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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تیمار بیولوژيك بذر با باکتریهای محرک رشد گیاه بر شاخصهای مرفولوژيك و میزان
اسانس گیاه دارويی بادرشبو ،آزمايشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی با  8تیمار و  3تکرار در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا گرديد .عدم تلقیح باکتريايی بهعنوان تیمار شاهد و تلقیح جداگانه بذور
با باکتریهای محرک رشد شامل ،Mycobacterium sp. ،Corynebacterium sp. ،Rhodococcus sp.
 Pseudomonas fluorescens ،Pseudomonas putida ،Azotobacter sp. ،Bacillus sp.بهعنوان تیمارهای
باکتريايی در نظر گرفته شدند .نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمارهای تلقیح باکتريايی بر ارتفاع بوته ،تعداد
شاخه فرعی ،تعداد سرشاخه گلدار ،وزن خشك برگ ،وزن خشك ساقه ،عملکرد بیولوژيك ،سرعت رشد گیاه،
سطح برگ ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bدرصد اسانس و عملکرد اسانس اثر معنیداری داشتند .تیمار تلقیح باکتريايی
 Mycobacterium sp.بیشترين تأثیر را بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،وزن خشك برگ و ساقه ،تعداد
سرشاخه گلدار ،عملکرد بیولوژيك وکلروفیل  bداشت .تیمار تلقیح باکتريايی  Bacillus sp.بیشترين تأثیر را بر
وزن خشك برگ ،تعداد سرشاخه گلدار ،سطح برگ ،درصد و عملکرد اسانس داشت .بیشترين سرعت رشد گیاه و
همچنین باالترين میزان کلروفیل  aدر تیمار تلقیح باکتريايی  Rhodococcus sp.مشاهده گرديد .در مجموع
تیمارهای  Rhodococcus sp. ،Mycobacterium sp. ،Bacillus sp.و  Pseudomonas putidaبیشترين تأثیر را
بر صفات مورد بررسی داشتند .از آنجا که هدف از تولید اغلب گیاهان دارويی استحصال باالترين درصد اسانس و
عملکرد بیولوژيك میباشد ،با توجه به نتايج اين پژوهش ،در مجموع استفاده از تیمارهای تلقیح باکتريايی
 Bacillus sp.و  Mycobacterium sp.به صورت بیوپرايمینگ جهت افزايش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارويی
بادرشبو توصیه میگردد.

کلید واژهها :بادرشبو ،بیوپرايمینگ ،کود زيستی ،سرعت رشد گیاه ،کلروفیل.

مقدمه

نامهاي فارسي بادرشبي و بادرشبویه ،در تعدادي از

امروزه عليرغم پيشرفت و توسعه چشمگير کاربرد

دارونامهها بهعنوان یک گياه دارویي معرفي شده است.

داروهاي شيميایي ،همچنان گياهان دارویي و شكلهاي

این گياه متعلق به تيره نعناعيان ،علفي ،یکساله ،داراي

مختلف دارویي حاصل از آنها بهطور گستردهاي مورد

ساقه چهارگوش و ارغواني است .گل و پيكر رویشي

استفاده و استقبال قرار ميگيرند .گياه دارویي بادرشبو

بادرشبو معطّر هستند .تمام اندام گياه بادرشبو حاوي

با نام علمي  Dracocephalum moldavica L.و

اسانس است؛ اگرچه مقدار آن در قسمتهاي مختلف
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متفاوت ميباشد .گلها و پيكر رویشي بادرشبو داراي

افزایشميیابد (.)Abbas-zadeh et al., 2012

بيشترین درصد اسانس ميباشند ( Yousefzadeh et

مطالعات نشان داده است که کاربرد باکتريهایي مثل

 .)al., 2013از عصاره بادرشبو براي رفع سردرد،

ازتوباکتر ،آزوسپيریليوم و جایگزیني آنها با تنظيم

سرماخوردگي ،ضعف عمومي بدن ،بهعنوان مسكن در

کنندههاي رشد شيميایي ،در بهبود رشد و ترکيب اسانس

دردهاي عصبي و اسپاسمهاي معدي و کليوي ،براي

گياه مریم گلي 1کارایي باالیي داشت ( Youssef et

شستشوي دهان استفاده ميشود .همچنين ميتوان از آن

 Leithy .)al., 2004و همكاران ( )2006نيز اثر

بهعنوان ضماد در دردهاي رماتيسمي استفاده کرد .با

ازتوباکتر در افزایش ميزان اسانس و برخي ترکيبات

توجه به اهميت و نقش گياهان دارویي در صنایع

عمده آن را در گياه رزماري مثبت گزارش کردندEl- .

مختلف ،نكته قابل توجه در توليد این گياهان ،افزایش

 Ghadbaneو همكاران ( )2006دریافتند که در نتيجه

توليد زیستتوده آنها بدون کاربرد نهادههاي شيميایي

مصرف کودهاي زیستي ،رشد گياه و عملكرد روغن

است .در همين راستا ،استفاده از گونههاي ميكروبي

رازیانه افزایش یافت .عالوه براین کيفيت ترکيبات

هميار با گياهان دارویي در بهبود عملكرد و کيفيت آنها

شيميایي آن نيز تغيير کرد .تأثير کودهاي زیستي بر رشد

مؤثر خواهد بود .در این رابطه مشخص شده است که

گياه دارویي آویشن باغي )Vital et al., 2002( 2و

باکتريهاي محرک رشد ميتوانند رشد گياه را با ساز و

نعناع )Kaymak et al., 2008( 3نيز مثبت ارزیابي

کارهاي مختلفي افزایش دهند ( Abbas-zadeh et

شده است.

 .)al., 2012امروزه مكانيسمهاي مستقيم اثربخشي

با توجه به اهميت سالمت محيط زیست ،سالمت

انواع باکتريهاي مانند توليد فيتوهورمونها ،یونوفورها،

غذایي جامعه و حفظ بستر توليد و باروري سيستمهاي

افزایش دسترسي گياه از طریق آنزیمي و غيرآنزیمي

کشاورزي ،الزم است که در بهرهگيري از روشهاي

فسفاتهاي نامحلول آلي و معدني ،توسعه سيستم

رایج تجدید نظر شود و توجه بيشتري به روشهاي

ریشهاي ،فعاليتهاي آنزیمي مانند  -ACCد آميناز و
توليد ریزوبيتوکسين بهمنظور کاهش اثرات سوء اتيلن
استرسي و افزایش گرهزایي و نهایتاً تثبيت بيولوژیک
ازت مولكولي به اثبات رسيده است .باکتريهاي
ریزوسفري محرک رشد گياه با توليد هورمونهاي
گياهي مانند اکسين و توليد  -ACCد آميناز ،باعث
افزایش وزن ریشه ،افزایش رشد طولي و انشعابات فرعي،
توليد ریشههاي نازکتر و افزایش توليد تارهاي کشنده و
در نتيجه افزایش سطح ریشه و جذب آب و عناصر
غذایي ميشوند ( Sarcheshmeh poor et al.,
 .)2014عالوه براین باکتريهاي حلکننده فسفات هم
که در ریزوسفر به وفور یافت ميشوند ،با ترشح
اسيدهاي آلي و فسفاتازها قادرند ترکيبات فسفاتي
غيرمحلول را به شكل قابل استفاده براي گياهان در
آورند .بنابراین تلقيح گياهان با این ميكروارگانيسمها
باعث افزایش جذب فسفر شده و به تبع آن رشد گياهان

نوین و سازگار با محيطزیست معطوف گردد .در این
رابطه استفاده از کودهاي بيولوژیک و بيوپرایمينگ
به ویژه استفاده از باکتريهاي محرک رشد گياهي به
جاي مصرف کودهاي شيميایي از مهمترین راهبردهاي
تغذیهاي در مدیریت پایدار بوم نظامهاي کشاورزي به
شمار ميروند .هدف از تحقيق حاضر ،بررسي اثرات
تيمارهاي تلقيح باکتریایي بر صفات مرفولوژیک و ميزان
اسانس گياه دارویي بادرشبو ميباشد.

مواد و روشها
این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفي با
 8تيمار و سه تكرار در سال  1393در مزرعه تحقيقاتي
دانشكده کشاورزي دانشگاه شهرکرد انجام شد .تيمارهاي
آزمایش شامل تيمار بيولوژیک بيوپرایم با  8سطح
1- Salvia officinalis
2- Thymus vulgaris L.
3- Mentha piperita L.
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تلقيح باکتریایي شامل عدم تلقيح باکتریایي (شاهد)،

بهمنظور جلوگيري از سله بستن خاک ،پس از کشت

تلقيح با هفت گونه باکتریایي ،Bacillus sp.

و تا قبل از سبز شدن گياه ،آبياريها بهطور مرتب دو روز

،Mycobacterrium sp. ،Rhodococcus sp.

یکبار انجام شد .پس از سبز شدن کامل گياهچهها

،Corynebacterium sp. ،Azotobacter sp.

آبياريها مطابق با نياز گياه با شيلنگ و با دبي و زمان

Pseudomonas ،Pseudomonas fluorescens

یكسان براي همه کرتها صورت گرفت .وجين

 putidaبودند .باکتريهاي اول تا چهارم از پژوهشكده

علفهاي هرز نيز طي سه مرحله انجام شد .بهمنظور

زیستفناوري دانشگاه شهرکرد ،باکتريهاي پنجم و

محاسبه شاخصهایي چون سرعت رشد گياه و سطح

ششم از بانک ميكروب ایران و باکتري هفتم از موسسه

برگ ،از  20روز قبل از شروع گلدهي دو نمونهبرداري

انسيتوپاستور ایران تهيه شدند .بهمنظور انجام آزمایش،

به فاصله  14روز صورت گرفت .همچنين پس از

بذور بادرشبو رقم اصالح شده  ،SZK-1ابتدا با اتانول
 %70به مدت  10ثانيه ضدعفوني و بعد از شستشو با آب
مقطر ،با محلول هيپوکلرید  %2به مدت  10دقيقه استریل
و سپس چند بار با آب مقطر شستشو شدند .بذور استریل
شده به مدت  1ساعت در دماي اتاق ،در آب مقطر (براي
تيمار شاهد) یا سوسپانسيون باکتریایي (براي تيمارهاي
تلقيحي) که ميزان جذب آن در طول موج  600نانومتر
براي دستيابي به تراکم مایهي تلقيح  5×108واحد
تشكيلدهنده کلوني ( )CFUبر ميليليتر روي  0/5تنظيم
گردید بود ،فرو برده شدند (.)Burd et al., 1998
بذور تلقيح شده در تاریخ  25فروردینماه  1393در
کرتهایي با  4خط کشت به فاصله ردیف  40سانتيمتر
و فاصله بوته  20سانتيمتر کشت گردید .فاصله بين
تكرارها و کرت هاي مجاور نيز یک متر در نظر گرفته
شد .قبل از شروع آزمایش ،بهمنظور بررسي خصوصيات
فيزیكي و شيميایي خاک ،پس از نمونهبرداري و تهيه
نمونه مرکب ،خصوصيات خاک در آزمایشگاه
خاکشناسي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي
استان چهار محال و بختياري ارزیابي گردید .نتایج

برداشت نهایي (در مرحلهي گلدهي کامل و در تاریخ 25
مرداد  ،)1393شاخصهایي از قبيل ارتفاع بوته ،وزن
خشک برگ و ساقه ،تعداد شاخههاي فرعي و تعداد
سرشاخههاي گلدار در هر بوته ،عملكرد بيولوژیک،
ميزان کلروفيل  aو  ،bدرصد و عملكرد اسانس
اندازهگيري شد .بهمنظور اندازهگيري ميزان غلظت
کلروفيل برگ ،از روش پيشنهادي )1994( Wellburn
استفاده شد .براي اسانسگيري از اندامهوایي گياه در
مرحله گلدهي کامل مقدار  50گرم از نمونههاي حاصل
از هر واحد آزمایشي را آسياب کرده و سپس با روش
تقطير با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت 3
ساعت اسانسگيري انجام شد .از سولفات سدیم خشک
جهت آبگيري نمونهها استفاده شد .درصد اسانس به
صورت وزني /وزني تعيين گردید .تجزیه و تحليل
دادههاي حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزار
 SASو همچنين مقایسه ميانگينها به وسيله آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد صورت گرفت .براي
ترسيم نمودارها نيز از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

آزمون خاک در جدول ( )1ارایه شده است.
جدول  -1برخی خصوصیات شیمیايی خاک محل آزمايش
Table 1. Some chemical properties of soil in experimental site
عمق خاک
Soil Depth

EC
dS.m-1

pH

O.C
%

0-30

1.581

7.69

1.541

Kava
Pava
T.N.V.
mg.kg-1 mg.kg-1
%

33.5

86.3

592

N
%

0.166

Cu
Fe
Mn
Zn
mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1

0.69

9.38

6.27

0.98
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تيمارهاي

تعداد شاخههای فرعی
بيشترین تعداد شاخههاي فرعي مربوط به تيمار تلقيح

تلقيح باکتریایي بر ارتفاع ،وزن خشک برگ ،وزن

باکتریایي  Mycobacterium sp.ميباشد که با سایر

خشک ساقه ،تعداد سرشاخههاي گلدار و عملكرد

تيمارهاي تلقيح باکتریایي به جز Rhodococcus sp.

بيولوژیک در سطح احتمال  %1و بر تعداد شاخههاي

فاقد اختالف معنيدار بود (شكل  .)2همچنين مقایسه

نتايج و بحث

فرعي در سطح احتمال  %5اختالف معنيداري داشت.
ارتفاع بوته
با توجه به شكل ( ،)1تيمارهاي تلقيحي
،Mycobacterium sp. ،Rhodococcus sp.
 Azotobacter sp.و Pseudomonas putida
بيشترین ارتفاع بوته گياه را به خود اختصاص دادند که
اختالف معنيداري با تيمار شاهد داشتند .این تيمارهاي
تلقيح باکتریایي ارتفاع بوته را به ترتيب ،27/3 ،39/3
 29/1و  30/3درصد نسبت به شاهد افزایش دادند.
 Sheikhi-Ghahfarokhiو همكاران ( )2014گزارش
کرد که تلقيح بذور گياه دارویي هميشهبهار با تيمارهاي
باکتریایي  Azotobacter sp.و Pseudomonas

ميانگينها حاکي از آن است که همهي تيمارهاي تلقيح
باکتریایي توانستند بهطور معنيداري در مقایسه
با تيمار شاهد تعداد شاخههاي فرعي را افزایش دهند.
 Kandeelو همكاران ( )2002گزارش کردند
که کاربرد ازتوباکتر و آزوسپریليوم با نصف مقدار
مطلوب کود نيتروژن در گياه ریحان ارتفاع ،تعداد
شاخههاي جانبي ،وزن خشک و تر برگ و ریشهها را
افزایش داد .احتماالً باکتريهاي محرک رشد با تغيير در
ساختار سيستم ریشهاي سبب بهبود جذب عناصر غذایي،
تخصيص کربوهيدراتها به ریشه ،کاهش فعاليت
پراکسيداز ریشه و سنتز پروتئينهاي جدید شده و در
نتيجه سبب تحریک رشد گياه ميشوند ( Saghafi
.)et al., 2013

 putidaارتفاع بوته را بهطور معنيداري افزایش دادند.

بررسيها نشان ميدهد که این ميكروارگانيسمها

 Rajaeiو همكاران ( )2007گزارش کردند که کاربرد

قادرند عالوهبر توليد هورمونهاي محرک رشد ،بواسطه

ازتوباکتر سویهي  AZT-13با توليد مقدار  70ميليگرم

توليد اسيدهاي آلي ،سيدروفورها و ترشح فسفاتازها،

بر ليتر ایندول استيک اسيد ( ،)IAAمنجر به افزایش

قابليت دسترسي گياه به عناصر غذایي و به تبع آن رشد

ارتفاع بوته گندم از  35/5در تيمار شاهد به 42/7

و شاخهدهي را افزایش دهند (Naderi, 2012؛

سانتيمتر شد.

.)Sheikhi-Ghahfarokhi et al., 2014

شکل  -1اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر ارتفاع بوته
Fig. 1. Effect of bacterial inoculation treatments on plant height
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شکل  -2اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر تعداد شاخههای فرعی
Fig. 2. Effect of bacterial inoculation treatments on the number of lateral branches

وزن خشك ساقه

وزن خشك برگ
تيمارهاي تلقيح باکتریایي ،Mycobacterium sp.

تمام تيمارهاي باکتریایي به جز Pseudomonas

 Bacillus sp.و  Rhodacoccus sp.بيشترین وزن

 flurocenceوزن خشک ساقه گياه بادرشبو را در

خشک برگ را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با

مقایسه با شاهد بهطور معنيداري افزایش دادند (شكل

دیگر تيمارهاي تلقيح باکتریایي و شاهد داراي اختالف

 .)4از این نظر بيشترین ميزان وزن خشک ساقه در تيمار

به

تلقيح باکتریایي  Mycobacterium sp.مشاهده

ترتيب وزن خشک برگ را نسبت به شاهد به ميزان

گردید .این تيمار که نسبت به سایر تيمارهاي تلقيحي و

 178/6 ،189/5و  157/2درصد افزایش دادند .نتایج

شاهد داراي اختالف معنيدار بود توانست به ميزان

تحقيقات قبل نشان ميدهد که باکتريهاي جنسهاي

 353/2درصد وزن خشک ساقه را افزایش دهد.

باسيلوس ،سودوموناس و رودوکوکوس از توانایي توليد

تعداد سرشاخه گلدار

اکسين برخوردارند (Abbas-zadeh et al., 2012؛

تمام تيمارهاي تلقيحي تعداد سرشاخههاي گلدار را

 .)Naderi, 2012از طرف دیگر Taiz, and

نسبت به شاهد بهطور معنيداري افزایش دادند (شكل .)5

 )2002( Zeigerنيز گزارش دادند که جيبرلينها به

مطابق نتایج مقایسه ميانگين ،تيمارهاي تلقيح باکتریایي

تنهایي اثر نميکنند و هورمونهاي دیگر نظير اکسين نيز

 Mycobacterium sp.و  Bacillus sp.بيشترین

به شكلهاي گوناگون با آنها برهمكنش دارند .بهعنوان

تعداد سرشاخههاي گلدار را دارا بودند که از این لحاظ

مثال ،مشخص شده است که اکسين در بعضي گونهها،

نسبت به سایر تيمارهاي تلقيحي و همچنين شاهد داراي

متابوليسم  GAرا تنظيم ميکند .بنابراین ميتوان احتمال

اختالف معنيداري بودند .تيمارهاي تلقيح باکتریایي

داد که تيمار تلقيح باکتریایي باسيلوس و رودوکوکوس

 Mycobacterium sp.و  Bacillus sp.ميانگين

با توليد مقادیر باالي اکسين ميتواند توليد بيشتر جيبرلين

تعداد شاخهگلدار را از  16/2به  142/2و  139/75افزایش

را نيز تحریک کنند ،لذا افزایش توليد برگ و اندام

دادند .نتایج مطالعات  Yousefzadehو همكاران

هوایي و در نتيجه افزایش زیستتوده تحت تأثير

( )2013نشان داد که تلقيح بذور بادرشبو با باکتريهاي

دوگانهي اکسين و جيبرلين قرار ميگيرد.

محرک رشد در سطح احتمال  5درصد تعداد شاخههاي

معنيدار

بودند

(شكل

.)3

این

تيمارها
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گلدهنده را افزایش داد .بررسيها نشان ميدهد که

مؤثري در حل کردن فسفاتتري کلسيک و آزاد شدن

باکتريهاي ریزوسفري محرک رشد از طریق معدني

یون فسفات از آن دخالت نمایند .لذا تلقيح گياهان با این

کردن فسفر آلي بواسطه توليد آنزیم فسفاتاز و حل کردن

باکتريها سبب افزایش جذب فسفر در گياه ميگردد .در

فسفر معدني بواسطه توليد اسيد آلي ،دسترسي گياه را به

این شرایط عالوه بر نقش مستقيم فسفر بر گلدهي و رشد

فسفر محلول افزایش ميدهند .عالوه براین از طریق

اندامهاي زایشي گياه ،به دليل نقشي که در ذخيره و

اکسيداسيون ناقص قندها و مواد پليساکاریدي که

انتقال انرژي دارد ،افزایش جذب فسفر این امكان را

توسط ریشه گياه ترشح ميشوند ،اسيدهاي آلي مانند

فراهم مي نماید که گياه بتواند انرژي بيشتري را صرف

گلوکونيک اسيد ،اسيد اگزاليک و اسيد سيتریک توليد

توليد اندامهاي زایشي نماید ( Rodriguez and

مينمایند ( .)Han et al., 2006این دو اسيد قادرند

.)Fraga, 1999

که با کلسيم تشكيل کالت دهند و از این رو بهطور

شکل  -3اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر وزن خشك برگ
Fig. 3. Effect of bacterial inoculation treatments on leaf dry weight

شکل  -4اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر وزن خشك ساقه
t
Fig. 4. Effect of bacterial inoculation treatments on shoot dry weigh
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شکل  -5اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر تعداد سرشاخههای گلدار
Fig. 5. Effect of bacterial inoculation treatments on the number of flowering branches

عملکرد بیولوژيك

سطح برگ ()LA

تيمار تلقيح باکتریایي Mycobacterium sp.

تمام تيمارهاي تلقيح باکتریایي نسبت به شاهد

باالترین عملكرد بيولوژیک در مقایسه با دیگر تيمارهاي

توانستند سطح برگ را افزایش دهند .باالترین سطح

باکتریایي و شاهد را به خود اختصاص داد و عملكرد

برگ مربوط به تيمار تلقيح باکتریایي Bacillus sp.

بيولوژیک را نسبت به شاهد 272/3 ،درصد افزایش داد

بود که نسبت به سایر تيمارهاي تلقيحي و همچنين

(شكل  .)6این درحالي بود که همه تيمارهاي تلقيح

نسبت به شاهد اختالف معنيداري داشت (شكل .)7

باکتریي توانسته بودند بهطور معنيداري عملكرد
بيولوژیک را نسبت به شاهد افزایش دهند.
محققين مكانيسمهاي احتمالي باکتريهاي محرک
رشد گياه براي افزایش جذب عناصر غذایي را شامل
توليد اسيدهاي آلي توسط باکتريها در ریزوسفر و در
نتيجه کاهش  ،)Erturk et al., 2011( pHافزایش
فعاليت پمپ پروتون  ATPaseو همچنين افزایش
ترشحات ریشهاي از قبيل مواد احيایي و کالتکننده
مانند سيدروفور ( ،)Naderi, 2012توسعه سيستم
ریشهاي ،محدود کردن جذب کلر و سدیم و نهایتاً توليد
هورمونهاي محرک رشد گياه مانند اکسين ذکر
کردهاند ( .)Tsavkelova et al., 2005بنابراین
ميتوان احتمال داد تيمار باکتریایي Mycobacterium

 sp.با توليد  )Tsavkelova et al., 2005( IAAو
سيدروفور ميتواند باعث افزایش جذب آهن ،فسفر و به
تبع آن افزایش تقسيم و رشد سلولي و در نتيجه افزایش
عملكرد بيولوژیک گردد.

 Sheikhi-Ghahfarokhiو همكاران ()2014
نيز ،گزارش کرد که تلقيح بذور گل هميشهبهار با
تيمارهاي باکتریایي Bacillus sp. ،بيشترین تأثير را بر
سطح برگ داشت .وي بيان داشت گونههاي باسيلوس
با توليد سيدروفور و ایندول استيک اسيد ،آهن و عناصر
قابل جذب براي گياه را افزایش ميدهد و همچنين با
انحالل فسفات آن را به فرم قابل جذب براي گياه تبدیل
مينمایند و به این طریق رشد گياه را افزایش ميدهند.
سرعت رشد گیاه
مقایسه ميانگينها نشان داد که تمامي باکتريهاي
تلقيح شده توانستند سرعت رشد گياه در بادرشبو را
نسبت به شاهد افزایش دهند (شكل  .)8با توجه به نتایج
مقایسه ميانگينها ،باالترین سرعت رشد گياه مربوط به
تيمارهاي  Rhodococcus sp.و Pseudomonas
 putidaميباشد .این تيمارها سرعت رشد گياه را
بهترتيب از  9/8گرم در روز به  38/5و  35/2گرم بر
متر مربع در روز افزایش دادند.
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شکل  -6اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر عملکرد بیولوژيك
Fig. 6. Effect of bacterial inoculation treatments on biological yield

شکل  -7اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر سطح برگ

are

Fig. 7. Effect of bacterial inoculation treatments on leaf

شکل  -8اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر سرعت رشد گیاه
Fig. 8. Effect of bacterial inoculation treatments on crop growth rate

تيمارهاي

باکتریایي

sp.

Bacillus

و

و همچنين بيشترین نسبت وزن برگ در بين سایر

 Rhodococcus sp.با دارا بودن بيشترین سطح برگ

تيمارهاي تلقيحي و همچنين تيمار شاهد ،باالترین
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سرعت رشد گياه را داشتند .این تيمارها با توليد بيشترین

باسيلوس ،سودوموناس پوتيدا ،سودوموناس فلورسنس و

اندام جذبکننده نور و در نتيجه افزایش فتوسنتز و به تبع

ازتوباکتر و کورینه باکتریوم قادر بودند بهطور معنيداري

آن بيشترین سرعت رشد گياه را داشتند .تيمار تلقيح

ميزان کلروفيل  aرا در گياه هميشهبهار نسبت به شاهد

باکتریایي  Bacillus sp.با دارا بودن باالترین ميزان

افزایش دهند.

سطح برگ و در نتيجه احتمال ایجاد سایهاندازي بيشتر

تيمارهاي تلقيح باکتریایي ،Mycobacterium sp.

در برگهاي تحتاني ،سرعت رشد گياه پایينتري نسبت

 Rhodococcus sp.و Corynebacterium sp.

به تيمار  Rhodococcus sp.نشان داد.

بيشترین ميزان کلروفيل  bرا دارا بودند بهطوريکه این

کلروفیل  aو  bبرگ

تيمارها مقدار کلروفيل  bرا به نسبت شاهد 52/4 ،53/3

مقایسه ميانگينها نشان داد که همه تيمارهاي تلقيحي

و  48/6درصد افزایش دادند (شكل  .)10نتایج

نسبت به شاهد ميزان کلروفيل  aرا افزایش دادند و

آزمایشKazemalilou and Rasouli-Sedghiani

باالترین ميزان کلروفيل  aمربوط به تيمارهاي

( )2012نيز نشان داد که تلقيح بذور گياه بنگدانه 1با

 Corynebacterium sp. ،Rhodococcus sp.و

باکتريهاي سودوموناس فلورسنت سبب افزایش ميزان

 Mycobacterium sp.بود (شكل  .)9این تيمارها

کلروفيل  bگردید .دليل کاهش معنيدار ميزان کلروفيل

مقدار کلروفيل  aرا  96/45 ،111/85و  88/5درصد

 bدر تيمار ازتوباکتر نسبت به تيمار شاهد را ميتوان به

نسبت به شاهد افزایش دادند Jahanshahi .و همكاران

کافي بودن ميزان نيتروژن خاک طي آزمایش و در نتيجه

( )2013نشان دادند که غلظت کلروفيل گياه دارویي

ممانعت از فعاليت تثبيت نيتروژن در این تيمار نسبت داد

گشنيز در اثر کاربرد ورمي کمپوست و باکتريهاي

(شكل  .)10در این رابطه  Mafakheriو همكاران

ازتوباکتر و آزوسپيریليوم بهطور معنيداري افزایش

( )2012نيز گزارش کردند که تلقيح بادرشبو با ازتوباکتر

یافت .نتایج مطالعه  Sheikhi-Ghahfarokhiو

در هيچ یک از صفات مورد بررسي از جمله ميزان

همكاران ( )2014نيز حاکي از آن است که تيمارهاي

کلروفيل اختالف معنيداري با شاهد نشان نداد.

شکل  -9اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر میزان کلروفیل a
Fig. 9. Effect of bacterial inoculation treatments on chlorophyll a content

1- Hyoscyamus niger
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 ATPپيروفسفات )DMAPP( ،نياز مبرم به NADPH

درصد اسانس
مقایسه ميانگينها نشان داد همه تيمارهاي تلقيح
باکتریایي به جز Pseudomonas flurocence
نسبت به شاهد داراي اختالف معنيداري بودند؛ به
طوريکه تيمارهاي تلقيحي Pseudomonas putida
و  Bacillus sp.بيشترین ميزان اسانس را به خود
اختصاص دادند (شكل  .)11این تيمارها به ترتيب درصد
اسانس را به ميزان  190/9و  172/7درصد نسبت به شاهد
افزایش دادند .در این رابطه  Banchioو همكاران
( )2008نيز گزارش کردند که باسيلوس سابتيليس بهطور
معنيداري باعث افزایش زیستتوده و درصد اسانس در
مرزنگوش 1شد .تلقيح بذور هميشه بهار با باکتريهاي
محرک رشد گياه نشان داد که تيمار سودوموناس پوتيدا
و کورینه باکتریوم ميزان اسانس استخراج شده را نسبت
به شاهد و دیگر تيمارهاي باکتریایي بهطور معنيداري
افزایش دادند ( Sheikhi-Ghahfarokhi et al.,
.)2014

و دارند و با توجه به این موضوع که حضور عناصري
نظير نيتروژن و فسفر براي تشكيل ترکيبهاي اخير
ضروري ميباشد ،از این رو استفاده از مواد آلي ميتواند
از طریق بهبود فسفر و تا حدودي دیگر عناصر غذایي
مانند نيتروژن توسط ریشه رازیانه ،موجب افزایش اسانس
این گياه دارویي شده باشد و با توجه به اینکه مهمترین
باکتريهاي حل کننده فسفات از جنس سودوموناس و
باسيلوس ( )Han et al., 2006ميباشند ميتوان
احتمال داد که دليل افزایش اسانس در تيمارهاي تلقيح
باکتریایي  Bacillus sp.و Pseudomonas putida

افزایش جذب فسفر در این تيمارها ميباشد.
عملکرد اسانس
مقایسه ميانگينها نشان داد که همهي تيمارهاي
تلقيحي به جز  Pseudomonas flurocenceنسبت
به شاهد عملكرد اسانس را افزایش دادند .تيمارهاي
 Bacillus sp.و  Mycobacterium sp.بيشترین

 Jamshidiو همكاران ( )2012در تفسير نتيجه

عملكرد اسانس را نسبت به شاهد و دیگر تيمارهاي تلقيح

حاصل از بهبود ميزان اسانس در اثر مصرف مواد آلي

باکتریایي داشتند بهطوريکه این دو تيمار به ترتيب

بيان داشتند از آنجایي که اسانسها ترکيبهایي

عملكرد اسانس را  697/2و  643/8درصد نسبت به شاهد

ترپنوئيدي بوده که واحدهاي سازنده آنها (ایزوپرنوئيده)

افزایش دادند (شكل .)12

مانند ایزوپنتنيل پيروفسفات ( )IPPو دي متيل آليل

شکل  -10اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر میزان کلروفیل b
Fig. 10. Effect of bacterial inoculation treatments on chlorophyll b content
1- Origanum majorana
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شکل  -11اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر درصد اسانس
Fig. 11. Effect of bacterial inoculation treatments on essential oil percent

شکل  -12اثر تیمارهای تلقیح باکتريايی بر عملکرد اسانس
Fig. 12. Effect of bacterial inoculation treatments on essential oil yield

همانطور که قبالً ذکر گردید تيمارهاي

شاخص کيفي نشان ندادند با این حال تقریباً تمام

 Bacillus sp.و  Mycobacterium sp.بيشترین

تيمارهاي تلقيح باکتریایي رشد ،عملكرد و شاخص

عملكرد بيولوژیک و تيمارهاي  Bacillus sp.و

کيفي را نسبت به شاهد بهبود بخشيدند .در مجموع با

 Pseudomonas putidaبيشترین درصد اسانس را

توجه به نتایج این پژوهش از آنجا که تيمارهاي

دارا بودند بنابراین همان گونه که انتظار ميرفت،

 Mycobacterium sp.و  Bacillus sp.بيشترین

تيمارهاي  Bacillus sp.و Mycobacterium sp.

تعداد سرشاخه گلدار ،عملكرد بيولوژیک و عملكرد

بيشترین عملكرد اسانس را داشتند.

اسانس را به خود اختصاص دادند ،استفاده از تيمارهاي

نتیجهگیری
نتایج حاکي از آن است که تيمارهاي تلقيح باکتریایي
اثر یكساني بر روي شاخصهاي رشدي ،عملكرد و

تلقيح باکتریایي  Bacillus sp.و Mycobacterium
 sp.به صورت بيوپرایمينگ جهت افزایش عملكرد کمي
و کيفي گياه دارویي بادرشبو توصيه ميگردد.
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