاع اندازه گیری شده بوته گیاه

میلیگرم در واحد وزن خشک برگ بوته است در حالی

حنا ( 103سانتیمتر) از برتری خوبی نسبت به دیگر

که میزان کل الوسون تیمارها به ترتیب برابر با  13/31و

تیمارها برخوردار بوده است بطوریکه با افزایش 23

 12/1میلیگرم در بوته گیاه حنا بود؛ اما در بین کودهای

درصدی ارتفاع ساقه نسبت به کود شیمیایی در شرایط
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حداکثر تنش آبی از عملکرد خیلی خوبی برخورداربوده

تعداد برگ و عملکرد بوته نسبت به دیگر تیمارهای تنشی

است (جدول .)1

از خود نشان داد.

در شرایط تنش آبی حداکثر کود زیستی ورمی-

عملکرد بوته ،تعداد برگ و میزان کل الوسون
با تیمار مشابه آن که در وضعیت آبیاری

کمپوست × میکوریزا با افزایش  90درصدی تعداد برگ

در تیمار

در بوته نسبت به کود شیمیایی باز هم برتری کود زیستی

مناسب به سر برده بود (

مورد نظر را نسبت به کود شیمیایی نشان میدهد (جدول

که نشان دهنده این است که گیاه در شرایط تنش کمآبی

 .)1در بررسی اثر سطوح مختلف ورمیکمپوست و کود

شدید نسبت به شرایط آبیاری مناسب توانسته است از

شیمیایی بر روی گیاه دارویی سرخارگل مشاهده شد که

طریق کود ورمیکمپوست و برقراری رابطه همزیستی

کود ورمی کمپوست بر وزن خشک ساقه ،گل ،ریشه،

میکوریزی ،شرایط کمبود آب قابل دسترس را به خوبی و

عملکرد بیولوژیکی کل ،تعداد گل در بوته اثر معنی داری

بدون کاهش عملکرد تحمل نماید.

) تفاوت معنیداری نداشت

دارد .استفاده از ورمی کمپوست چهار تن در هکتار بدون

با افزایش تنش آبی قطر بوته گیاه حنا به میزان

کود شیمیایی ،باالترین مقدار وزن خشک ساقه ،وزن

 1/3درصد کاهش یافت (شکل  )9و همچنین در بین

خشک گل ،تعداد گل در بوته و ارتفاع بوته را به خود

تیمارهای کودی تیمار

از عملکرد بهتری نسبت به

اختصاص داد (رضوینیا و همکاران.)2011 ،

دیگر تیمارهای کودی برخوردار بوده است بطوریکه با

در تحقیقی که به مطالعه و بررسی تأثیر قارچ

افزایش  10درصدی قطر بوته گیاه حنا در تیمار مورد نظر

میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در مناطق نیمه

نسبت به تیمار کود شیمیایی مشاهده شد که برتری کود

مرطوب انجام شد مشاهده شد که پنجهزنی ،تعداد دانه در

زیستی (ورمی کمپوست و میکوریزا) نسبت به کود

خوشه و ارتفاع برنج به طور قابل توجهی تحت تأثیر

شیمیایی را نشان میدهد (شکل .)2

کلونیزاسیون ریشه که در نتیجه قارچ میکوریزا ایجاد می
شود قرار گرفت (عبداللهی و همکاران.)2011 ،

هدایت هیدرولیکی سیستم ریشهای در گیاهان
میکوریزی شده بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی است که

در این آزمایش در بررسی اثرات دوگانه متقابل

این امر در اثر افزایش سطح ریشه و یا طول ریشههای

(با سطح تنش کمآبی شدید و

میکوریزی میباشد .همچنین هدایت آبی در واحد طول

تلقیح میکوریزایی× ورمیکمپوست) از وضعیت مطلوب-

ریشه در گیاهان میزبان قارچهای میکوریزی دو تا سه

تری نسبت به تیمارهای تنش کمآبی برخوردار گردید،

برابر بیشتر میباشد (تروهزیا و همکاران.)2009 ،

آبیاری و کود ،تیمار

چنانکه تفاوت آماری معنیداری را در میزان کل الوسون،

6.05
5.41

5.38

5.53
)(mm

شکل -2تأثیر تیمارهای کودی بر قطر ساقه

4.56

شکل  -3تأثیر سطوح مختلف تنش کمآبی بر قطر ساقه

)(mm

4.32

5.04

5.1
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در خاکهای قلیایی افزایش جذب پتاسیم بستگی

و ضریب جذب فروندلیچ 2را تا  31درصد افزایش میدهد

به نوع قارچ همزیست و گونه گیاهی دارد .در همزیستی

(پیری و همکاران)2011 ،؛ بنابراین اسید هیومیک نیز بعد

ایجاد شده بین سویا و ایزولههای مختلفی از قارچ

از قارچ میکوریزا توانسته است تأثیر شاخصی در کیفیت

 mosseae Glomusمشاهده شده است که تنها ایزوله-

گیاه حنا و میزان الوسون آن داشته باشد.

های جداسازی شده از مناطق خشک منجر به افزایش

پلیمرهای اسید هیومیک شبیه یـک چسـب آلـی

جذب پتاسیم در گیاه میزبان شدهاند (بتلنفاوی و همکاران،

عمل میکنند و ذرات مواد معدنی خاک را به هم چسبانده

 .)13333بر طبق گزارش سونگ (سونگ ،)2001 ،بهبود

و ضمن ایجاد گرانولهای درشتتر ،فضـای مناسـب

شرایط ریزوسفر خاک در شرایط تنش ،توسعه سیستم

بـرای موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ،نفوذ

ریشهای و بهبود جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه،

بیشـتر هـوا ،آب و ریشه فراهم میکند .در نتیجه این

افزایش سیستم دفاعی گیاه میزبان و مقاومت در برابر

پلیمرها یک عامل کلیـدی در اصـالح سـاختار خـاکها

پاتوژنهای گیاهی و کاهش خطرات اکسیداسیون ناشی از

هسـتند (سینگر و همکاران .)1333 ،اسید هیومیک با

تنش خشکی را میتوان به اثرات مثبت همزیستی میکوریز

تولید بیشتر اسـیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه ،تکثیـر

مرتبط دانست ،مواردی که نتایج این تحقیق نیز به تعدادی

سـلولی را درکـل گیاه و به ویژه در ریشهها افزایش می-

از آنها اشاره داشته است.

دهد (دورسان و همکاران .)2002،اسید هیومیک با اصالح

میکوریزا نـه تنهـا رشـد گیاه و جذب مواد

فیزیکی و بهبود دانهبنـدی خاک فضای بیشتری برای نفوذ

معدنی را افزایش میدهـد بلکـه ممکـن است در شرایط

آب ایجاد میکند .مولکولهای اسید هیومیک با پیوند با

خشکی مقاومت باالیی را نیز در گیاه ایجاد کند (آمریان و

مولکولهای آب ،تـا حـدود زیادی مانع از تبخیر آب می-

همکاران .)2001 ،این قارچها میتواننـد بر تعادل آبی گیاه

گردند .مولکـولهـای فولویـک اسید (بخش ریز مولکول از

هم در هر شرایط تنش و هم دوره بدون تنش اثر گذاشـته

اسید هیومیـک) کـه بـه درون بافتهای گیاهی نفوذ میکنند

(علیآبادی و همکاران )2003 ،و حتـی تـأثیر آنهـا در

با پیوند شدن بـه مولکـولهای آب تعریق و تعرق گیاه را

شــرایط تــنش افــزایش مــییابــد (ابوقلیا.)2003 ،

کاهش داده به حفظ آب در درون گیاه کمک میکنـد

بعد از قارچ میکوریزا ،اسید هیومیک از عملکرد خوبی در

(برونیک و همکاران .)2001 ،اسـید هیومیک با بهبود

شرایط تنش کمآبی برخوردار بود بطوریکه بیشترین مقدار

تولید قند ،پروتئین و ویتامین در گیـاه و نیز تأثیر مثبتی که

کل الوسون و عملکرد بوته را با مقادیر به ترتیب (13/1

بر جنبههای مختلف فتوسـنتز دارد در افزایش عملکرد و

میلیگرم و  9/23گرم) داشت (جدول .)1

کیفیت محصول نقـش دارد (شریف و همکاران.)2002 ،

نتایج بررسی اثرات مقادیر مختلف اسید

ایـن نتـایج در مـورد ذرت (آلبوزیو و همکاران )2009 ،و

هیومیک بر روی گوجه فرنگی نشان داده است که کاربرد

گوجه فرنگـی (آدنی و همکاران )2001 ،نیـز تأییـد شده

 1/1کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک تأثیر به سزایی بر

است؛ بنابراین اسید هیومیک بعد از قارچ میکوریزا توانسته

شاخص بیوماس ،شاخص بریکس و وزن میوه داشته است

است در شرایط تنش کمآبی از عملکرد خوبی برخوردار

(کمری و همکاران 2019 ،و صالحی و همکاران.)2011 ،

باشد.

در آزمایشی که تأثیر اسید هیومیک بر روی جذب روی و
ضریب جذب روی در خاک انجام شده است مشاهده شد
که اسید هیومیک ضریب جذب النگمویر 1را تا  21درصد
Langmuir

1

Freundlich

2
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درصد کلونیزاسیون ریشه
علت افزایش کارآیی مصرف آب از طریق

بیشتر است (نگرثنا و همکاران.)2003 ،نتــایج حاصــل

همزیسـتی بـا میکـوریزا را در افزایش جذب فسفر

از تــأثیر تــنش کــم آبــی بــر میــزان کلونیزاسیون

دانستند کـه باعـث افـزایش عملکـرد بیولوژیک و در

ریشه در گیاه دارویی حنا نشان داده است که درصد

نتیجـه افـزایش کـارآیی مصـرف آب مـیشود (علی

کلونیزاسیون ریشه در شرایط تنش متوسط ( ) و تنش

آبادی و همکاران .)2003 ،کارآیی مصرف آب درگیاهان

شدید ( ) به ترتیب برابر با  13/12و  32/2درصد بود

همزیست با میکوریزا در مقایسه با گیاهان غیر همزیست

(شکل .)2
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شکل  -2تأثیر سطوح تنش کمآبی بر درصد کلونیزاسیون ریشه

در تحقیقی نیز با بررسی تـأثیر دو گونـه

نتیجه گیری

 mosseae. Gو  intraradices. Gبـر روی رشد ذرت

براساس نتایج بدست آمده در این آزمایش می-

تحت شرایط اسـترس خشـکی بـه ایـن نتیجـه رســیدند

توان بیان کرد هر چند با کاهش میزان آب مصرفی و به

کــه گونــه  mosseae. Gبییشــترین درصــد

تبع آن بروز تنش خشکی از عملکرد گیاه حنا کاسته می-

کلونیزاســیون را ( 39/1درصد) و گونــه intraradices.

شود اما با قارچ میکوریزا ،ورمی کمپوست و هیومیک

 Gکمترین میزان کلونیزاسیون ( 33/9درصد) را دارد

اسید که نوعی اسید آلی میباشد (در باالترین سطح تنش)،

(آمریان و همکارن .)2001 ،نتایج تحقیقی بـر روی گیـاه

میتوان تا حد مطلوبی از بروز اثرات سوء تنش خشکی

اسـطوخودوس میکوریزایی شده نشان میدهد که گونه-

بر عملکرد این گیاه کاست .بنابراین با مصرف کودهای

های بومی مقاوم به کلونیزاسـیون  G. mosseaeو G.

بیولوژیک و مدیریت کودهای مصرفی میتوان در جهت

 intraradicesخشـکی ریشه را به ترتیب  91درصد و
 100درصد افزایش دادند (ماروالندا و همکاران.)2003 ،

کشاورزی پایدار خاک گام مهمی برداشت و به عنوان یک
جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی در گیاه دارویی
حنا مطرح باشند.
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Abstract
In order to study the effect of biofertilizers, chemical fertilizers, and water deficit
stress on biological yield, lawsone content, and root colonization with mycorrhiza
in henna2 an experiment was conducted at research greenhouse of Bam
University in 2014 and 2015 growing seasons. The treatments included fertilizers
(without any fertilizer ( ), humic acid ( ), application of mycorrhizae and
vermicompost ( ), vermicompost ( ), and chemical fertilizer ( ) and water
deficit levels (100% water requirement (I1), 80% W.R (I2), and 60% (I3). The
treatments were arranged as factorial in a randomized complete blocks design
with fifteen treatments and three replications. Results showed that the highest
weight of dry leaf, no. of leaves, and biological yield were obtained with
application of mycorrhizae and vermicompost treatment under full irrigation
( ). With increasing stress severity, the highest weight of dry leaf (0.153g), no.
of leaves (171), and plant height (120.33 cm) were obtained in
, largest
number of nodules (63) in ( ), and maximum biological yield (5.21 g/plant),
total lawsone content (69.6 mg/g), and colonization with roots (82.2%) was
obtained with application of mycorrhizae and vermicompost treatment under 60%
water requirement i.e.
treatment. It seems that biofertilizers can be considered
as a replacement for chemical fertilizers in henna medicinal plant production.
Keywords: Biological yield, Colonization, Humic acid, Mycorrhiza, Vermicompost
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