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  چکیده
به صورت  1392تغذیه مناسب گیاه مادري نقش مهمی در تولید بذرهاي با بنیه زیاد دارد. به همین منظور آزمایشی در سال 

 هاي پایه از زنی بذور زیره سبز حاصله هاي جوانه تکرار بر شاخص 3تیمار و  12تصادفی با  فاکتوریل در قالب طرح کامال

در دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج کمپوست و قارچ مایکوریزا  کودهاي زیستی ورمی مختلف سطوح با شده تیمار مادري
تن  10و  5کمپوست در سه سطح (صفر،  ادیر ورمیاي که در سال قبل مق از مزرعه مورد استفاده در آزمایش انجام شد. بذرهاي

و   Glomus intraradicesگونه،  Glomus mosseaeسطح (بدون کاربرد، کاربرد گونه  4و قارچ مایکوریزا در  در هکتار)
یزا بر کمپوست و مایکور ورمیساده کاربرد تلفیقی هر دو گونه) دریافت کرده بودند به دست آمدند. نتایج نشان داد که اثرات 

نتایج اثرات متقابل حاکی از آن بود که بیشترین همچنین دار بود.  زنی و نیز میزان نیتروژن و فسفر بذر معنی اغلب صفات جوانه
 10) در بذور حاصل از مصرف 069/3و شاخص بنیه بذر ( متر) سانتی 612/1چه ( متر)، طول ساقه سانتی 571/2چه ( هطول ریش
تن  10در بذور حاصل از مصرف  بیشترین میزان نیتروژن و فسفر بذر، G. mosseaeهمراه با قارچ  کمپوست در هکتار تن ورمی

بیشترین طول گیاهچه ،  G. intraradicesو    G. mosseaeکمپوست در هکتار همراه با کاربرد تلفیقی هر دو گونه قارچ  ورمی
زنی در بذور حاصل  کمپوست در هکتار بدون استفاده مایکوریزا؛ بیشترین سرعت جوانه تن ورمی 10در بذور حاصل از مصرف 

تن  5بذور حاصل از مصرف در زنی  کمپوست در هکتار بدون استفاده مایکوریزا و بیشترین درصد جوانه تن ورمی 5از مصرف 
دست آمد. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که  به  G. mosseaeقارچهمراه با کمپوست در هکتار  ورمی

کمپوست در هکتار همراه با کاربرد تلفیقی هر  تن ورمی 10به ویژه  مصرف کمپوست و قارچ مایکوریزا  استفاده از کود ورمی
بذر  از جمله نیتروژن و فسفر  افزایش جذب عناصر غذاییتواند از طریق  می  G. intraradicesو  G. mosseaeدو گونه قارچ 

  زنی در گیاه زیره سبز شود. هاي جوانه بهبود اکثر شاخص منجر به
  

  ، فسفر، نیتروژنگیاهچهبنیه شاخص ، زیره سبز، بذر زنی جوانه کلمات کلیدي:
 

 مقدمه
  .Cuminum cyminum Lزیره سبز با نام علمی

ساله از تیره جعفري که خواص و   گیاهی است یک
مدر،  دارویی متعددي از جمله به عنوان مصارف

 تقویت معده، ضد انگل ، ضد ،معرق، محرك اشتهاء

 Salami(نفخ و ضد اسهال براي آن عنوان شده است 

et al., 2004(. زنی بذر بر تراکم نهایی بوته در  جوانه
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و تراکم کافی بوته  واحد سطح تأثیر زیادي گذاشته
گردد که بذرهاي می در واحد سطح هنگامی حاصل

کافی جوانه  کشت شده به طور کامل و با سرعت
سبز شدن همچنین بر  بزنند. درصد و یکنواختی

گذارد، بنابراین  عملکرد کمی و کیفی بذر تأثیر می
گیاهچه مرحله حساس و مهمی است  زنی حله جوانهمر

ها و تولید عملکرد گیاهچه که در استقرار مطلوب
فرایند جوانه زنی شامل انتقال  نهایی نقش مهمی دارد.

هاي  فعالیت اي به محور جنین و شروع مواد ذخیره
متابولیک و رشد آن است. باال بودن میزان این ذخایر 

نواخت بذر و تولید زنی سریع و یک موجب جوانه
  ). Lopez et al., 1996( شود تر می هاي قوي گیاهچه

عوامل متعددي تعیین کننده اختصاص مواد به دانه 
می باشند به طوري که عالوه بر کنترل ژنتیکی 

)Lopez et al., 1996 ،( وابستگی زیادي به شرایط
محیطی از قبیل تغذیه، دما، تنش کم آبی و شدت نور 

شرایط اکولوژیکی احاطه ). Spirtez., 1977(دارد 
توانند بر رنگ، ضخامت پوسته،  کننده گیاه مادري می

هاي فیزیولوژیک بذر  ترکیبات بیوشیمیایی و واکنش
 ,.Tajbaksh ang Giasi(به طور جدي تأثیر بگذارد 

از عناصر پر مصرف غذایی نیتروژن و فسفر  ).2009
ارند ، این عناصر اي برخورد هستند که از اهمیت ویژه

نقش اساسی در دستیابی به عملکرد باالي کمی و 
 ,Foulkes( کنند کیفی در محصوالت زراعی ایفا می

در همین رابطه استفاده از کودهاي زیستی از ). 1998
 هاي مایکوریزا در گیاه مادري با تأثیر بر جمله قارچ

جذب عناصر غذایی مثل فسفر و نیتروژن و همچنین 
هاي  شرایط تنش، تولید هورمون جذب آب در

هاي محیطی، افزایش مقاومت  گیاهی، تعدیل اثر تنش
هاي  زا در گیاه، کاهش آسیب نسبت به عوامل بیماري

بندي خاك، تشدید فعالیت  اي، تأثیر بر دانه ریشه

تثبیت زیستی نیتروژن، بر بهبود خواص کمی و کیفی 
 Alizade and Alizade( هاي زراعی مؤثرند فرآورده

هاي  کمپوست در مقایسه با ترکیب ورمی). 2007
هاي بدون خاك تأثیر مثبتی بر  خاکی و محیط

ها و باروري گیاهان داشته  زنی بذرها، رشد نشاء جوانه
است و تأثیر مثبت آن تنها به دلیل تأمین، تغییر شکل 
و افزایش عناصر غذایی نیست، بلکه در خاك تیمار 

ت میکروبی خاك کمپوست، جمعی شده با ورمی
داري نسبت به تیمار فقط کود شیمیایی  افزایش معنی

ها با تولید موادي مانند  نشان داده و میکروارگانیسم
هاي رشدي بر روند رشد گیاه مؤثر  تنظیم کننده

تحقیقات نشان داده است که . (Suthar, 2009)هستند 
سرعت ظهور گیاهچه در محصوالت زراعی از جمله 

 هویج)،  .Lycopersicum esculentum L( فرنگی  گوجه
)Daucus carota L. ،( لوبیا سفید)Phaseolus 

vulgaris L.،( گندم، ذرت).Zea mays L ،( و یونجه
)Medicago sativa L. (هاي محرك  با کاربرد باکتري

). با Kloepper et al., 1991یابد ( رشد افزایش می
با تأثیر توجه به اینکه تحقیقات چندانی در ارتباط 

زنی  تغذیه گیاه مادري بر روي خصوصیات جوانه
بذور حاصل از آنها به ویژه در تیره جعفري صورت 
نگرفته است، این آزمایش با هدف تعیین کارایی و 

-اثربخشی مصرف سطوح مختلف کود ورمی

هاي  کمپوست و قارچ مایکوریزا بر بهبود ویژگی
ز حاصل بذري و قابلیت رشد گیاهچه بذرهاي زیره سب

از بوته مادري و تعیین بهترین تیمار کودي انجام 
  گرفت.

  
  ها مواد و روش

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال 
تکرار در آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه  3تصادفی با 
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هایی که  یاسوج اجرا شد. بذرهاي کشت شده از بوته
کمپوست  سال قبل تحت تأثیر تیمارهاي کود ورمی

تن در هکتار) و قارچ  10و  5، 0طح (س 3در 
سطح (بدون کاربرد، کاربرد گونه  4مایکوریزا در 

Glomus mosseae ،گونه کاربردGlomus intraradices 

و کاربرد هر دو گونه) در خاك قرار گرفته بودند ، 
به دست آمد. قبل از کشت بذرها با استفاده از 

ضدعفونی کش ویتاواکس به نسبت دو در هزار  قارچ
بذر در هر تکرار در داخل  25و سپس به تعداد 

متر بر روي  سانتی 6اي با قطر  هاي شیشه دیش پتري
 5یک الیه کاغذ صافی قرار داده شدند و مقدار 

ها به  دیش سی آب مقطر به آنها اضافه شد. پتري سی
درجه  25روز در داخل ژرمیناتور با دماي  14مدت 
ساعت تاریکی  8نایی و ساعت روش 16گراد و  سانتی

زنی روزانه ثبت  جوانه). ISTA., 2013( قرار گرفتند
 2ي بذرها، خروج  زنی براي همه شده و شاخص جوانه

چه از بذر در نظر گرفته شد. در پایان  متر ریشه میلی
گیاهچه به  10دیش تعداد  آزمایش از هر پتري

چه،  صورت تصادفی انتخاب و صفاتی نظیر طول ریشه
هاي حاصل از بذرهاي  چه و طول گیاهچه اقهطول س

روز بعد از شروع آزمایش به  14هاي مادري؛  بوته
گیري شد.  متر اندازه کش بر حسب سانتی وسیله خط

چه  دست آوردن وزن خشک گیاهچه، ریشه جهت به
 70ساعت در آون با دماي  48به مدت   چه و ساقه

ازوي گراد قرار داده شدند و سپس با تر درجه سانتی
گیري شد. درصد  اندازه 0001/0دیجیتالی با دقت 

بدست  1زنی براي هر تیمار با استفاده از رابطه  جوانه
  آمد:

  

  )      1رابطه(
  زنی درصد جوانه ═ زده) (تعداد کل بذر/ تعداد بذر جوانه× 100

  

استفاده  2زنی نیز از رابطه  براي محاسبه سرعت جوانه
  .(Agrawal, 2004)شد 

  ) 2رابطه(
= Σ (ni/Di) زنی جوانه سرعت  

  
: تعداد Diام و iزده در روز : تعداد بذور جوانهnکه 

  روز پس از شروع آزمایش است.
الیس و   3از رابطه  (MGT)زنی  میانگین زمان جوانه

  محاسبه شد:) Ellis & Roberts., 1981(روبرت 
  ) 3رابطه(

MGT= Σ Dn/ N  
  

: Dام، Dبذور جوانه رده در روز : nکه در آن 
: تعداد کل بذور Nزنی و  تعداد روز از شروع جوانه

 4نیز از رابطه  (SVI) زده است. شاخص بنیه بذر جوانه
  : Abdul baki & Anderson, 1970) (محاسبه شد 

)                                     4فرمول( 
= شاخص  بنیه گیاهچه

زنی جوانه  میانگین  طول   گیاهچه  × درصد 

100
    

  
گیري فسفر از روش کالریمتري  جهت اندازه

وآنادات) با دستگاه  –(رنگ زرد مولیبدات 
استفاده شد و به  (Lamda EZ 201) اسپکتروفتومتر

منظور تعیین غلظت عنصر غذایی نیتروژن نیز از نمونه
هاي بذري پس از خشک شدن در آون و پودر شدن، 

هضم توسط اسید سولفوریک، اسید  عصاره (به روش
سالیسیلیک، آب اکسیژنه و سلنیم) تهیه شد و عصاره 

گیري میزان عنصر نیتروژن مورد مزبور براي اندازه
استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب درصد نیتروژن به 
روش تیتراسیون بعد از تقطیر توسط دستگاه کجل 

گیري قرار آنالیزر مورد اندازه) Model 750(تک اتو 
  ).Emami, 1996(گرفتند 
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ها با استفاده از  در پایان تجزیه و تحلیل داده
ها از و جهت مقایسه میانگین داده  SAS 9.1افزار  نرم

  درصد استفاده شد. 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
  

  نتایج و بحث
زنی بذرهاي  نتایج تجزیه واریانس صفات جوانه

زیره سبز به دست آمده از تیمارهاي مختلف کودي 
نشان داده شده است.  این نتایج  1در جدول 

دهنده این موضوع است که از میان اثرات ساده و  نشان
متقابل مورد بررسی، اثر متقابل دوگانه ورمی 

تلقیح مایکوریزایی براي همه صفات در  ×کمپوست 
  دار شد.  سطح یک درصد معنی

تلقیح  ×مقایسه میانگین اثر متقابل ورمی کمپوست 
آورده  2مایکوریزایی بر صفات مختلف در جدول 

شده است. نتایج تیمارها نشان داد بذرهاي حاصل از 
کمپوست در هکتار همراه  تن ورمی 10کاربرد توام 

 77/26چه حدود   طول ریشه G. mosseaeبا  قارچ 
درصد و طول گیاهچه  93/27چه  درصد، طول ساقه

تن  10درصد بیشتر از تیمار کاربرد  22/27
کمپوست بدون استفاده از مایکوریزا داشتند.  ورمی

این در حالی است که تیمار عدم کاربرد مایکوریزا و 
تن در هکتار ورمی کمپوست کمترین  5مصرف 

فات را به خود اختصاص داد. بدون در مقدار از این ص
مایکوریزا، ×اثرات متقابل  ورمی کمپوست گرفتن نظر

هاي  تن ورمی کمپوست شاخص 10تیمار کاربرد 
تن  5رشد گیاهچه مناسبتري نسبت به کاربرد 

کمپوست داشت. افزایش دسترسی به عناصر  ورمی
تواند در چنین پاسخی موثر  غذایی نیتروژن و فسفر می

در پژوهشی ). Abbasmanesh et al., 2008(باشد 
 کردند بیان (Sawan et al., 1989)،ساوان و همکاران

 216 به 108 از نیتروژن کود مصرفافزایش  که

 باعث پنبه بذر تولید مزرعه در هکتار در کیلوگرم

چه و گیاهچه رشد طولی هیپوکوتیل، ریشه افزایش
بر روي بذرهاي تولیدي شد. در یک مطالعه دیگر که 

انجام گرفت مشخص شد  (.Brassica napus L) کلزا
هاي سودوموناس پوتید و سودوموناس که گونه

چه چه و ساقهفلورسنس منجر به افزایش طول ریشه
نتایج مشابهی نیز در مورد  .(Glick, 1998)شوند می

توسط  (.Solamum tuberosum L)زمینی گندم و سیب
گزارش شده است.  (Salantur et al., 2006)سالنچور 

استفاده از کود نیتروژن موجب شد بذرهاي حاصل از 
گیاهان مادري میانگین طول گیاهچه بیشتري نسبت به 
 شرایط عدم استفاده از کود نیتروژن داشته باشد

(Abbasmanesh et al., 2008)  .  
کمپوست با آزادسازي رسد کود ورمی به نظر می 

نیتروژن و فسفر، پتاسیم و آرام و پیوسته عناصر غذایی 
هاي مایکوریزا  سایر عناصر ریزمغذي و از طرفی قارچ

هاي خود به اعماق خاك حجم بیشتري  با نفوذ ریسه
دهند و از این  از خاك را در اختیار ریشه گیاه قرار می

طریق عناصر غذایی زیادي در اختیار گیاه مادري قرار 
نیز موید این  گیرد که نتایج تجزیه نیتروژن و فسفر می

ها  ). تجزیه واریانس داده1موضوع است (شکل 
کمپوست و قارچ مایکوریزا  بیانگر این بود که ورمی

هر کدام به تنهایی و همچنین اثر متقابل دو عامل 
کمپوست در سطح یک  تلقیح میکوریزایی و ورمی

دار است (جدول درصد بر نیتروژن و فسفر دانه معنی
ثر متقابل تیمارها نشان داد که ). مقایسه میانگین ا1

کمپوست در هکتار همراه  تن ورمی 10کاربرد توام 
 .G  و G. mosseae  با کاربرد تلفیقی هر دو نوع قارچ

intraradices نیتروژن   دار منجر به افزایش معنی
به نظر ، الف) شد. 1، ب) و فسفر دانه (شکل 1(شکل 

یط رشد رسد که افزایش فعالیت بیولوژیک در مح می
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کمپوست و مایکوریزا و پیامد آن بهبود  حاوي ورمی
تواند باعث  جذب عناصري چون نیتروژن و فسفر می

افزایش عناصر غذایی نیتروژن و فسفر جذب شده 
توسط گیاه زیره سبز شود که با نتایج صالحی و 

مطابقت بابونه بر روي  (Salehi et al., 2011)همکاران 

وهانتی و همکاران مدارد. در پژوهشی دیگر، 
)Mohanty et al., 2006(  دریافتند که کاربرد

کمپوست سبب افزایش غلظت فسفر دانه گیاه  ورمی
  بادام زمینی شد. 

 
در آزمون  مایکوریزاکمپوست و زیره سبز تحت تاثیر ورمی صفات مورد مطالعه(میانگین مربعات) نتایج تجزیه واریانس   -1جدول 

 زنی استاندارد جوانه
Table 1- Analysis of variances (mean squares) of studied characteristics of cumin under effects of 

vermicompost and mycorrhiza in standard germination test. 
 )MS(میانگین مربعات 

 فسفر دانه
(Seed 

Phosphor) 

 نیتروژن دانه
(Seed 

Nitrogen)  

شاخص 
 بنیه

  گیاهچه
(vigor 
Index) 

متوسط زمان 
زنی جوانه  

(Mean of 
Germination 

time) 

زنی سرعت جوانه  
(Germination 

rate) 

زنی درصد جوانه  
(Germination 

Percent) 

 طول گیاهچه
(Seedling 
length) 

چه طول ساقه  
(Plumule 
length) 

چه طول ریشه  
(Radicle 
length) 

درجه 
 آزادي
(df) 

 منابع تغییر
(S.O.V) 

           
0.0122 ** 0.0999 ** 0.550 * 1.207 ns 0.104 ns 381.77 ** 2.722 ** 0.4019 ** 1.0324 ** 2 ورمی-

 (V)کمپوست

0.003 ** 0.0054 ** 1.086 ** 0.541 ns 0.021 ns 32.44 ns 1.770 ** 0.2563 ** 0.7000 ** 3  مایکوریزا
(M) 

0.0003 ** 0.0004 ** 1.467 ** 1.549 ** 0.496 ** 346.22 ** 1.959 ** 0.3002 ** 0.7420 ** 6 M*V 

 خطاي آزمایش 24 0.1058 0.0313 0.192 48.44 0.035 0.364 0.140 0.00014 0.000095

8.53 15.28 19.43 6.22 9.72 9.74 16.24 16.42 20.03  C.V 
(%) 

ns, *and** : non-significant and significant at 5% and 1%  probability level, respectively.  ،
درصد. 5و  1: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح آماري ٭و  ٭٭ ns 

 
-ها نشان داد که ورمیتجزیه واریانس داده

تنهایی به کمپوست و قارچ مایکوریزا هر کدام به 
درصد و همچنین اثر  1و  5ترتیب  در سطح احتمال 

کمپوست متقابل دو عامل تلقیح میکوریزایی و ورمی
دار شد  درصد بر شاخص بنیه گیاهچه معنی 1در سطح 
). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که 1(جدول 

کمپوست در هکتار همراه تن ورمی 10کاربرد توام 

) و 069/3بیشترین میزان ( داراي G. mosseaeبا  قارچ  
کمپوست بدون استفاده از قارچ تن ورمی 5کاربرد 

شاخص بنیه  )933/0مایکوریزا داراي کمترین میزان (
). مشابه آنچه در صفات قبلی 2گیاهچه بود (جدول 

طور  کمپوست به تن ورمی 10نیز مشاهده شد، کاربرد 
دو تیمار دیگر میانگین شاخص بنیه باالتري نسبت به 

زنی و ظهور گیاهچه  داشت.  با توجه به اینکه جوانه
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نیازمند انرژي فراوان است که از طریق آزادسازي 
اي انرژي موجود در پیوندهاي شیمیایی مواد ذخیره

ها طی ها و پروتئین   ها، چربیبذر شامل کربوهیدرات
 & Kochaki( گرددفرآیند تنفس تأمین می

Sarmadnia., 2000 ،(توان چنین استدالل کرد لذا می
کمپوست با دارا بودن عناصر  که احتماالً کود ورمی

هاي مایکوریزا نیز با غذایی از جمله نیتروژن و قارچ
توجه به فرار بودن عنصر نیتروژن با نفوذ به اعماق 
بیشتر خاك و قرار دادن حجم زیادي از خاك در 

از سطح خاك اختیار ریشه گیاه مانع آبشوئی نیتروژن 
تواند در سنتز مواد شوند و متعاقب آن نیتروژن می می

ها ایفاي نقش نماید.  لذا باال اي از جمله پروتئنذخیره
زنی سریع و  بودن میزان این ذخایر موجب جوانه

 تر شدههاي قويیکنواخت بذر و تولید گیاهچه
)Lopez et al., 1995 (تواند از طریق افزایش  که می

ارتفاع گیاه و کارایی فتوسنتز موجب  سطح برگ،
 ,.Kochaki & Sarmadnia( افزایش عملکرد شود

از طرفی با توجه به اینکه مصرف کود  ). 2000
نیتروژن بر فعل و انفعاالت بیوشیمیایی، فتوسنتز، 
افزایش طول دوره رویش و تجمع ماده خشک بیشتر 

ا هاي هوایی و اجزاي عملکرد دانه مؤثر است، لذ اندام
رسد که فراهمی مناسب این عنصر با ایجاد به نظر می

تر بر روي گیاه شرایط مناسب جهت تولید بذور قوي
 زنی دانه مؤثر باشدمادري، بر خصوصیات جوانه

(Lioyd et al., 1997)  .  

  

زنی بذور زیره سبز برخی صفات جوانه برمایکوریزا ×اثرات متقابل ورمی کمپوست مقایسه میانگین -2جدول   

Table 2- Mean comparisons of interactive effects of vermicompost and mycorrhizal on some germination 
characteristics of cumin 

زنی (روز) متوسط زمان جوانه  
Mean  of  

Germination time  
(day) 

 شاخص بنیه گیاچه 
Seed ling 

vigor 
Index 

طول گیاهچه  
 (سانتی متر)
Seedling 

length (cm) 

چه  طول ساقه 
 (سانتی متر)
Plumule 

length (cm) 

چه  طول ریشه 
  (سانتی متر)
Radicle 

length (cm) 

 مایکوریزا 
mycorrhizal 

کمپوستورمی   
vermicomp

ost 

             
9.06 c  1.738 bcd  2.517 cde  1.026 cde  1.491 cef  بدون مایکوریزا   

11.12 a  1.957 bc  3.415 b  1.360 ab  2.055 ab  G. mosseae  صفر 

9.65 bc  2.301 b  2.736 bcd  1.067 bcde  1.669 bce  G. intraradices   

9.42 c  2.338 b  3.312 b  1.296 bc  2.016 bc  G.  mosseae  × 
G.  intraradices 

  

10.64 ab  0.933 e  1.374 f  0.541 f  0.832 g  بدون مایکوریزا   

9.92 bc  2.225 b  2.454 de  0.961 de  1.492 cef  G. mosseae  5 تن درهکتار  

9.88 bc  2.367 b  3.209 bc  1.365 ab  1.844 bce  G. intraradices   

9.51 bc  1.205 de  1.580 f  0.597 f  0.973 fg  G. mosseae  × 
G.  intraradices 

  

9.49 c  2.318 b  3.288 b  1.260 bcd  2.028 abc  بدون مایکوریزا   

8.96 c  3.069 a  4.183 a  1.612 a  2.571 a  G. mosseae  10 تن درهکتار  

9.47 c  1.119 de  1.913 ef  0.840 ef  1.073 fg  G. intraradices   

9.57 c  1.549 cde  2.445 de  1.004 cde  1.441 ef  G.  mosseae  × 
G.  intraradices 

  

 دار ندارند.اختالف معنی LSD درصد بر اساس آزمون 5هاي با حروف مشابه در سطح احتمال آماري ستون میانگین * در هر
* Means with same letters in each column are not significantly different at 5 (%) probability level according to LSD Test. 

 
  

جدول تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که  
زنی و  کمپوست به تنهایی بر درصد جوانهورمی

همچنین اثر متقابل دو عامل تلقیح میکوریزایی و 
کمپوست در سطح یک درصد بر درصد ورمی
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دار شد (جدول زنی معنی زنی و سرعت جوانه جوانه
هاي اثر متقابل دو عامل تلقیح ). مقایسه میانگین1

کمپوست نشان داد که بذور میکوریزایی و ورمی
-تن ورمی 5بدست آمده از تیمار کاربرد توام 
 با G. mosseaeکمپوست در هکتار همراه با  قارچ  

کمپوست  درصد و تیمار عدم کاربرد ورمی 66/90
با  G. mosseae  همراه با استفاده از قارچ مایکوریز

درصد  درصد به ترتیب بیشترین و کمترین 33/57
رسد ، ج). به نظر می1زنی را نشان داد (شکل  جوانه

-با توجه به اینکه استفاده از مقادیر باالي ورمی

کمپوست میزان عناصر غذایی از جمله نیتروژن و 
ذخیره شده در بذر گیاه مادري را افزایش داده  فسفر

الف و ب)، که احتماالً افزایش بیش از حد  1(شکل 
فسفر تعادل هورمونی را مختل مصرف کود نیتروژن و 

نموده و با ایجاد سمیت منجر به کاهش درصد 
هاي انجام شده توسط شود. بررسی زنی می جوانه

 ,.Yazdani Biuki et al) یزدانی بیوکی و همکاران

در استفاده از کود نیتروژنه زیاد در گیاه نخود  (2011
زنی آنها گردید نیز  که باعث کاهش قدرت جوانه

باشد. آنها بیان کردند که این همین مطلب می بیانگر
تواند به دلیل اثر غیر مستقیم نیتروژن باشد که اثر می

موجب تحریک رشد رویشی شده و در نتیجه باعث 
کاهش رشد زایشی و عدم انتقال مواد فتوسنتزي کافی 

  به بذر گردد.
زنی  مشابه با آن چه که در صفت درصد جوانه

اثر متقابل دو عامل تلقیح  انگینمشاهده شد، مقایسه می
زنی  کمپوست براي سرعت جوانه میکوریزایی و ورمی

 5نشان داد که بذور بدست آمده از تیمار کاربرد توام 
 .G  کمپوست در هکتار همراه با  قارچ تن ورمی

mosseae بذر در روز) و تیمار عدم کاربرد  45/2( با

 .G  ایکوریزکمپوست همراه با استفاده از قارچ مورمی

mosseae ) بذر در روز) به ترتیب بیشترین  32/1با
زنی را به خود اختصاص دادند   وکمترین سرعت جوانه

، د). نیتروژن یک عامل کلیدي در دستیابی 1(شکل 
به عملکرد مطلوب دانه است و از آنجایی که در 

زنی، نیتروژن به عنوان  هاي جوانهترکیب اکثر آنزیم
ور دارد، لذا با فراهمی این عنصر یک جزء اصلی حض

به اندازه کافی براي گیاه، درصد و سرعت جوانه زنی 
). Emam & Nicknejad, 1995( تسریع می شود

کودهاي نیتروژنی، احتماالً مقدار انتقال نیتروژن از 
هاي رویشی به دانه را افزایش داده و باعث قسمت

-دانه میافزایش غلظت نیتروژن دانه و درصد پروتئین 

زنی هاي جوانهگردند و متعاقب آن بذوري با شاخص
در . (Kim & Paulsem, 1986) شودبهتري حاصل می

هاي مایکوریزا نیز نتایج مشابهی ارتباط با تأثیر قارچ
 (Gholami et al., 2009) توسط غالمی و همکاران

زنی و رشد گیاهچه ذرت بواسطه مبنی بر بهبود جوانه
است.  هاي محرك رشد گزارش شدهيتلقیح با باکتر

 ,.Salar et al)طی پژوهشی که ساالر و همکاران 

بر روي برنج انجام دادند مشاهده کردند که  (2013
 P( باالترین سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی بذر

درصد و  17/95و  07/9با  N104 وسط) ت0.05 ≥
با  N35کمترین میزان سرعت جوانه زنی بذر توسط 

 33/88با  N69 و درصد جوانه زنی بذر توسط 07/8
درصد به دست آمد. آنها بیان کردند که افزایش 

زنی بذر با در  زنی بذر و درصد جوانه سرعت جوانه
هاي دسترس بودن مواد مغذي باال به دلیل فعالیت

هاي هاي مرتبط آنها با تشکیل بافت  متابولیک دانه
  باشد.ها میجدید و فعالیت آنزیم
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زنی (ج) و سرعت  کمپوست و مایکوریزا بر صفات فسفر بذر (الف)، نیتروژن دانه (ب)، درصد جوانهمقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف ورمی -1شکل 
: m2: بدون تلقیح، m1سطوح مختلف مایکوریزا ( Mتن در هکتار) ؛  v3:10  و v2 :5: صفر،v1سطوح مختلف ورمی کمپوست ( Vبذوز زیره سبز. ( زنی (د) جوانه

 : کاربرد تلفیقی هر دو قارچ)m4و  G. intraradices: تلقیح با mosseae  G. ،m3تلقیح با
Figure 1. Comparison of interaction of vermicompost and mycorrhiza on seed phosphorus (a), seed nitrogen (b), germination (c) 
and germination rate of cumin (d). (V: levels of vermicompost  (v1: zero, v2: 5 and v3: 10 tons/ha); M Mycorrhiza levels (m1: no 

inoculation, m2: inoculation with G. mosseae, m3: inoculated with G. intraradices and m4: use a combination of both fungi). 
  

 ,.Abbasmanesh et al(منش و همکاران عباس

نشان دادند که اثر کود نیتروژن روي بوته ) 2008
درصد  10زنی، زمان تا  مادري بر سرعت جوانه

درصد  90زنی) و زمان تا  زنی (شروع جوانه جوانه
دار بود. بذرهایی که زنی) معنی جوانهزنی (پایان  جوانه

پاشی با عناصر روي و  از گیاهان تیمار شده از محلول
روي + گلدهی بدست آمده منگنز در مرحله ساقه

زنی سریعتري را نسبت به سایر تیمارها  بودند  جوانه
داشتند، ولی کمترین مقدار آن در تیمار شاهد مشاهده 

یانگین زمان صفت م .(Yarnia et al., 2011)شد 
زنی است. نتایج تجزیه  زنی عکس سرعت جوانه جوانه

ها در این صفت نشان داد که اثر متقابل واریانس داده
کمپوست در دو عامل تلقیح میکوریزایی و ورمی

دار زنی معنی درصد بر متوسط زمان جوانه 1سطح 
هاي اثر متقابل دو ).  مقایسه میانگین1است (جدول 

کمپوست نشان داد  وریزایی و ورمیعامل تلقیح میک
کمپوست که بذرهایی که از تیمار عدم استفاده ورمی

 12/11با میانگین  G. mosseaeهمراه با کاربرد قارچ  
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کمپوست  تن ورمی 10روز و بذور حاصل از مصرف 
با G. mosseae  قارچدر هکتار همراه با کاربرد 

مقدار  روز به ترتیب بیشترین و کمترین 96/8میانگین 
). این 2زنی را دارا بودند (جدول  متوسط زمان جوانه

بدین معنی است که با مصرف مقادیر بیشتري از کود 
کمپوست مقدار بیشتري نیتروژن در اختیار گیاه ورمی

گیرد و از این طریق باعث کاهش متوسط قرار می
  شود. زنی بذور می زمان جوانه

 
 گیري کلیهجنتی

ین تحقیق نشان داد که تغذیه به طور کلی نتایج ا
هاي کمپوست و قارچگیاه مادري با کود آلی ورمی

سازي و جذب برخی عناصر  مایکوریزا با ذخیره
تواند نقش غذایی از جمله نیتروژن و فسفر در بذر می

زنی داشته باشد  به  هاي جوانهبسزایی در شاخص
نحوي که در بین تیمارهاي مورد آزمایش، بذرهایی 

کمپوست تن ورمی 10ته مادري آنها از تیمار که بو
تغذیه شده بودند  G. mosseae به همراه کاربرد قارچ 

چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و  بیشترین طول ریشه
شاخص بنیه بذر و بذرهایی که بوته مادري آنها از 

بدون استفاده از  G. mosseae   تیمار کاربرد قارچ
بیشترین متوسط کمپوست تغذیه شده بودند ورمی

زنی و بذرهایی که بوته مادري آنها از  زمان جوانه
 .G  کمپوست به همراه کاربرد قارچتن ورمی 5تیمار 

mosseae  تغذیه شده بودند بیشترین سرعت و درصد
  زنی را نشان دادند. جوانه

  
 سپاسگزاري

از مسئول محترم آزمایشگاه ژنتیک دانشکده 
خانم مهندس کشاورزي دانشگاه یاسوج سرکار 

کرمی که در اجراي این تحقیق مساعدت کردند، 
  نمایم.  تشکر و سپاسگزاري می
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