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چکیده
اين مطالعه با هدف بررسي تأثير تيمار بذرها با سويههای مختلف کودهای زيستي باکتريايي (شاهد ،آزوسپريليوم ،21
سودوموناس ،169ازتوفايو ،باسيلوس و ترکيﺒي از سويهها) و سويههای مختلف کود زيستي ميکوريﺰا (شاهد،

G. ،Glomus mossae

 G. hoei ،intaradicesو هر سه سويه قارچ ميکوريﺰا) بر رشد ،توليد اسانس و خصوصيات فيﺰيولوژيک ريحان ( Ocimum

 )basilicum L.انجام شد .اين آزمايش در سال زراعي  1485بهصورت اسپليت پالت پايه طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه
تکرار و در مﺰارع دانشگاه آزاد اسالمي ملکان اجرا گرديد .صفات مورد اندازهگيری شامل ارتفاع بوته ،سطح برگ ،شاخص کلروفيل،
محتوای کلروفيل  aو  ،bتعداد روزنه در سطح رويي برگ ،تعداد روزنه در سطح زيرين برگ ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،عملکرد
ماده خشک ،گاياکول پراکسيداز ،کاتاالز و پرولين بودند .در اين مطالعه ،تيمارهای کود زيستي قارچ ميکوريﺰا اثر مثﺒتي بر رشد و
عملکرد اسانس ريحان داشت .عالوهبر بهﺒود شاخصهای رشدی ،شاخصهای فيﺰيولوژيک ازجمله محتوای کلروفيل  aو  ،bتعداد
روزنه و محتوای آنتياکسيدانها در اثر کاربرد کود ميکوريﺰا افﺰايش يافت .عملکرد اسانس تنها تحت تأثير کاربرد آزوسپريليوم ،21
کاربرد ازتوفايو و کاربرد ترکيﺒي از سويههای کود زيستي باکتريايي بهترتيب به ميﺰان  11/8 ،16/1و  11/8درصد افﺰايش يافت که
اين افﺰايش عمدتاً ناشي از افﺰايش درصد اسانس ريحان بود .برخالف خصوصيات رشدی ،شاخصهای فيﺰيولوژيک مانند محتوای
کلروفيل  aو  bو محتوای آنتياکسيدانها بهطور مثﺒتي تحت تأثير کاربرد کود زيستي باکتريايي قرار گرفته و افﺰايش يافت .با توجه به
نتايج اين بررسي کاربرد آزوسپريليوم  ،21کاربرد ازتوفايو و کاربرد ترکيﺒي از سويههای کود زيستي باکتريايي همراه با هر يک از
سويههای قارچ ميکوريﺰا باعث افﺰايش خصوصيات کمّي و کيفي اسانس ريحان شد.
واژههای کلیدی :اسانس ،باکتریهای افﺰايشدهنده رشد ،ريحان ( ،)Ocimum basilicum L.کود زيستي ،ميکوريﺰا.
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مقدمه
ريحان گياهي است يکساله و طول بوتهه آن بهه  30تها
 60سانتيمتر ميرسد .برگهای آن پهن بوده و به رنگهای
سﺒﺰ و يا ارغواني روی ساقه آن قرار دارند .برگهای تازه و
يا خشک شده آن را مصرف ميکنند .گلهای کوچک سهفيد
رنگ آن که خوشهای ميباشند ،در اطراف يک محهور قهرار
دارند .منشأ ريحان هند و ايران گﺰارش شدهاسهت .پهراکنش
گونههای وحشهي عمهدتاً در خاورميانهه اسهت .ريحهان در
سطوح وسهيعي در کشهورهای فرانسهه ،آمريکها ،انهدونﺰی،
مراکش ،اسپانيا ،مصر ،پاکستان و شمال آفريقا کشت ميشود
( .)Khair-ul-Bariyah et al., 2012کودهههای زيسههتي از
اجﺰای مهم برای مهديريت مهواد غهذايي هسهتند .کودههای
زيسههتي نقههش مهمههي در پايههداری خههاک و حفا ههت از
محيطزيست بر عهده دارند و نههادهههايي کهم هﺰينهه بهرای
کشاورزان بهشمار مهيرونهد ( Mohammadi & Sohrabi,
 .)2012از عواملي که در کارايي باالی کودهای زيستي نقهش
دارند ميتوان به مناسب بودن گونه برای گياه زراعي و مناسب
بودن سويه اشاره کرد .سويههای خاصي از ريﺰوبيومهها بهرای
گونه های لگومينوز وجود دارند و ريﺰوبيومي از سويه خها
برای هر يک بايد بکهار بهرده شهود (.)Kumar et al., 2014
ميکروارگانيسمهای مؤثر در حل نمودن فسفر نامحلول خاک
ميتوانند رشد گياه را با افﺰايش دسترسي بهه سهاير عناصهر
مانند آهن و روی ( ،)Ngoc et al., 2006سنتﺰ آنهﺰيمههايي
که سطح هورموني گياه را تغيير داده و از بين بردن پاتوژنها
را از طريق توليد آنتهيبيوتيهکهها ( Akhtar & Siddiqui,
 )2009افﺰايش دهند .سويههای باکتریهای حلکننده فسهفر
نامحلول خاک توانهايي محلهولسهازی  25-32ميکروگهرم
فسفر بر ميلي ليتر و توانايي معدني نمهودن فسهفر بهه ميهﺰان
 9-19ميکروگرم فسفر در هر ميليليتهر را دارنهد ( Tao et
 .)al., 2008گونههای مختلف باکتریهای موجهود در خهاک،
بهويژه آنهايي که متعلق به جهنس سهودوموناس و باسهيلوس
هستند ،با ترشح نمودن اسيدهايي مانند سهيتريک ،تارتاريهک،
فرميک ،استيک ،پروپيونيک ،الکتيک ،گلوکونيک ،فوماريک و
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سوکسينيک قادر به محلول نمودن فسهفر نهامحلول در خهاک
هستند (.)Afzal & Bano, 2008
ميکوريﺰا همﺰيستي متقابل بين گياهان و قارچهای واقه
در ريشهها يا ساختارهای ريشهمانند است که در آن انهرژی
از گياهان به قارچ ها منتقل شده و مناب غير آلي از قارچ بهه
گياهان حرکت مي کند .قارچ های ميکوريﺰا نقش مهمي را در
طﺒيعت دارند .قارچ های ميکهوريﺰا بخهش قابهل تهوجهي از
فرآورده های فتوسنتﺰی را مصرف ميکنند و بخش مهمهي از
زنجيره غذايي را تشکيل ميدهند .قارچهای ميکوريﺰا تهأثير
قابل مالحظهای بر چرخه بيوشهيميايي دارنهد .قهارچهها بها
ميکروب ههای خهاک تهداخل دارنهد ،ازايهن رو بهر ترکيهب
ميکروب های خاک تأثير ميگذارند .قارچ های ميکوريﺰا بهر
تداخل بين گونهای و درون گونهای گياهان تأثير ميگذارنهد
و تأثير مثﺒتي بر گياه ميﺰبان دارند .وسعت و ترکيب گونههای
قارچهای ميکوريﺰا تغييرات اکوسيستمها را نشهان مهيدههد
( .)Jha & Kumar, 2011اغلههب گونههههههای گيههاهي در
اکوسيسهههتمههههای خهههاکي رابطههههای همﺰيسهههتي بههها
ميکروارگانيﺰمهای خاکي برای افﺰايش جذب مهواد غهذايي
برقرار ميکنند ( Weisany .)Bonfante & Genre, 2008و
همکاران ( )2012گﺰارش نمودند که کاربرد کود های زيستي
باعث افﺰايش درصد اسانس و تغيير ترکيب شيميايي اسانس
گياهان دارويي ميگردد Hellal .و همکاران ( )2011تهأثير
کهاربرد کهودههای زيسهتي ،Azotobacter chroococcum
،Bacillus
polymyxa ،Azospirillum
lipoferum
 Bacillus megatheriumو Pseudomonas fluorescens
را در شويد مورد مطالعه قرار دادند .نتايج آنان نشان داد کهه
کاربرد کودهای زيستي رشد ،عملکرد دانه و اسانس شويد را
افﺰايش داد .کاربرد کهود زيسهتي باعهث افهﺰايش معنهي دار
ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،وزن تر و خشهک بوتهه ،عملکهرد
دانه ،درصد اسانس و عملکرد اسانس شد .همچنين تغييراتي
در ترکيبهای اسانس تحت تأثير کاربرد کهودههای زيسهتي
مشاهده شد Mahfouz .و  )2001( Sharaf-Eldinگهﺰارش
کردند که تلقيح گياه ريحان با گونههای مختلهف ازتوبهاکتر و
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شد .در اين آزمايش سويه های باکتریههای افهﺰايشدهنهده
رشد شامل عدم کاربرد کود زيستي باکتريايي بهعنوان شاهد،
آزوسپريليوم  ،21سودوموناس  ،169ازتوفهايو ،باسهيلوس و
مخلوط  3سويه به نسﺒت مساوی مورد بررسي در کرتهای
اصلي و گونههای ميکوريﺰا در پنج سهطح شهامل Glomus
 Glomus intaradices ،mossaeو  ،Glomus hoeiمخلوط
سه گونه به نسﺒت مساوی و عدم مصرف کود ميکوريﺰا (کهه
از مرکﺰ تحقيقات و آموزش کشاورزی و مناب طﺒيعي اسهتان
تهران تهيه شده بود) بهعنهوان شهاهد در کهرتههای فرعهي
اسهتفاده شهد (.)Hedayati Mahdi Abadi et al., 2015
بنابراين آزمايش دارای  40ترکيب تيماری و در مجموع سهه
تکرار دارای  80کرت آزمايشي بود .طول هر کرت  2/5متر
و فاصله رديف ها  50سانتيمتر در نظر گرفته شهد .مصهرف
سويههای مختلف باکتری و قارچ ميکوريﺰا به روش بهذرمال
انجام شد .در اين روش براساس توصيه مؤسسه آب و خاک
 200ميليليتر از محلول باکتری بها  100گهرم از بهذرها بهه
مدت  40دقيقه مخلوط و بعد بذرها در شرايط سايه تا زمان
کاشت نگهداری شدند.
عملي ات کاشت در اوايل خردادماه انجام شد .مصهرف
کههود شههيميايي بههه ميههﺰان نصههف مقههدار مههورد نيههاز
( 200کيلوگرم در هکتار) و براساس نتايج آزمايش خاک
(جدول  )1و تيمارهای آزمايشهي بهه صهورت نهواری در
رديف های کاشت و همﺰمان با کاشت تيمارهای ميکوريﺰا
و باکتری های افﺰايش دهنده رشد در کنار بذرها قرار داده
شد و بالفاصله آبياری گرديد .آبياری به صهورت مهنظم و
هفته ای يک بار انجام و مﺒارزه با علف های هرز به صورت
دستي انجام شد.

قارچ گلوموس سﺒب افﺰايش زيستتهوده ،سهرعت رشهد و
ميﺰان اسانس گياه شد .سهطوح مختلهف کودههای شهيميايي
نيتههروژن ،فسههفر و پتاسههيم و کودهههای زيسههتي شههامل
آزوسپيريليوم ،ازتوباکتر و باسيلوس روی گياه رازيانه نشهان
داد که باالترين رشد و زيستتوده تر و خشک گياه در تيمار
تلفيق  %50کودهای شيميايي نيتهروژن ،فسهفر و پتاسهيم بهه
همراه آزوسپيريليوم ،ازتوباکتر و باسيلوس حاصل شد.
اين مطالعه با هدف بررسي تأثير سويههای مختلف قارچ
ميکوريﺰا و کود های زيسهتي باکتريهايي بهر رشهد و برخهي
خصوصيات بيوشيميايي و فيﺰيولوژيهک و عملکهرد اسهانس
ريحان انجام شد.

مواد و روشها
آزمايش در سال زراعي  1485در مهﺰارع دانشهگاه آزاد
ملکههان اجههرا گردي هد .اي هن محههل دارای طههول جغرافي هايي
 41درجه و  8دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  36درجهه و
 6دقيقه شمالي با ارتفهاع  1290متهر از سهطح دريهای آزاد
است .براساس طﺒقهبندی اقليمي دومارتن ،منطقه دارای اقليم
نيمهخشک سرد اسهت .ميهانگين دمهای سهاالنه  10درجهه
سيلسههيوس ،ميههانگين حههداکثر دمههای سههاالنه  16درجههه
سيلسيوس و ميهانگين حهداقل دمهای سهاليانه  2/2درجهه
سيلس هيوس اسههت .مي هانگين بارنههدگي سههاالنه اي هن ناحي هه
 211/4ميلي متر است pH .خاک منطقه در محدوده قليهايي
تا متوسط ميباشد .اين مطالعه بهصورت اسهپليت پهالت بها
طرح بلوکهای کامل تصادفي اجرا شد .گياه دارويهي مهورد
بررسي گياه ريحان بود .برای بررسي تأثير کود زيستي روی
گياه ريحان در منطقه ملکان آزمايشي در سهه تکهرار انجهام
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برای اندازه گيری شاخص کلروفيهل پهنج بوتهه بههطهور
تصادفي از هر کرت در مرحله پر شهدن دانهه انتخهاب و بها
استفاده از دستگاه کلروفيلسنج مهدل  CCM-200شهاخص
محتوای کلروفيل در باالترين برگ مرکب هر بوته و در ههر
برگ به تعداد پنج بار اندازهگيری و بعد از گهرفتن ميهانگين،
اين صفت برای هر کرت به طور جداگانه يادداشت شد.
در آزمايشهای مﺰرعهای برای اندازهگيری مقدار کلروفيهل a
و  bبرگ 0/5 ،گرم بهرگ ميهاني بوتههههای ريحهان در مرحلهه
گلدهي کامل وزن و بعد در داخل هاون چيني کامالً له شده و بعد
 25CCاستون  %10به برگهای له شده اضافه شده و دوبهاره بهه

همراه استون در هاون چيني له گرديد .عصاره بدستآمده پهس از
رسانده شدن حجم به  100ميليليتر با استون  %10توسهط کاغهذ
صافي تصهفيه شهد .محلهول حاصهل در داخهل لولهه آزمهايش
درپوشدار ريخته شده و دهانه آن بسته شد .نمونههها در دسهتگاه
سانتريفيوژ با سرعت  4000دور در دقيقهه بهه مهدت  10دقيقهه
سههانتريفيوژ شههده و عصههاره خههالص بدسههتآمههده بههه دسههتگاه
اسپکتروفتومتر مدل  Shimadzuمنتقل و توسهط دسهتگاه ميهﺰان
جذب نهور عصهارههها در طهول مهو ههای  635 ،310و 664
نانومتر اندازهگيری شد .ميﺰان کلروفيل  aو  bطﺒق رابطهههای  1و
 2محاسﺒه گرديد (.)Khalil & Yousef, 2014

رابطه 1
حجم نمونه استخرا شده )جذب در

نانومتر(

)جذب در

نانومتر(

= کلروفيل ( aدر هر گرم وزن تر برحسب ميليگرم)

رابطه 2
حجم نمونه استخرا شده )جذب در

نانومتر(

)جذب در

نانومتر(

پایداری غشاء سیتوپالسمی
در ارزيابي ميﺰان پايداری غشاء سيتوپالسهمي ،از روش
اندازهگيهری ميهﺰان نشهت يهوني اسهتفاده شهد ( & Khalil
.)Yousef, 2014
تعداد روزنه در سطح رویی برگ و زیرین برگ
همﺰمان با مرحله گلدهي ،برگ آخر از باال در يک بوتهه
تحت رقابت انتخاب و پس از جدا نمودن از بوتهه مهادر بهه
آزمايشگاه منتقل گرديد .برگها ابتدا با آب تميﺰ شسته شده
و بعد از آبگيری ،بهوسيله چسب ماي و الکل سفيد ،محلولي
تهيه و توسط قلممو اليه نازکي از محلول را به قسمت زيرين
و رويين برگ ماليده و بعد از خشهک شهدن بها اسهتفاده از
چسب نواری ،نمونه تهيه شده را بر روی الم منتقهل کهرده و

= کلروفيل ( bدر هر گرم وزن تر برحسب ميليگرم)

در هر الم شش حوزه ديد ميکروسکوپي توسهط عدسهي بها
بﺰرگنمايي  30مورد شمارش قرار داده و ميانگين گرفته شهد
( .)Abdallah et al., 2013انههدازهگيههری مي هﺰان پههرولين
براسهاس روش مهورد اسهتفاده توسهط  Javadiو همکههاران
( )2014انجام شد.
درصد اسانس
برگ های خشک شده در شرايط سايه ،توسط آسهياب
پودر شدند .اسانس ها به روش تقطير با آب استخرا شد.
از برگ های خشک و آسياب شده مربوط بهه ههر تيمهار
يک نمونه  12/5گرمي انتخاب و آنهها را بهه همهراه 250
ميلي ليتر آب مقطر در درون بالن دستگاه کلونجر قرار داده
و به مدت سه سهاعت حهرارت داده شهد .تحهت تهأثير
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حرارت و افﺰايش فشار بخار آب ،غهدد ترشهحي حهاوی
اسانس تخريب شده و اسانس همهراه بها بخهار آب وارد
سردکن شده و در سردکن پس از تحقق عمل ميعان (روش
تقطير با آب) ،قطرات اسهانس درون آب بهه طهرف لولهه
مدر حرکت کرده و در آنجها بهه دليهل سهﺒک تهر بهودن
اسانس نسﺒت به آب ،اسانس روی آب تجم يافت و آب
اضافي از طريق لوله رابط بهه بهالن برگشهت .بهه منظهور
اندازه گيری حجم نمونه از يک سرنگ مخصو اسهتفاده
شد .اسانس که به رنگ زرد روشن بهود ،جمه آوری و بها
اسههتفاده از سههولفات سههديم بههدون آب و اتيههل اتههر
رطوبت زدايي شد ه و مقدار بدست آمده به درصد تﺒديل شد
(.)Roshanpour et al., 2014
عملکرد اسانس
با ضرب ميﺰان عملکرد ماده خشک بر درصهد اسهانس،
عملکرد اسانس بدست آمد (.)Aly et al., 2015
سنجش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ( GPX, EC

)1.11.1.7
سههنجش فعاليههت آنههﺰيم  GPXبهها اسههتفاده از روش
 Upadhyayaو همکاران ( )1495انجام شد.
سنجش فعاليت آنﺰيم  CATبها اسهتفاده از روش Aebi
( )1893انجام شد.
قﺒل از تجﺰيهوتحليل آماری ،آزمون نرمال بهودن دادههها
انجام و بعد تجﺰيهوتحليل آمهاری دادهههای بدسهتآمهده از
اندازهگيری صفات مورد نظر بها اسهتفاده از نهرمافهﺰار SAS
سری  8/1انجام شد .بهرای مقايسهه ميهانگينهها از آزمهون
دانکن در سطح احتمال  %5استفاده شد .برای ترسيم شکلها
از نرمافﺰار  Excelاستفاده گرديد.
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نتایج
در اين بررسي تمامي صفات مورد بررسي تحت تأثير
کود زيستي ميکهوريﺰا قهرار گرفهت ،ولهي کهود زيسهتي
باکتريايي بر محتهوای کلروفيهل  aو  ،bتعهداد روزنهه در
سطح زيری برگ ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،فعاليت
گليکول پراکسيداز و ميﺰان تراوش يون ها که نشان دهنهده
ميﺰان پايداری غشاء است ،اثر معني داری داشت (جهدول
.)2
خصوصیات رشدی
در اين بررسي ارتفاع بوته و عملکرد ماده خشهک تنهها
تحت تهأثير کهود زيسهتي ميکهوريﺰا قهرار گرفهت .کهاربرد
 G. intaradicesو کاربرد هر سهه سهويه قهارچ ميکهوريﺰا
بيشترين اثر را بر ارتفاع بوته ههای ريحهان داشهته و باعهث
افﺰايش  20/9و  20/4درصدی اين صفت شد ،امها کهاربرد
تمامي سويه های مورد مطالعه اثر مثﺒهت و مشهابهي از نظهر
آماری بر عملکرد ماده خشک ريحان داشته و اين صهفت را
به ميﺰان  %12تا  %19/8افﺰايش داد .ايهن دو تيمهار از نظهر
آماری با  G. mossaeاختالف معنهيداری نداشهت (جهدول
 .)3باوجوداين سطح برگ تحت تأثير هر دو نوع کود زيستي
باکتريايي و ميکوريﺰا قرار گرفهت .بههطهوری کهه بيشهترين
افﺰايش با  %55/5متعلق بهه کهاربرد ههر سهه سهويه قهارچ
ميکوريﺰا و ازتو فايو بود (جدول .)5
درصد و عملکرد اسانس
در اين مطالعه بيشترين درصد و عملکرد اسانس ريحهان
در دو تيمار کهاربرد آزوسهپريليوم  21و کهاربرد ترکيﺒهي از
سويه های کود زيستي باکتريايي بدست آمد و درصد اسانس
را به ميﺰان  %10/9و  %9/4و عملکرد اسانس را بهه ميهﺰان
 %16/1و  %11/8افﺰايش دادنهد (جهدول  .)4تحهت تهأثير
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تيمارهای کود زيستي ميکوريﺰا درصهد اسهانس بوتهه ههای
ريحان  %1/4تا  %9/2و عملکرد اسانس  %21/4تا %29/9
افﺰايش يافت .بين سهويه هها از نظهر ايهن صهفات اخهتالف
معنيداری وجود نداشت (جدول .)3
خصوصیات فیزیولوژیک
در اين بررسي تمامي تيمارههای کهود زيسهتي باکتريهايي
افﺰايش معنيداری را در محتهوای کلروفيهل  aدر بهرگههای
ريحان ايجاد و اين صفت را  %24/9تها  %42افهﺰايش دادنهد،
ولي محتوای کلروفيل  bتحت تأثير تيمار کاربرد آزوسپريليوم
 21قرار نگرفت .بهاوجوداين سهاير تيمارههای کهود زيسهتي
باکتريايي موجب افﺰايش  13/3تا  24/6درصدی در محتوای
کلروفيل  bشدند .اين نتايج نشان ميدهد کهه تيمارههای کهود
زيستي باکتريايي بر محتوای کلروفيل  aتأثير افﺰايشي بيشتری
در مقايسه با محتوای کلروفيل  bداشهت (جهدول  .)4در ايهن
مطالعه با کاربرد کود ميکوريﺰا افﺰايش معنيداری در محتهوای
کلروفيل  aو  bدر برگهای ريحهان مشهاهده شهد .بيشهترين
افﺰايش در محتوای کلروفيل  aبا  %52در تيمار کاربرد هر سه
سويه قارچ ميکوريﺰا بدست آمد .اين در حاليست کهه کهاربرد
ههر سهه سههويه قهارچ ميکههوريﺰا محتهوای کلروفيههل  bرا در
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برگهای ريحان به ميﺰان  %11/5افﺰايش داد که بسهيار کمتهر
از ميﺰان افﺰايش مشاهده شده در محتهوای کلروفيهل  aاسهت
(جدول .)3
در اين مطالعه تمامي تيمارهای کود ميکوريﺰا افﺰايش
معني داری را در تعداد روزنه در سطح رويهي بهرگ ههای
ريحان باعث گرديد .تيمار های کود ميکوريﺰا تعداد روزنه
در سطح رويي برگ را  %4/6تا  %10/2افهﺰايش داد کهه
بيشترين ميﺰان افﺰايش مربوط به تيمهار کهاربرد ههر سهه
سويه قارچ ميکوريﺰا بهود .امها در بهين تيمارههای کهود
ميکوريﺰا ،کاربرد  G. mossaeتأثير معني داری بهر تعهداد
روزنه در سطح زيری برگ های ريحان نداشت ،باوجوداين
سههاير سههويه هههای قههارچ ميکههوريﺰا افههﺰايش  8/9تهها
 21درصدی را در تعداد روزنه در سطح زيری برگ ههای
ريحان باعث گرديد که بيشترين افهﺰايش نيهﺰ متعلهق بهه
کاربرد هر سه سويه قارچ ميکوريﺰا بهود (جهدول  .)3بهر
خالف تعداد روزنه در سطح رويي برگ ،تعداد روزنهه در
سطح زيری برگ تحت تأثير کود زيستي باکتريهايي قهرار
گرفت .سويه های کود زيستي باکتريهايي باعهث افهﺰايش
 5/1تا  9/9درصدی در تعهداد روزنهه در سهطح زيهری
برگ های ريحان شدند (جدول .)4

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در ریحان
منابع تغییر

درجه

شاخص

ارتفاع بوته

سطح برگ

تکرار

2

143/469

0/144

1/204

کودزیستی باکتریایی A

5

113/651

0/61

49/46

خطا

10

52/058

0/211

16/281

کود زیستی میکوریزا B

3

آزادی

کلروفیل

تعداد روزنه در تعداد روزنه در

درصد

عملکرد

عملکرد

گلیکول

محتوای

کلروفیل  aکلروفیل  bسطح رویی برگ سطح زیری برگ

اسانس

اسانس

ماده خشک

پراکسیداز

0/095

14/201

0/014

21/111

0/005

0/261

6/136

*20/922

**0/06

*266/522

0/249

**0/903 6/404

2/911

5/139

0/006

51/589

0/146

0/155

**12/853

**151/100

0/015

محتوای
0/02

**0/031* 0/062
0/008

0/014

**0/051* 0/188** 61/519** 1/581** 256/352

0/588

کاتاالز

پرولین

0/118

0/318
2/401
0/902

*5/216** 0/624 10/121** 1/495** 802/498** 0/069

AB

20

48/313

*0/445

8/551

0/01

0/011

1/221

13/42

0/011

115/552

0/206

1/189

0/231

1/162

خطای فرعی

39

28/161

0/166

6/312

0/021

0/015

1/238

16/211

0/02

82/395

0/19

0/985

0/311

0/141

10/99

12/04

6/04

21/45

15/04

3/15

8/18

1/95

14/13

10/49

1/86

13/3

8/64

ضریب تغییرات ()%
)(C.V

** و * :بهترتيب نشاندهنده معنيداری در سطح احتمال  %1و  %5است.

جدول  -3مقایسه میانگینهای صفات تحت تأثیر سویههای کود زیستی باکتریایی
کلروفیل a

کلروفیل b

تعداد روزنه در سطح زیری برگ

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)

(تعداد در حوزه دید)

شاهد

0/5590 b

0/1014 b

49/99 b

1/680 d

آزوسپریلیوم 21

0/1020 a

0/1820 ab

31/11 a

1/914 a

16/92 a

پسودوموناس 161

0/6801 a

0/9144 a

32/28 a

1/158 c

12/41 ab

12/26 ab

ازتوفایو

0/1014 a

0/9454 a

31/31 a

1/156 c

13/03 a

11/80 bc

باسیلوس

0/1191 a

0/9020 a

31/14 a

1/181 bc

11/11 ab

12/20ab

مخلوط  4سویه

0/1461 a

0/9661 a

31/35 a

1/941 ab

77.97 a

12/64 a

سویه کود زیستی باکتریایی

درصد اسانس

عملکرد اسانس

گلیکول پراکسیداز

(میلیگرم در مترمربع)

(واحد در دقیقه در میلیگرم)

66/16 b

10/90 d
11/54 c

جدول  -4مقایسه میانگینهای صفات تحت تأثیر سویههای کود زیستی میکوریزا
سویه کود

ارتفاع بوته

زیستی میکوریزا (سانتیمتر)

کلروفیل a

کلروفیل b

تعداد روزنه در سطح رویی

تعداد روزنه در سطح زیری

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

برگ (تعداد در حوزه دید

برگ (تعداد در حوزه دید

میکروسکوپی)

میکروسکوپی)

گرم وزن تر) گرم وزن تر)

درصد
اسانس

عملکرد اسانس
(میلیگرم در
مترمربع)

گلیکول
عملکرد خشک پراکسیداز
(گرم در بوته) (واحد در دقیقه

پرولین
(میلیگرم بر
گرم وزن

در میلیگرم)

خشک)

شاهد

34/64 c

0/5361 c

0/1106 b

22/43 c

41/23 d

1/615 b

61/08 b

4/650 b

10/53 b

9/031 b

G. mossae

51/01 ab

0/1011 b

0/9133 a

24/15 b

48/18 cd

1/189 a

11/96 a

3/411 a

12/06 a

8/036 a

G. intaradices

52/68 a

0/1122 b

0/9344 a

24/13 b

30/98 bc

1/911 a

13/11 a

3/098 a

12/21 a

8/011 a

G. hoei

39/31 b

0/6411 bc

0/9056 a

24/18 b

32/13 ab

1/919 a

13/11 a

3/061 a

12/38 a

9/823 a

مخلوط سه گونه

52/31 a

0/9411 a

0/9450 a

23/62 a

35/05 a

1/914 a

19/11 a

3/448 a

12/14 a

8/531 a
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جدول  -5مقایسه میانگینهای سطح برگ تحت تأثیر سویههای کود زیستی باکتریایی و میکوریزا
سویه کود زیستی باکتریایی

شاهد

آزوسپریلیوم 21

سودوموناس 161

ازتوفایو

باسیلوس

مخلوط  4سویه

سویه کود زیستی میکوریزا

سطح برگ (سانتیمترمربع)

شاهد

2/161 gh

G. mossae

4/144 d-h

G. intaradices

2/861 e-h

G. hoei

4/244 c-h

مخلوط سه گونه

2/961 f-h

شاهد

2/144 h

G. mossae

4/100 a-e

G. intaradices

4/500 a-h

G. hoei

4/144 a-e

مخلوط سه گونه

4/644 a-f

شاهد

2/844 e-h

G. mossae

4/561 a-g

G. intaradices

4/461 b-h

G. hoei

4/400 b-h

مخلوط سه گونه

4/900 a-d

شاهد

4/261 b-h

G. mossae

4/100 a-e

G. intraradise

2/100 h

G. hoei

4/244 c-h

مخلوط سه گونه

3/244 a

شاهد

2/144 h

G. mossae

4/300 b-h

G. intraradise

4/644 a-f

G. hoei

4/861 a-c

مخلوط سه گونه

3/000 a-c

شاهد

4/000 d-h

G. mossae

4/600 a-f

G. intaradices

3/061 ab

G. hoei

4/200 c-h

مخلوط سه گونه

4/100 a-e
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محتوای آنتیاکسیدانها

بهطوری کهه يکهي از سهويههها سهطح بهرگههای Salvia

در اين بررسي تمامي سويههای کهود زيسهتي باکتريهايي
باعث افﺰايش معنهيداری در ميهﺰان گايهاکول پراکسهيداز از
برگ های ريحان شدند .بيشترين ميﺰان گايهاکول پراکسهيداز
در تيمار کاربرد ترکيﺒي از سويههای کود زيسهتي باکتريهايي
بدست آمد که در مقايسه با عدم کهاربرد ايهن نهوع کهود بهه
ميﺰان  %16/6بيشتر بود ،ولي محتهوای کاتهاالز تنهها تحهت
تأثير کاربرد سودوموناس  169و کاربرد ترکيﺒي از سويههای
کود زيستي باکتريايي بهه ميهﺰان  %10/1و  %11/9افهﺰايش
يافت (جدول .)4
در اين مطالعه تمامي کودهای زيستي ميکوريﺰا اثر مثﺒت
و مشههابهي بههر محتههوای گايهاکول پراکسههيداز و پههرولين در
برگهای ريحان داشتند (جدول .)3

 officinalisرا  %35اعالم کرد ،در حالي که سويه Glomus

بحث
نتايج اين بررسي نشان داد که تيمهار ميکهوريﺰی باعهث
افﺰايش معنيدار ارتفهاع بوتهه و عملکهرد مهاده خشهک در
ريحان شد Srinivasa Murthy .و )2014( Narayanappa
در يک بررسهي بهر روی گيهاه دارويهي Ruta graveolens
نشان دادند که کاربرد کود ميکوريﺰا افﺰايش معنيداری را در
ارتفههاع بوتههه ،وزن خشههک بوتههه و سههطح بههرگ Ruta
 graveolensايجاد نمهود Bargali .و  )2008( Bargaliدر
بررسي کهه بهر روی  Coriaria nepalensisانجهام دادنهد،
مشاهده نمودند کهه کهاربرد کهود زيسهتي ميکهوريﺰا باعهث
افههﺰايش  11درصههدی در سههطح بههرگهههای Coriaria
 nepalensisشد .در اين بررسي بين سويه های مورد مطالعه
ميکوريﺰاها از نظر تأثير بر شاخص سطح بهرگهها اخهتالف
مشاهده شد Kumar .و همکاران ( )2013در يهک بررسهي
تههأثير دو سههويه قههارچ ميکههوريﺰا را بههر رشههد Salvia
 officinalisمورد بررسي قرار دادند .در مطالعههای کهه ايهن
محققان انجام دادند ،اختالف زيادی بين سويههای قارچهای
ميکوريﺰا از نظر سطح بهرگ و وزن خشهک مشهاهده شهد.

 mossaeباعث افﺰايش  95درصهدی در سهطح بهرگ ههای
نعناع فلفلي شد Kumar .و همکاران ( )2013بيان کردند که
اين اختالف ناشي از ميﺰان فعاليت سويهههای ميکهوريﺰی و
اختالف در ايجاد همﺰيستي با گياهان است.
در اين بررسي سهويه ههای باکتريهايي باعهث افهﺰايش
معني دار ی در درصد و عملکرد اسهانس شهد Banchio .و
همکاران ( )2008اعالم کردند که کهاربرد باسهيلوس روی
گياه ريحان سﺒب افﺰايش عملکرد اسهانس و زيسهتتهوده
ريحان شده و ميﺰان اسانس گياه را دو برابهر افهﺰايش داد.
 Alyو همکههاران ( )2015نيههﺰ افههﺰايش معنههيداری را در
درصد و عملکرد اسهانس شهويد بها کهاربرد کهود زيسهتي
باکتريههايي مشههاهده نمودنههد Roshanpour .و همکههاران
( )2013تأثير تيمار های مختلف باکتريايي را بهر عملکهرد
اسانس شويد مورد بررسي قرار دادند .تيمار های باکتريايي
مورد بررسي توسهط ايهن محققهان شهامل Azotobacter
Bacillus ،Azospirillum lipoferum ،chroococcum
 circulansو مخلوطي از اين تيمهار ههای باکتريهايي بهود.
نتايج آنان نشان داد که در بين تيمار های کهاربرد انفهرادی
باکتریها تنها  Azospirillum lipoferumباعهث افهﺰايش
معني دار ی در عملکرد اسانس شد ،ولي بيشهترين عملکهرد
اسان س مربوط به کاربرد هر سه کود زيستي به صورت توأم
بود .در اين بررسي کاربرد سويه های ميکوريﺰی و بهويهژه
مخلوطي از سويه های مورد بررسي باعث افﺰايش درصد و
عملکرد اسانس شد .از آنجا که کاربرد تلفيقي سهويه ههای
مورد بررسي اثر مشهابهي در مقايسهه بها کهاربرد انفهرادی
کودهای زيسهتي ميکهوريﺰا داشهت ،بنهابراين نهوع سهويه
ميکوريﺰا اهميتي از نظر اثربخشي در ريحان نداشته و فقهط
کاربرد اين نهوع کودهها بهدون توجهه بهه سهويه مطلهوب
خواهههدبود Zolfaghari .و همکههاران ( )2014در گيههاه
دارويي  Ocimum basilicumتهأثير سهويهههای مختلهف
قارچ ميکهوريﺰا  G. fasciculatum ،Glomus mosseaeو
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 G. Intraradicesرا مورد بررسهي قهرار داده و مشهاهده
نمودند که اين سويه ها باعهث افهﺰايش درصهد و عملکهرد
اسانس شد .در بررسي ديگری Hedayati Mahdi Abadi
و همکههاران ( )2015و  Jafari Ghoushchiو همکههاران
( )2015نيﺰ افﺰايش درصد و عملکرد اسانس زيره سهياه و
مريم گلي را با کاربرد کود زيستي ميکوريﺰا گﺰارش نمودند.
در اين بررسي کود های زيستي باکتريهايي و ميکهوريﺰی
باعث افﺰايش معنيداری در خصوصيات فيﺰيولوژيک شهد.
ميکروارگانيسم های افﺰايشدهنده رشد گياهان اسيد اينهدول
استيک ،زآتين و جيﺒرلين را توليد ميکنند که اين ترکيهبهها
رشد گياهان را تحت تأثير قرار مهيدهنهد ( Boiero et al.,
 .)2007سيتوکينين ها و جيﺒرلين ها منجر بهه افهﺰايش مقهدار
کلروفيههل مههيگههردد ( Heidari .)Emami et al., 2011و
همکاران ( )2011تأثير کاربرد سويه های مختلف باکتری هها
را در گياه  Ocimum basilicumمورد بررسي قرار دادنهد و
اخهتالف معنهيداری را بههين سهويههههای باکتريهايي از نظههر
شاخص کلروفيل مشهاهده نمودنهد .ايهن محققهان بيشهترين
افﺰايش در شاخص کلروفيل را با کاربرد Pseudomonades
 sp.بدست آوردند Khalil .و  )2013( Yousefتأثير سطوح
مختلف کود شيميايي فسفره و کاربرد قارچ ميکهوريﺰا را بهر
خصوصيات فيﺰيولوژيک گياه دارويهي Lepidium sativum
مورد بررسي قرار دادند و مشاهده نمودنهد کهه کهاربرد کهود
زيستي ميکوريﺰا همراه با کود فسفره شيميايي افﺰايشي 494
درصهدی را در ميهﺰان کلروفيهل  bبهرگههای Lepidium
 sativumايجاد نمود Robinson .و همکهاران ( )2013نيهﺰ
افﺰايش معنيداری را در ميﺰان کلروفيل  aو  bدر گياه کنجد
با کاربرد کود زيستي ميکوريﺰا مشاهده نمودند.
در اين مطالعه تمامي تيمارههای کهود ميکهوريﺰا باعهث
افﺰايش معنيداری در تعداد روزنه در سطح رويي برگههای
آفتابگردان ريحان گرديهد Abdallah .و همکهاران ()2014
تأثير قارچ های ميکهوريﺰا را بهر خصوصهيات فيﺰيولوژيهک
مورد بررسي قرار داده و مشهاهده نمودنهد کهه کهاربرد کهود
زيستي ميکوريﺰا تعداد روزنهها را در سطح زيرين بهرگهها
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در آفتابگردان افهﺰايش مهي دههد .يکهي از تغييهرات تعهداد
روزنهها در سطح برگها ،تغييرات هورموني گياههان اسهت
( .)Farber et al., 2016بررسيها نشان داده که قهارچههای
ميکوريﺰا تغييرات عمدهای را در سطح هورمون های گيهاهي
ماننههد اکسههين ،سههيتوکنين و جيﺒههرلين باعههث مههيشههود
( ،)Srinivasan & Govindasamy, 2014ازايهنرو از ايهن
طريق باعث ايجاد تغيير در تعداد روزنهها ميشهود .ازجملهه
هورمونهايي که در افﺰايش تعهداد روزنهههها نقهش دارنهد،
اکسههين و سههيتوکنينههها هسههتند (.)Farber et al., 2016
قارچ های ميکوريﺰا هورمون های اکسهين و سهيتوکنين را در
خاک آزاد ميکنند که ميتواند توسط ريشه جهذب و باعهث
ايجاد تغييرات هورموني گيهاه شهود ( Sivagurunathan et
.)al., 2014
در اين بررسي تمامي سويههای کهود زيسهتي باکتريهايي
باعث افﺰايش معنهيداری در ميهﺰان گايهاکول پراکسهيداز از
برگ های ريحان شدند Mathivanan .و همکهاران ()2013
نيﺰ نشان دادند که کاربرد سويههای مختلف کودهای زيسهتي
باکتريايي باعث افﺰايش معنيدار پراکسهيدازها و کاتهاالز در
گياه ميشود .آنان اين افهﺰايش را ناشهي از افهﺰايش جهذب
عناصر غذايي دانستند.
در اين مطالعه تمامي کودهای زيستي ميکوريﺰا اثر مثﺒت
و مشههابهي بههر محتههوای گايههاکول پراکسهيداز و پههرولين در
برگهای ريحان داشتند .کاربرد ميکوريﺰا با افهﺰايش جهذب
فسفر بر محتوای پرولين گياهان مهيافﺰايهد ،زيهرا مهمتهرين
نقش قارچهای ميکوريﺰا افﺰايش جذب فسفر است ( Yadav
 .)& Aggarwal, 2015قارچهای ميکوريﺰا با افﺰايش سطح
جذبي ،ميﺰان جذب آب و مواد غذايي را افهﺰايش مهيدههد
(.)Gholami et al., 2013
به عنوان نتيجه گيری کلي بايد گفت که درصد اسهانس
تحت تأثير کاربرد تمامي سويه هها افهﺰايش يافهت ،ولهي
بيشترين افﺰايش متعلق به کاربرد آزوسهپريليوم  21بهود.
عملکههرد اسههانس نيههﺰ تنههها تحههت تههأثير کههاربرد
آزوسپريليوم  ، 21کهاربرد ازتوفهايو و کهاربرد ترکيﺒهي از
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of seed treatment of different strains of
bacterial biofertilizers (control, Azospirillum 21, pseudomonas 168, istofyu, bacillus and a
combination of strains) and different strains of mycorrhizal biofertilizer (control, Glomus
mossae, G. intradices, G. hoei and all three strains of mycorrhiza) on growth, essential oil yield
and physiological characteristics of basil (Ocimum basilicum L.). Experiments were carried out
in 2009 as split plot based on randomized complete block design with three replications in the
farms of the Malakan Islamic Azad University. The measured traits were crop height, leaf area,
chlorophyll index, content of chlorophyll a and b, number of stomate in the leaf surface, number
of stomata in the subsurface, essential oil content, essential oil yield, dry matter yield, gayacol
peroxidase, catalase and proline. In this study, mycorrhizal fertilizer treatments had a positive
effect on the growth and yield of basil essential oil. In addition to the improvement of growth
indices, physiological parameters including chlorophyll a and b contents, number of stomate
and antioxidant content increased as a result of application of biofertilizer. The essential oil
yield increased by 16.1%, 11.9% and 17.9%, respectively, due to the application of
Azospirillum 21, application of bacteria, and the combined application of bacterial biofertilizer
strains. This increase was mainly due to the increase in the percentage of basil essential oil.
Contrary to growth characteristics, physiological characteristics such as chlorophyll a and b
content and antioxidant content were positively affected by the use of bacterial biofertilizer.
According to the results of this study, the application of Azospirillum 21, application of the
bacteria, and the combined application of bacterial biofertilizer strains along with each of the
mycorrhizal fungi strains will increase the qualitative and quantitative properties of basil
essential oil.

Keywords: Essential oil, growth bacteria, basil (Ocimum basilicum L.), biofertilizer,
mycorrhiza.

