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و کود شیمیایی فسفر بر برخی از صفات رویشی، زایشی و   Pseudomonas putida تأثیر

 ( Ocimum sanctum و Ocimum basilicum var. thyrsiflora)  ریحانگونه بیوشیمیایی دو 
 

 3رد منف   مجتبی مومنی  ،2محمد محمودی سورستانی ،      *1نعیمه عنایتی ضمیر 
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 چکیده
صفورت تحقیف   اضفر بهکننفده فسففر نفامح ول  فسففره و بفاکتری   به منظور بررسی تأثیر کود شیمیایی  

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید در گ خانه   1395تکرار در سال  ی در سه  فاکتوری  و بر اساس طرح کام  تصادف

و ففاکتور دوم نفو   گونه ریحان سانکتوم و باسفی یکوم( )دو  فاکتور اول شام  گونه گیاهچمران اهواز انجام شد. 

اه، دنیفاز گیفدرصفد فسففر مور 50نیاز گیاه، فقط باکتری، باکتری به همراه درصد فسفر مورد 100و    50کود )صفر،  

فسفر مورد نیاز گیاه( بود. نتایج نشان داد اثر متقاب  گونه گیاه و تیمارهای کودی بفر درصد    100باکتری به همراه

دار بود. بیشترین میفاان فسففر بفرر در هفر دو گیری شده در سطح ا تمال یک درصد معنیاغ ب صفات اندازه

خشفک انفدام هفوایی،  بر گرم وزن خشک(، وزن تر و  رمگمی ی  82/4و    92/4ترتیب  گونه باسی یکوم و سانکتوم )به

آذین، فن ، فالون و فالونوییدها در تیمار  اوی باکتری بدون استفاده از کود شیمیایی فسفره و تعداد و طول گ 

های آزاد دست آمد. بیشترین درصد مهار رادیکالدرصد کود شیمیایی به  50پس از آن در تیمار  اوی باکتری +  

درصد( در  ضور باکتری و بدون اسفتفاده از کفود فسففره بفود.   75و    67ب  ترتیباسی یکوم و سانکتوم )بهدر گونه  

توان تأثیر این باکتری دار تیمار  اوی باکتری نسبت به سایر تیمارها میطور ک ی با توجه به وجود تفاوت معنیبه

 ررسی کرد.ریحان ب را در شرایط مارعه در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه

 

 آذینگ کود زیستی،  دها،آزاد، فالونویی یهاکالیراد باکتری،ا:  ه ک یدواژه 
 

 مقدمه

 از ساااالهیک و یعلفااا  یاهیااا گ( Ocimum) حاااانیر

 عنوانبااه کااه باشاادمی( Lamiaceae) انیاا نعناع خااانواده 

 نیاا ا.  شااودیم  اسااتفاده   یسااب   و  ایادویه  ،ییدارو  یاهیگ

 در  دارد  خااود  کااریپ  در  هکاا   ایه ثرماا   مااواد  لیاا دل  به  اه یگ

 یاایدارو اه یاا گ کیاا  عنوانبااه المللاایبین یهافارماکوپااه

  (.Omidbaigi, 2014) است شده   معرفی

   باساایلیکوم   گونااه   ریحااان،   جاان    ی ها گونااه   میااان   ر د 

   سااایر   از   باایش   بااا    درمااانی   بااودن پتانساایل   دارا   دلیاال   بااه 

  گااردد ی م   کااار   و   کشاات   اسااان    از   اسااتفاده   جهاات ها  گونااه 

 (Carovic-Stanko et al., 2010 .)   تیرزیفلاااورا   واریتاااه  

 (O.basilicum var. thyrsiflora ) ،  های مهاا   از جمله واریته 
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 بااومی کشااورهای تایلنااد و هنااد بااوده  کااه    باشد این گونه می 

ای در  لیل خواص شفابخش خااود دارای جایگاااه ویاا ه و به د 

  معطاار  بساایار  گیاااه  این  ی ها برگ   . طّب سنتی این مناطق است 

خشااک    و  تااازه  صااورت به  با ،  غذایی  ارزش  دلیل  به   و  ه بود 

 فااراوان  کاااربرد  غااذایی  صاانای   در  ویااه د ا  و  چاشنی   عنوان به 

  عنااوان نیاا  بااه  گیاااه  ایاان  اسااان   باارگ،  باار   عااهوه دارد.  

  چنااین ه    و   سااا د   ساا    بسااتنی،   ها، شاایرینی   در   دهنااده طع  

 ,.Simon et alگااردد ) ی م اسااتفاده    الکلاای غیر   های یدنی نوشاا 

درصد اسااان     1/ 39پیکره رویشی این واریته حاوی    (. 1990

ن  این گیاه شامل متیل کاااویکو   است. ترکیبات اصلی اسا 

  -درصااد(، آلفااا   2/ 39اُساایمن )   -ای   -درصااد(، پاای   81/ 82) 

  2/ 08) کااادینن    -اپاای   -درصااد(، آلفااا    2/ 45) برگاموتن    -ای 

 ,.Pripdeevech et alباشد ) درصد( می   1/ 09درصد(، کامفور ) 

 اسااان  ایاان گیاااه بااه دلیاال خااواص درمااانی و    (. 2010

  ان در صاانای  داروسااازی شفابخش خود دارای کاااربرد فااراو 

ریحااان    دارویاای   گیاااه   (. Anuradha et al., 2014)  باشااد می 

معروف ریحان است که    ی ها گونه از    ( O. sanctum)   مقدس 

ارغااوانی و معطاار اساات و دارای بااود   ، آن کوچک ی ها گل 

  میاا ان   دارای   این گیاااه   (. Kumar et al., 2013د ) باشن ی م تند  

ترکیبااات    و   اساات   درصااد(   1/ 5  -0/ 5)   اسااان    توجهی قاباال 

شامل اوژنو ، متیل اوژنو  و کااارواکرو ،   آن  اصلی اسان  

باشااد  سابولن و متیل کاویکو  می سینئو ، آلفا و بتا بی   -8و   1

 (Moghadam et al., 2016 .)   ه، کنند عفونی عنوان ضد اوژنو  به  

کننده موضعی درد دندان در عمل پانسمان  اب و آرام ته ال ضد 

  (. Murray et al., 2002) شااود ده می و پرکردن دناادان اسااتفا 
مین عناصر غذایی موردنیاز گیاهان در جهت اف ایش تولید  أ ت 

  اهمیاات دارد کیفیاات مطلااوب مح ااو   بااه  ضاامن توجااه  

 (Mirzajani et al., 2019 ) .   ین تاار مه    نیتااروژن   از   بعااد   فسفر  

کااه در    اساات   گیاهااان   رشااد   باارای   موردنیاااز   غااذایی   عن اار 

ها، فساافولیدیدها و فرآیناادهای  ساخت ترکیباتی مانند پروتئین 

های انتقااا  اناارژی و فتوساانت  نقااش  یایی مانند واکنش بیوشیم 

(. روش متداو  رفاا   Hassegawa et al., 2008کند ) ایفا می 

ایی  مشااکل کمبااود ایاان عناصاار، اسااتفاده از کودهااای شاایمی 

های اخیاار  رویه این کودها طاای سااا  اشد. اما م رف بی ب می 

  محیطی های زیست ز جمله آلودگی موجب مشکهت فراوانی ا 

ها گردیااده کااه  ها از جمله انواع سرطان و شیوع انواع بیماری 

هااای جاادی روباارو ساااخته  ه بشری را با چالش سهمت جامع 

  د یاا ل و ت   در   ی جهااان   کرد ی رو (.  Piromyou et al., 2014است ) 

  ی ت ی ر ی مااد   هااای روش   ی ر یاا گ   بکااار   ساامت   به   یی دارو   ان ه ا ی گ 

  گیاهااان  از  کااه  چاارا   ت، اساا   زیسااتی   ی کودهااا   م اارف   ر ی نظ 

  در   بایااد   پاا    کننااد می   استفاده   رو دا  انواع  ساخت  در  دارویی 

  داشاات.   را   بیشااتری   دقاات   کااود   مثاال   هااایی نهاده   م اارف 

  عااهوه  زیاارا   باشااند می   زیسااتی   کودهای   کودها،   ترین مطمئن 

  زیساات محیط   بااا   کنااد می   تأمین   را  گیاه  ای ه تغذی  از ی ن  که این بر 

  نیاا    خاااک   کیفیاات   بهبااود   موجااب   حتاای   و   سااازگارند   نیاا  

کودهااای شاایمیایی    و جااایگ ین مناساابی باارای   گردنااد می 

  حاااوی   کااود زیسااتی   کاااربرد (.  Wu et al., 2005)   باشااند ی م 

  ( آزوساادیریلیوم   و   ازتوباکتر نیتروژن )   کننده تثبیت   های ی باکتر 

  گیاااه   در   عن اار   ایاان   جااذب   میاا ان   دار ی معناا   افاا ایش   ساابب 

  نتااای    . ( Bakhshandeh et al., 2014) گردید ریحان    دارویی 

  گیاااه   روی   باار   .Rezaei Chiyaneh et al  ( 2014)   تحقیااق 

  حاااوی   کودهااای زیسااتی   کاااربرد   داد   نشان   سب    زیره   دارویی 

  دار ی معناا   اف ایش   سبب   سودوموناس   و   ازتوباکتر   های ی باکتر 

درصد و    3/ 20می ان    با   ترتیب به   گیاه  ان  عملکرد اس  و  می ان 

  دار ی معن تفاوت  دارای  که  گردید   هکتار   در   کیلوگرم   16/ 77

  فساافات   کننااده حل   هااای باکتری   ف م اار   . بااود   شاهد   تیمار   با 

 (Pseudomonas sp   و  Bacillus megaterium  ) بهبود   موجب  

  در   دانااه   عملکاارد   و   گل   تعداد   بوته،   ارتفاع   مانند   هایی وی گی 

    یاا ن   و (  Borago officinalis)   ان اوزباا گ گل   یاای و دار   اه یاا گ 

  در  دانه  عملکرد  و  ه بوت  ارتفاع  چون  ی صفات  ر ی چشمگ   ش ی اف ا 

اسااتفاده از    . ( Shaalan, 2005)   د یاا گرد   دانه ساایاه   یی دارو   اه ی گ 

در شاارایط    2و فساافات بااارور    1  تر کودهای زیسااتی ازتوباااک 

ک  آبی موجب کاهش اثر تنش خشکی بر گیاه ریحان شد،  

سوپرفساافات    -ای شاایمیایی )اوره رد کودهاا که کارب طوری ه ب 

  گیاه به همااراه  صد نیاز در  50د ی ( در ح تریدل، سولفات پتاس 

  در گیاااه شااد   ایش مقدار کلروفیل، کودهای زیستی سبب اف 

 (Mahdavikia et al., 2019 .)    تولیااد مااواد ماا ثره  اگرچااه

موجود در گیاهان دارویی تحت کنتر  فرآیناادهای ژنتیکاای  

ت و کیفیت مواد م ثره این گیاهان که نکتااه  اما کّمی باشد می 

  شاادت تحاات باشد، بااه ها می ای  وابسته به آن مورد توجه صن 
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عواماال محیطاای، تغذیااه گیاااه، مرحلااه رشااد، شاارایط  تااأثیر  

کاشت و زمان برداشاات قاارار دارد. برخاای گیاهااان از جملااه  

باشد که شرایط  گیاه ریحان دارای پتانسیل دارویی فراوان می 

  واند میاا ان و اجاا اا اسااان  ایاان گیاااه را تحاات ت یطی می مح 

تااأثیر    بااه منظااو بررساای  ضاار ا ح  پاا وهش  ذا دهد. لاا قرار تأثیر 

فسفر و مقایسه آن با کود شاایمیایی فساافره   کننده حل باکتری 

  گونااه  دو  نیاااز  مااورد  فساافر  ین تااأم و    رشاادی   ی ها شاخص بر  

 .گردید ریحان انجام  

 ها روش مواد و  
   طاار    قالااب   در   ل توریاا فاک   صااورت به   پاا وهش   ایاان 

 در    1396در سااا  زراعاای    تکاارار   سااه   بااا   ت ااادفی   کااامًه

 انشااگاه شااهید چمااران اهااواز  کده کشاااورزی، د گلخانه دانش 

   گیاااه   گونااه   شااامل   فاکتورهااای آزمااایش   درآمااد.   اجاارا بااه  

 (O. basilicum var. thyrsiflora    وO. sanctum. L  )  و

  مااولی فساافره از منباا  سوپرفساافات مع کااود    مختلاا    سطو  

بااا  همااراه  و کود زیسااتی ) گیاه(    نیاز   درصد   100  و   50  ر، صف ) 

اکتری( بااود. نیاااز  و باادون باا   .Pseudomonas spباااکتری  

کیلااوگرم در   100کودی فسفر برای ریحان در این آزمایش 

هاار  .  ( Omidbaigi, 2014هکتار در نظر گرفتااه شااده اساات ) 

بااا پاان   (  گلدان   36در مجموع  )  های آزمایش  گلدان یک از 

، هاادایت  pH  7/ 4بااا  رساای    خاااک بااا بافاات لااوم   کیلااوگرم 

د،  درصاا   0/ 71آلاای    بر متر، ماااده   من  ی ز ی دس  3/ 1الکتریکی 

باار    گاارم ی ل ی م   7/ 1درصااد، فساافر قاباال جااذب    0/ 07نیتروژن  

پاار   باار کیلااوگرم  گاارم ی ل ی م  290کیلوگرم، پتاسی  قابل تباد  

شدند. کااود شاایمیایی فساافر از منباا  سوپرفساافات تریداال باار  

ریحااان    ها اضافه شد. بااذر مایش به گلدان ز مارهای آ اساس تی 

  کشاات   متری نتی ا ساا   یک   عمق   مقدس و ریحان باسیلیکوم در 

باکتری مورد استفاده از کلکساایون میکروباای گااروه    گردید. 

شناسی دانشااکده کشاااورزی، دانشااگاه شااهید چمااران  خاک 

  سوسدانساایون .  ( Lamizadeh et al., 2016اهواز تهیه گردید) 

  ( CFU/ml  810 × 5 /1)   فارلند مک   ی ن    ت معاد عی جم باکتری با  

  عیاات معاااد  بااا جم لیتاار  به می ان یک میلی   پ  از رقیق شدن 

mlCfu/ 610   .بااه منظااور    به ازای هر بذر به خاک اضافه شااد

ها بااا محلااو  حاااوی  رف  نیاز گیاه به نیتروژن تمااامی گلاادان 

دهی شدند. نیاز کودی ریحااان  کود اوره طی سه مرحله کود 

  گرفتااه شااد   در نظاار یلااوگرم در هکتااار  ک   150ژن  تاارو نی   بااه 

 (Omidbaigi, 2014 )   از  مااون خاااک  نتااای  آز   که بر اساااس

 نگهااداری و    گیاااه   سااه   گلاادان   هاار   در   انجااام شااد. ،  ب  اوره من 

درصااد فرفیاات    80در حااد    انتهااای آزمااایش )گلاادهی(   تااا 

   ماااه سااه  پاا  از    ن ا شدند. سااد  گیاهاا زراعی خاک آبیاری  

  گیری اناادازه   و باارای  شااده برداشت م تما  و در مرحله گلدهی 

 ارتفاااع    بااه آزمایشااگاه منتقاال شاادند.   مااورد مطالعااه   صاافات 

  بعااد گیری شد. ل آزمایش با استفاده از متر اندازه یاه در مح گ 

   هااا برگ   آزمایشااگاه،   بااه   شااده برداشت   گیاهااان   انتقااا    از 

  تعااداد  و  جداشااده  کاماال  طور بااه   بوتااه   هاار   های آذین گل  و 

  از  نیاا   برگ   سطح   ری گی دازه برای ان   گردید.   شمارش   ها آن 

  آذین گاال  طو   شد.  استفاده  برگ  سطح  گیری اندازه   دستگاه 

  شد. می ان  ی ر ی گ اندازه ( متر سانتی  برحسب )  کش   نی  با خط 

  میاا ان و قرائاات  وانادومولیباادات   روش   از   گیاه   فسفر   عن ر 

  از   اسااتفاده   بااا   نانومتر   470  موج   طو    در   ها نمونه   نور   جذب 

 Shimadzu-UV 1201   (Binghamمااد     اساادکتروفتومتر 

and Bartels, 1996 )   ترکیبااات   گیری برای اندازه شد.    تعیین  

  بااا اسااتفاده از حااه    برگاای های  نمونااه   از   ی ر ی گ ع اااره   لی فن 

میاا ان  (.  Wojdylo et al., 2007)   انجام شد   درصد   70متانو   

  جذب در طو  می ان  ی ر ی گ اندازه با فهون و فهونو  ع اره 

  گاارم میلی  صااورت به  ت گردیااد. نتااای  ائ قر نومتر نا  425موج 

 ,.Popova et al)   شااد   بیااان   خشااک   وزن   گاارم بر    کوئرستین 

  Menichini  ( 2009) بااه روش   می ان فهونوئیااد کاال  . ( 2004

نااانومتر   510موج  گیری شد. می ان جذب نور در طو  اندازه 

  هااای های حاصل از جذب به غلظت داده قرائت گردید. تبدیل  

انجااام  کوئرستین  رس  منحنی استاندارد ستین با  مختل  کوئر 

وزن    گاارم کوئرسااتین در گاارم و نتااای  باار اساااس میلی   شااد  

اساااس روش  باار  خشک بیان شد. می ان ترکیبااات فنلاای کاال  

 ,.Wojdylo et alگیری شد ) اندازه   ( folin-ciocalteu)   فولین 

نااانومتر    765  مااوج   ها در طااو  مونااه (. میاا ان جااذب ن 2007

هااای  از جااذب بااه غلظت های حاصل ه بدیل داد قرائت شد. ت 

د  اساای   مختل  گالیک اسید با رس  منحنی استاندارد گالیااک 

انجااام شااد و    ( در لیتاار   گاارم ی ل ی م   400هااای صاافر تااا  غلظت ) 

  گالیک اسید در گاارم وزن خشااک   گرم صورت میلی ها به داده 

 اکساایدانی  آنتی فعالیاات    تعیااین   (. mg GA/g DW)   بیااان شااد 
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با اسااتفاده   DPPH   (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl )آزمون  با  

باار    ( بااه روش اساادکتروفتومتری Oke et al., 2009از روش ) 

ای آزاد انجااام شااد. میاا ان جااذب  هاا پایااه کاااهش رادیکا  

  دستگاه اسدکتروفتومتر   توسط   نانومتر   517موج  ها در طو  نمونه 

افاا ار  ده از نرم هااا بااا اسااتفا وتحلیل داده قرائاات شاادند. تج یااه 

SAS  ها با استفاده از آزمون  مقایسه میانگین داده  و  9/ 1نسخه

 ای دانکن انجام شد. دامنه   چند 

 و بحث یج  نتا 

  مورفولااوژیکی   صاافات   واریااان    تج یااه   جاادو    نتااای  

نااوع گیاااه و نااوع   فاکتورهای  متقابل  اثر  داد   نشان (  1  جدو  ) 

  تعااداد   گیاااه،   ارتفاااع   صاافات   باار   دار ی معناا   تفاوت   باعث   کود 

  یااک   احتمااا   سطح  در  برگ  سطح  و  آذین گل  تعداد  برگ، 

داد   نشااان  میااانگین  مقایسااه  از  حاصاال  نتااای  . گردیااد   درصد 

  گونااه   هاار دو   در   گیاااه   ارتفاااع   اناادازه   بیشااترین   ( 2    )جاادو 

  وجااود  باااکتری   فقااط   کااودی   تیمار   در   سانکتوم   و   باسیلیکوم 

  ارهااای تیم   آن   از   بعااد   و (  متر   سانتی   49  و   45  ترتیب به )   داشت 

  درصااد   100+    باااکتری )   و (  ت فا فس سوپر   د درص   50+    باکتری ) 

  در .  داشااتند   شاااهد   بااه   نسبت   را   ارتفاع   بیشترین (  فسفات   سوپر 

  باار  رشااد  محاارک  هااای ی باکتر تااأثیر    روی   باار   وهشی کااه   پ 

  گردید  مشخص  شد  انجام  گیاه ریحان   مورفولوژیکی   صفات 

  س سااودمونا   و   آزوساادیریلیوم   ، وباااکتر ت ز ا   های ی باکتر   کاربرد 
   تیمااار   بااا   مقایسااه   در   اه گیاا   تفاااع ر ا   دار ی معناا   ساابب افاا ایش 

  ایاان   نتااای    (. Roshanpour et al., 2014گردیااد )   شاااهد 

 Rezvaniمرزه )   گیاهان   روی   بر   که   تحقیقاتی     ای نت   با   تحقیق 

Moghaddam et al., 2013 )   شوید   و   (Sokhangoy et al., 

کااود  تااأثیر  نتااای   . دارد  خااوانی اساات هم  شااده   انجام (  2012

  دهنده نشااان ویاای رازیانااه گیاااه دار زیستی فسفات را بر روی  

افاا ایش ارتفاااع گیاااه    ر کننده فسفات باا کود زیستی حل تأثیر  

از طریااق    زیستی   ی کودها کاربرد  .  ( Darzi et al., 2007)   د بو 

هااای محاارک رشااد بااه ویاا ه اکسااین ساابب  تولیااد هورمون 

در    . ( Vessey, 2003)   شااود ی م اف ایش رشااد و ارتفاااع گیاااه  

توانسته اساات بااا    Pseudomonas spحاضر باکتری    پ وهش 

برقراری ارتباط مناسب با ریشه گیاه ریحان فسفر موجااود در  

محلو  و در دسترس گیاه قرار دهااد کااه   رت صو خاک را به 

  نتااای    این امر موجب اف ایش رشد و ارتفاع گیاه شده اساات. 

  تیمارهااای   متقاباال کاااربرد   اثاار   داد   نشان   ها داده   آماری   تج یه 

  سااطح   در   ریحااان  باارگ گیاااه  وسطح اد  تعد   بر   گیاه   و   کودی 

  تعااداد   بیشااترین   (. 1  جدو  (شد    دار ی معن   درصد   یک  احتما  

  و   باساایلیکوم   ریحااان   باارای   بوتااه   در   عاادد   82  و   96)   باارگ 

  ، مرب    متر سانتی   405  و   404) برگ   سطح  بیشترین  و ( سانکتوم 

  . باااکتری مشاااهده شااد   دارای   ار تیم  در (  سانکتوم   و   باسیلیکوم 

+   باااکتری  و  پرفساافات و س  درصااد  50+    باااکتری   تیمارهای 

  در   دار ی معن   اختهف   داشتن   بدون   سوپرفسفات   درصد   100

  میاا ان   تیمار فقط باااکتری بیشااترین از  د  بع   درصد  پن   سطح 

افاا ایش    . دادنااد   اخت اااص   خااود   به   را   برگ   سطح   و   تعداد 

  ضور باکتری سطح برگ و صفات رویشی گیاه ریحان در ح 

ده  رش شاا گاا ا   آ سه مو ازتوباکتر و قارچ میکوری  گلوموس  

  دارویاای  گیاااه   تلقاایح  (. Hasan and Rabie, 2019اساات ) 

  نیتروکسااین   و   نیتروپهس زیسااتی سااوپر   کااود  فلفلی با   نعناع 

  شاهد  تیمار   با  مقایسه   در   برگ  دار تعداد ی معن   اف ایش   سبب 

  شیمیایی  کود  ار تیم  با  داری معنی  که تفاوت حالی در   گردید، 

  محاارک   هااای ی باکتر   (. Mehrafarin et al., 2011)   نداد   نشان 

موجااب افاا ایش میاا ان    ( سااودوموناس پوتیاادا ) رشااد گیاااه  

  (. Ansari et al., 2017)   شد کلروفیل و قند برگ در گندم  

  و   ریشااه   فعالیاات تااأثیر    تحاات  شاادت  بااه  گیاه  رشد رویشی 

 ارد. د   قرار   آن   توسط   غذایی   عناصر   و   آب   می ان انتقا  

 
Table 1. Analysis of variance of Pseudomonas putida and supersafe fertilizer effect on morphological 

traits of two species of Basil 

Inflorescence No. Aerial part wet weight Leaf No. Leaf area Height df S.O.V. 

213.6** 2.93* 13.4ns 8124.01** 82.9** 1 plant (a) 

43.9** 9.04** 208.8** 3584.6** 140.6** 5 Fertilizer (b) 

6.6** 1.14ns 55.1** 430.6** 9.9** 5 a × b 
0.55 0.45 3.08 12.2 1.6 24 Error 

9.6 5.4 3.3 1.4 2.9 - C.V. (%) 
ns, *, ** non significant, significant at p<0.05 and p<0.01, respectively. 
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Table 2. Mean comparison the effect of Pseudomonas putida and superphosphate fertilizer on 

morphological traits of two species of Basil  

Properties 

Treatment 

O.basilicum var. Thyrsiflora 

Leaf No. Leaf area (cm2 ( Wet weight (g) Inflorescence No. 

Control  44d 212e 8.33f 2.8e 

50% P.fertilizer  46d 229e 10.3e 2.6e 

100% P.fertilizer  61c 281cd 11.2d 4.1d 

Bacterium 96a 404a 14.7a 9.0c 

Bacterium + 50% P.fertilizer  81b 362b 13.9b 8.0c 

Bacterium + 100% P.fertilizer 70bc 333bc 12.5c 4.6d 

  

 O. sanctum 

Control  45d 250d 6.8g 4.6d 

50% P.fertilizer  50cd 260d 9.8e 9.0d 

100% P.fertilizer  51cd 304c 10e 11b 

Bacterium 82b 405a 13.8b 13.6a 

Bacterium + 50% P.fertilizer  60c 390ab 12.5c 11.3b 

Bacterium + 100% P.fertilizer 62c 353b 11.1d 11b 
Numbers followed by same letters in each column and rows are not significantly different (P<0.05). 

 
  رشد   کننده تنظی    مواد   تولید   با   زیستی   کودهای   احتماً 

  افاا ایش   ساابب   خاااک   ساااختار   صااه  ا   با   اسید هیومیک   و 

  نهایاات در   و   غااذایی   عناصر   و   آب   جذب   گستردگی ریشه، 

   باارگ   تعااداد و    جااانبی  ی ها شاااخه  تعااداد  افاا ایش ارتفاااع، 

  اوی حاا  زیسااتی  کااود  پ وهشاای کاااربرد  در  .گااردد ی م   گیاه 

  ساابب   سودوموناس   و   یریلیوم ر، آزوسد ازتوباکت   های باکتری 

  شاااهد   تیمااار  بااا  مقایسااه  در   ماارزه  برگ گیاه  سطح  اف ایش 

  (. نتااای  تج یااه Faraji Mehmany et al., 2014گردیااد ) 

اصلی نوع گونااه و    اثر  داد  ( نشان 1ها )جدو  داده  واریان  

ر  دا ی وزن تر در سطح احتما  یک درصااد معناا  بر  نوع کود 

( بیشااترین  2دهنده )جدو  ها نشان ه مقایسه میانگین داد   د. بو 

دو گونااه مااورد مطالعااه در    وزن تر اندام هوایی بوته در هر 

کوم  گرم برای باسیلی   13/ 8و    14/ 7باکتری ) کاربرد  تیمار با  

  .Pseudomonas spکااه  بااا توجااه بااه این .  بااود و سانکتوم(  

  د تعاادا   ، ( 1  )شکل   اف ایش چشمگیر در صفات ارتفاع  باعث 

بااه    . آذین گردیااد د و طااو  گاال دا تعاا  برگ، سااطح باارگ، 

تبعیت از این موضوع باعث اف ایش وزن تر گیاه نی  نساابت  

پ وهشاای  در  به سایر تیمارهای به وی ه تیمار شاهد گردیااد. 

روی اثاار    باار   Mahfouz and Sharaf-Eldin(  2007) کااه  

سااطو  مختلاا  کودهااای شاایمیایی و زیسااتی در گیاااه  

در گیاهااان  د مشااخص شااد  دارویاای رازیانااه انجااام دادناا 

  با کودهای زیستی حاوی ازتوباکتر، آزوساادیریلیوم ده ش تیمار 

درصد کودهای شیمیایی نیتااروژن،   50و باسیلوس به همراه 

توده تاار و  ن رشااد و زیساات تاارین میاا ا فسفر و پتاساای  بیش 

 خشک را دارند. 

  متقاباال کاااربرد  اثر  داد  نشان   ها داده   آماری   تج یه   نتای  

   ریحااان  گیاااه   ن ی آذ گاال   عااداد ت   باار   گیاه   و   کودی  تیمارهای 

  (. 1  جاادو  (شااد   دار ی معناا   درصااد   یااک   احتمااا    سطح   در 

  در  باااکتری  فقااط  کااودی  آذین در تیمار گل   تعداد   بیشترین 

  13  و   9)   آمااد   دساات به   سااانکتوم  و  باساایلیکوم  گونااه  هر دو 

در گونااه  (.  سااانکتوم   و   باساایلیکوم   باارای   بوتااه   در   عاادد 

ساافات،  پرف سو   رصااد د   50باااکتری +    باساایلیکوم تیمارهااای 

درصااد    100فساافات و تیمااار  درصااد سوپر   100باااکتری +  

درصااد    پاان  در سطح    دار ی معن سوپرفسفات بدون اختهف  

در    ن ی آذ گاال در جایگاه بعدی قرار گرفتند. بشااترین تعااداد  

گونه سانکتوم بعد از تیمار فقط باکتری در تیمار باکتری +  

صااد  در   100ی +  درصااد سوپرفساافات و تیمااار باااکتر   50

  کننااده حل   هااای باکتری تااأثیر    آمااد.   دساات به ات  رفسااف سوپ 

  آذین اف ایش تعداد گاال   ( بر باسیلوس   و   سودوموناس )  فسفر 

 ,.Tahami et alگ ارش شااده اساات )   ریحان   گیاه دارویی 

  درصااد  50 همااراه  بااه  فساافر   کننده حل   های باکتری   (. 2015

  تعداد   ابری بر   از دو   بیش   اف ایش   سبب   فسفره   شیمیایی   کود 

 ,.Alijani et alماارزه گردیااد)   گیاااه   بوتااه   هاار   در   ین آذ گل 

2011 .)   
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Figure 1. Pseudomonas putida (Bacterium) and superphosphate fertilizer (P) effect on height  
of two species of Basil 

 

پ وهش حاضاار تیمااار باااکتری باادون کااود فساافره  در  

آذین داشت و بعد از  را در اف ایش تعداد گل ر  تأثی   بیشترین 

درصااد سوپرفساافات و   50آن تیمارهای تلفیقی باااکتری + 

دار  ی ناا درصد سوپرفسفات بدون اختهف مع   100باکتری +  

  از   پاا    فساافر   درصااد قاارار داشااتند. عن اار     پاان در سااطح  

  جمله   از   آید و می   شمار   به   گیاه   عن ر در   ترین مه    نیتروژن 

مرحله    از   گیاه   گذر   به   کمک  عن ر  این  های نقش  ترین مه  

  اساات   بااذر   و   میااوه   گاال،   تشکیل   و   زایشی  مرحله  به  رویشی 

 ( (Malhotra et al., 2018 .)   فااراوان   وجااود مناااب    رغ  علی  

  صااورت به   چه  و  معدنی  صورت به  )چه  خاک  ر د  عن ر  این 

  فساافر  میاا ان  مناااب ،  ایاان  ن یی پااا  پذیری دلیل انحه   به   آلی( 

 .  باشد می   اندک  اه گی  دسترس   در   و   محلو  

  اسااتد    چنااین  تااوان می  حاضاار  تحقیق  نتای  به  توجه   با 

عنوان یااک  )به   Pseudomonas spبا باکتری    گیاه   تلقیح   کرد 

  و   ی یر پااذ انحه    افاا ایش   کننده فساافات( ساابب باکتری حل 

  جذب  به  کمک  با  و  شده خاک  در محلو   عن ر   این غلظت  

و    شاای زای  رشااد  تحریااک  بااه  منجاار  گیاااه  توسااط  عن اار  این 

  نتااای    اساات.   گردیااده   گیاااه   در   آذین گاال   تعااداد   افاا ایش 

Aghighi Shahverdi et al., 2019   کااه کاااربرد    نشااان داد

درصااد    50ژنااه در ترکیااب بااا  کودهای زیستی فسفره و نیترو 

بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویاای  سبب    کود شیمیایی 

از جمله ارتفاع گیاه، تعداد باارگ و عملکاارد اسااان   ریحان  

  باارگ   فساافر   میاا ان   بر   نوع کود   و   اصلی گونه ریحان   اثر   . شد 

  باار  . ( 3 جاادو  گردید) دار معناای  درصااد  1  احتمااا    سطح   در 

  فساافر   میاا ان   بیشترین   ( 2  شکل )   ها داده   میانگین   اساس مقایسه 

  فقااط   تیمااار   در   سااانکتوم   و   باساایلیکوم   گونااه   و د   هر   در   برگ 

(  خشااک   وزن   گاارم   باار   گاارم میلی   4/ 82  و   4/ 92)   تری باااک 

  درصااد   50+    باااکتری   تیمارهای   آن   از   بعد   شد و   ی ر ی گ اندازه 

  خشااک   وزن   گاارم   باار   گاارم میلی   4/ 45  و   3/ 69)   سوپرفسفات 

  درصاااد   100+    بااااکتری   و (  ساااانکتوم   و   باسااایلیکوم   بااارای 

  خشااک   وزن   گاارم   باار   گاارم میلی   4/ 39  و   3/ 59)   سوپرفسفات 

   در   دار ی معناا   اخااتهف   باادون (  توم سااانک   و   باساایلیکوم   باارای 

 نیاا  در هاار دو    شاااهد   تیمااار . داشااتند قاارار  درصااد  پن   سطح 

   اخت اااص   خااود   بااه   را   باارگ   فساافر   مقاادار   کمتاارین   گونااه 

  باارای   خشااک   وزن   گاارم   باار   گاارم میلی   2/ 54  و   2/ 44)   داد 

ثیر  تااأ   روی   کااه باار   پ وهشاای   در (.  سااانکتوم   و   باساایلیکوم 

   و   یتااروژن ن   عناصاار   جااذب   میاا ان   باار   بیولوژیااک   کودهااای 

  مشااخص   شااد   ام انجاا   ار به همیشااه   دارویی   گیاه   در برگ   فسفر 

  هااای باکتری   حاااوی   بیولوژیااک   کودهااای   کاااربرد   گردیااد 

  فسااافر   کنناااده حل   و (  ازتوبااااکتر )   نیتاااروژن   کنناااده تثبیت 

  میاا ان   درصاادی   50دار معناای  ش افاا ای  ساابب ( سودوموناس ) 

 ,.Hosseinzadah et alگردیااد)   گیاه   فر فس   و   نیتروژن   عناصر 

 فر  افاا ایش کلروفیاال، میاا ان عناصاار نیتااروژن، فساا   (. 2011

  ی هااا ی باکتر زیسااتی )   پتاساای  در تیمارهااای دارای کااود و  

کننااده فساافر و پتاساای ( در دو  نیتااروژن و حل   کننااده ت ی تثب 

 .Mohamed et al ( 2015)   توسااط   گیاااه ریحااان برداشاات  

  در   آمااده   دساات به   نتااای    بااه   توجااه   بااا .  شااده اساات   ش گاا ار 

  فساافر   کننااده حل   باااکتری   رسااد می   نظاار   بااه   حاضاار   پاا وهش 

  کاا    های فساافات   انحااه    بااا   اساات   وانسااته ت (  سااودوموناس ) 

  در   عن اار   ایاان   میاا ان   خاااک،   در   موجااود   نامحلو    و   محلو  

  داری معنی   طور به   را   یاه گ   توسط   آن   جذب   نهایت در   و   خاک 

  صاافات   واریااان    تج یااه   جاادو    نتااای    . دهااد   افاا ایش 
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نوع کااود    و   گیاه   ل متقاب   اثر   داد   نشان (  3جدو   )  بیوشیمیایی 

  و  کاال  فهونوئید  کل،  هونو  ف  و  فهون  کل،   فنل   بر صفات 

  درصااد   یااک   احتمااا    سطح   در   کسیدانی ا آنتی   مهار   درصد 

از مقایسااه میااانگین  توجه به نتای  حاصاال  با . دار است ی معن 

  14/ 18 و  9/ 62)  کاال  فنل  می ان  بیشترین   ( 4  جدو  تیمارها ) 

  باسیلیکوم  رای ب  خشک  وزن  گرم   بر   اسید   گالیک   گرم میلی 

  گاارم میلی  7/ 76  و   10/ 6)   کل فهونو    و   فهون   ، ( سانکتوم   و 

  و   باسااایلیکوم   بااارای   خشاااک   وزن   گااارم   بااار   کوئرساااتین 

  گالیک   م گر میلی   48/ 82  و   49/ 72) فهونوئیدکل   ، ( سانکتوم 

  و (  سااانکتوم    و   باساایلیکوم   باارای   خشااک   وزن  گرم  بر  اسید 

  باارای   درصااد   75/ 26  و   67/ 42) اکساایدانی آنتی   مهار   صد در 

  تیمااار  در  آن  از  بعااد  و  فقط  تیمار  در ( سانکتوم   و   باسیلیکوم 

کلی  طور آمد. بااه  دست به  سوپرفسفات  درصد  50+  باکتری 

افاا ایش میاا ان    مثبتی بر تأثیر  توانست    سودوموناس باکتری  

داشااته   ی دان ی اکساا آنتی  مهار  ترکیبات فنلی و اف ایش درصد 

   باشد. 
 

Table 3. Analysis of variance of Pseudomonas putida and superphosphate fertilizer effect on 

biochemical traits of two species of Basil 
Leaf phosphorus Phenol Flavon and flavonol Flavonoid Inhibition of free radicals df S.O.V. 

0.12ns 4.7** 0.27** 197.8** 265.2** 1 plant (a) 

0.54** 39.1** 3.0** 86.3** 404.0** 5 Fertilizer (b) 

0.005ns 5.8** 0.28** 9.8** 46.4** 5 a × b 
0.01 0.08 0.004 2.67 2.47 24 Error 

3.8 3.7 3.14 2.08 2.7 - C.V. (%) 
ns, *, ** non significant, significant at p<0.05 and p<0.01, respectively. 
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Figure 2. Pseudomonas putida (Bacterium) and superphosphate fertilizer (P) effect on  
phosphorous of two species of Basil 

 

Table 4. Mean comparison the effect of Pseudomonas putida and superphosphate fertilizer on 

biochemical traits of two species of Basil 

Properties 

Treatment 

O.basilicum var. Thyrsiflora 

Phenol  Flavon & flavonol 
mg/g 

Flavonoid 
 

Inhibition of free radical 
% 

(Control  5.5d 3.0e 23.4d 45.0e 

50% P.fertilizer  5.7d 3.1e 30.3c 45.8e 

100% P.fertilizer  6.5cd 5.5c 32.2c 55.5cd 

Bacterium 9.6b 10.2a 49.7a 67.4b 

Bacterium + 50% P.fertilizer  9.1b 7.4b 39.4ab 61.6bc 

Bacterium + 100% P.fertilizer 4.8e 6.1c 33.0ab 57.0c 

  

 O. sanctum 

Control  4.4e 3.7d 24.6d 52.8d 

50% P.fertilizer  5.1de 4.3cd 32c 59.2c 

100% P.fertilizer  7.3c 3.7d 39.6b 52.7d 

Bacterium 14.1a 7.7b 48.8a 75.2a 

Bacterium + 50% P.fertilizer  9.1b 7.1b 43.5ab 65.5b 

Bacterium + 100% P.fertilizer 7.0c 5.3c 42.5ab 59.3c 
Numbers followed by same letters in each column and rows are not significantly different (P<0.05). 
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رک  بااه منظااور جااذب ری جانااداران محاا   اهااان ی گ   رخی ب 

  ترکیبااات   سااری   یااک   ترشااح   بااه  به سمت ریشااه اقاادام  رشد 

  و   اسااید  سالیساایلیک  و  ها اکسااین  ها، جیبرلین  مانند )  هورمونی 

  جذب   برای   سیگنالی   که   نند ک می   فنلی  پیچیده  ترکیبات  و ...( 

 ,Van Dam  and Bouwmeesterباشااد ) می   ری جانااداران 

  گیاهااان  ریشااه  سطح  در   استقرار   از   پ     جانداران ری   (. 2016

  در   را   نیتااروژن   و   فساافر   مثاال  گیاه  موردنیاز  ترکیبات  از  برخی 

  ترشااح   تحریااک   و   ترشااح   به   نین چ ه    و   داده   قرار   گیاه   اختیار 

  ، دها یاا فهونوئ   هااا، جیبرلین   ها، اکسااین   ماننااد   بیولااوژیکی   مواد 

  ، پنتوتنیااک   اسااید   نیکوتینیااک،  اسااید  ب،  گااروه  های ویتامین 

  فتوساانت    ی کااارای   در   افاا ایش   بااا   که   پردازند می   غیره   و   بیوتین 

  ترکیبااات   تولیااد   و   زایشاای   رویشاای،   رشااد   افاا ایش   باعااث 

  ایاان   در   (. Rademacher, 1994)   شااوند می   اکساایدانی آنتی 

  بهبااود   باعااث   Pseudomonas putida  آزمااایش باااکتری 

  ریحااان   دارویاای   گیاه   گونه   دو   هر   کیفی   و   کمی   خ وصیات 

  ان نش   تیمارها   میانگین   مقایسه   از   اصل ح  نتای   که طوری به  شد، 

  و   مورفولااوژیکی   صاافات   بهبااود   در   تنهایی بااه   باااکتری   کااه   داد 

  را   بهتااری   نتااای    توانسااته  و  است  بوده  موفق  بسیار  بیوشیمیایی 

  مناااب    بررساای   آورد،   دساات به   تیمارهااا   سایر   و   شاهد   به   نسبت 

  ر د  موجااود  محلااو   فساافر  مناااب   افاا ایش  با  که  دهد می  نشان 

  یابااد می   فتااه یا   کاهش   فسفر   کننده حل   ی باکتر   رد ک ل عم   محیط 

 (Han and Lee, 2006 )   از   آمااده   دساات به   نتااای    بااا   کااه  

 دارد.   مطابقت  حاضر   پ وهش 

 گیری نتیجه 
   توانساات   Pseudomonas putida  تری باااک   کلی طااور بااه 

   هاار   در   کیفاای   و   کماای   خ وصاایات   بهبااود   باعااث   یی تنهااا   به 

   ضاارورت   بااه  توجااه  بااا . شااود  ریحااان  دارویاای  گیاه  گونه  دو 

   گیاهااان   ایاان   کشاات   بااه   وجااه ت   لاا وم  و  دارویی  گیاهان  تولید 

 بعااد    باااکتری   ایاان   رسااد می   نظاار   بااه   نهاااده   کاا    هااای نظام   در 

  ی کودهااا   ی برا   ناسبی م   جایگ ین از آزمایش در سطح م رعه  

 باشد.  گیاهان   این   تولید   در  فسفر  شیمیایی 

 ی گاار سپاس 

 دانشااگاه  نویسااندگان از معاوناات پاا وهش و فناااوری

 هشاای ایاان ار پ ومین اعتباا أاهااواز باارای تاا شااهید چمااران 

تشااکر و قاادردانی   1261تحقیق در قالب طر  بااا شااماره  

 نمایند.می
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