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 چکیدٌ

گیاّی دارٍیی است کِ در طة سٌتی تِ ػٌَاى دارٍیی هذر تَدُ ٍ تزای درهاى  (.Cuminum cyminum Lسیزُ سثش )

تحت تأثیز  سیزُ سثشٍ اساًس داًِ ػولکزد اجشای ػولکزد، تِ هٌظَر تزرسی ایي آسهایش شَد. ّای هؼذُ ٍ ًفخ استفادُ هیًاراحتی

، در 1390-91، در هشرػِ تحقیقاتی داًشکذُ کشاٍرسی داًشگاُ فزدٍسی در سال سراػی تا قارچ هیکَریشا )تا ٍ تذٍى تلقیح( یّوشیست

 Glomusگزم خاک حاٍی هیکَریشا ) 20ٌّگام کاشت، تکزار اجزا شذ.  پٌجّای کاهل تظادفی تا قالة طزح تلَک

intraradicesػولکزد تیَلَصیکی ٍ داًِ، شاخض اجشای ػولکزد، ًتایج ًشاى داد کِ ذ. ( تِ اسای ّز تَتِ سیز تذر قزار دادُ ش

ّوشیستی . (p≤01/0)ی تحت تأثیز تلقیح تا هیکَریشا قزار گزفت دارهؼٌی تزداشت، هحتَی ٍ ػولکزد اساًس سیزُ سثش تطَر

تْثَد داد. هیشاى افشایش تؼذاد شاخِ ذ در هقایسِ تا شاّدرطذ  100هیکَریشایی ػولکزد داًِ ٍ ػولکزد اساًس سیزُ سثش را تیش اس 

درطذ تَد. تا تَجِ تِ تْثَد  42ٍ  74،  73جاًثی، تؼذاد چتز در تَتِ ٍ ٍسى ّشار داًِ در شزایط تلقیح تا هیکَریشا تِ تزتیة تزاتز تا 

ش ػولکزد گیاّاى دارٍیی تَیضُ تَاى تلقیح تا ایي قارچ ّوشیست را تزای افشای، هیتحت تأثیز ّوشیستی تا هیکَریشا ػولکزد سیزُ سثش

 در شزایط هذیزیت اکَلَصیک هذًظز قزار داد. 

 گیاُ دارٍیی، هتاتَلیت ثاًَیِ، ایحاطلخیشی خاک، سیستن ریشَِای کلیدی: ياشٌ

 

 مقدمٍ

ّا ری اس تیواریّای ثاًَیِ در درهاى تسیاّای ارسشوٌذی ّستٌذ کِ تذلیل دارا تَدى قاتلیت تَلیذ هتاتَلیتگیاّاى دارٍیی، گًَِ

تاشذ کِ دارای خاطیت هذر، اشتْاآٍر، ضذاسپاسن، تادشکي، هسکي، کارتزد دارًذ. سیزُ سثش یکی اس گیاّاى دارٍیی هْن کشَر هی

(. اس طزف دیگز، تا تَجِ تِ ػَارع هٌفی هَاد شیویایی تز خظَطیات 2004احوذ ٍ ّوکاراى، تاشذ )کٌٌذُ هؼذُ هیضذًفخ ٍ تقَیت

ای را تِ خَد اختظاص دادُ است گیزی اس اطَل ارگاًیک در هذیزیت ایي گیاّاى جایگاُ ٍیضُفی گیاّاى دارٍیی، تْزُرشذی ٍ کی

 (.  1999لیثوي، )

 هیکَریشا تِ ػٌَاى یکی اس هْوتزیي کَدّای تیَلَصیک، اثزات هثثتی تز خظَطیات کوّی ٍ کیفی گیاّاى ّوشیست دارد

ّای هحیطی، ای گیاُ، افشایش فتَسٌتش ٍتْثَد هقاٍهت ًسثت تِ تٌششایش سطح فؼّال سیستن ریشِاف(. 2006)گَسلیٌگ ٍ ّوکاراى، 



 

ایي آسهایش تا ّذف تزرسی اثز ّوشیستی هیکَریشا تاشذ. ّایی اس ًقش ایي قارچ هیّا ٍ تْثَد خظَطیات خاک  ًوًَِتیواری آفات ٍ

 زُ سثش اجزا شذ.یتز رشذ ٍ ػولکزد س

 َامًاد ي ريش

ّای کاهل تظادفی تا چْار تکزار ٍ دٍ تیوار )تا تلقیح ٍ تذٍى تلقیح هیکَریشایی( در هشرػِ یي آسهایش در قالة طزح تلَکا

گزم خاک حاٍی  20ٌّگام کاشت، اجزا گزدیذ.  1390-91در سال سراػی داًشکذُ کشاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی شیزٍاى تحقیقاتی 

ّایی تا طَل سِ هتز ٍ فاطلِ ی ّز تَتِ سیز تذر قزار دادُ شذ. ػولیات کاشت رٍی ردیف( تِ اساGlomus intraradicesهیکَریشا )

ّای تؼذی تا فاطلِ ّز ّفت رٍس هتز اًجام شذ. اٍلیي آتیاری پس اس کاشت ٍ آتیاریساًتی 5ٍ  50تیي ردیف ٍ رٍی ردیف تِ تزتیة 

ّا ٍ چتزّا ّا تِ طَر کاهالً جذاگاًِ اًجام شذ. در سهاى سرد شذى تزگّا ٍ تلَکپایاى فظل رشذ اًجام شذ. آتیاری کزت یکثار تا

-ّای آسهایش تا استفادُ اس ًزمگیزی شذ. دادُگزم تذر اًتخاب ٍ هیشاى اساًس تا استفادُ اس کلًَجز اًذاسُ 50تزداشت اًجام شذ. سپس 

 ّا استفادُ شذ.( جْت هقایسِ هیاًگیي05/0≥p) LSDشذًذ. اس آسهَى تجشیِ  MSTAT-Cافشار 

 

 وتایج ي بحث

( تَد. p≤01/0دار )سیزُ سثش هؼٌیٍ ػولکزد اساًس  ، اجشای ػولکزداثز ّوشیستی هیکَریشایی تز ػولکزد داًِ ٍ تیَلَصیکی

تلقیح تا تِ ًظز هی رسذ کِ  (.1یزُ سثش شذ )شکل درطذی ػولکزد تیَلَصیکی ٍ داًِ س 120ٍ  63ّوشیستی هیکَریشایی تاػث تْثَد 

کِ تِ دًثال آى تْثَد رشذ ٍ در ًتیجِ افشایش اجشای ػولکزد  را افشایش دادُای دستزسی تِ هٌاتغ تَسؼِ سیستن ریشِ تاهیکَریشا تذلیل 

 را تِ دًثال داشتِ است. 
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 ُ سثشاثز تلقیح تا هیکَریشا تز ػولکزد تیَلَصیکی ٍ داًِ سیز -1شکل 

 

ّوشیستی هیکَریشایی تاػث تْثَد اجشای ػولکزد شاهل تؼذاد شاخِ جاًثی، تؼذاد چتز در تَتِ، تؼذاد داًِ در چتزک ٍ ٍسى ّشار 

(. تلقیح هیکَریشایی تا تْثَد شزایط تزای رشذ گیاُ، هَجة 1درطذ شذ )جذٍل  42ٍ  225، 74، 73داًِ سیزُ سثش تِ تزتیة تزاتز تا 

 رشذی شذُ است.افشایش خظَطیات 



 

 

 هقایسِ هیاًگیي اثز تلقیح تا هیکَریشا تز اجشای ػولکزد راسیاًِ -1جديل 

 هیکَریشا تؼذاد شاخِ جاًثی در تَتِ تَتِ تؼذاد چتز در تؼذاد داًِ در چتزک ٍسى ّشار داًِ )گزم(

a9/1 A2/5 a3/16 *a2/5 تا تلقیح 

B7/2 B9/16 B4/28 b0/9 تذٍى تلقیح 

 

(. تلقیح 2درطذی ػولکزد اساًس سیزُ سثش را در هقایسِ تا شاّذ هَجة گزدیذ )شکل  100ریشا تْثَد تیش اس تلقیح تا هیکَ

(، در ًْایت تاػث افشایش ػولکزد اساًس شذ. 1تا ایي قارچ ّوشیست تِ دلیل تأثیز هثثت تز تْثَد رشذ ٍ ػولکزد داًِ )شکل 

 کَریشایی هَجة تْثَد ػولکزد اساًس ریحاى در هقایسِ تا شاّذ شذ.( اػالم داشتٌذ کِ تلقیح هی2006کَپتا ٍ ّوکاراى )
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 اثز تلقیح تا هیکَریشا تز ػولکزد اساًس سیزُ سثش -2شکل 
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 مىابع

 .ادب ٍ ستاى اًتشارات. فزآٍری ٍ تَلیذ سثش، فٌاٍری ی. سیز1381ُهالفیالتی.  .ع ٍ ع. کَچکی، هحظل، ح. راشذ.م ،.م کافی،

Gosling, P., Hodge, A., Goodlass, G., and Bending, G.D. 2006. Arbuscular mycorrhiza fungi and organic farming. 

Agriculture, Ecosystems and Environment 113: 17-35. 

Copetta, A., Lingua, G., and Berta, G. 2006. Effects of three AM fungi on growth, distribution of glandular hairs, and 

essential oil production in Ocimum basilicum L. var. Genovese. Mycorrhiza 16: 485-494.  



 

Ahmad, M., Hussain, S.A., Zubair, M. Rab, A., 2004. Effect of different sowing seasons and row spacing on seed 

production of fennel (Foeniculum vulgare). Pakistan J. of Biol. Sci. 7(7): 1144-1147. 

Liebman, A. 1999. Integration of soil, crop, and weed management in low-external-input farming system.  Iowa State 

University, Department of Agronomy, 3218 Agronomy Hall, Ames, IA, 50011-1010, USA.  

 


