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 Calendula) های کمی گیاه دارویی همیشه بهارویژگی های محرک رشد برتأثیر باکتری

officinallis L.) 
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 چکیده

منجر به افزايش تقاضا برای توليد و فرآوری گياهان دارويي شده است. نقش  گياهي داروهای افزايش مصرف بهجوامع بشری  ويكردر

 .باشدپايدار، حفظ محيط زيست و کيفيت ترکيبات موثر گياهان دارويي حائز اهميت مي تغذيه گياه و حفظ حاصلخيزی خاک در توليد

برای توليد پايدار محصوالت زراعي و باغي خاک و حفظ حاصلخيزی بهبود فعاليت ميكروبي  تاثير بسزايي درهای محرک رشد باکتری

 Calendula) گياه دارويي هميشه بهار های کمي ر ويژگيهای محرک رشد ببه منظور بررسي تاثير باکتری و در اين پژوهش دارند

officinallis L.) های کامل تصادفي با سه تكرار در پژوهشكده کشاورزی دانشگاه آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک

 A2:Azotobacter: شاهد )عدم تلقيح(، A1 سطحهشت های محرک رشد در عامل اول انواع باکتریزابل، اجرا شد. 

chroococcum  ،A3 :Azosperilium brasilense ،A4: Pesudomonans putida  ،A5 :Azotobacter 

chroococcum + Azosperilium brasilense ،A6 :Pesudomonans putida + Azotobacter chroococcum  ،
A7 :Pesudomonans putida + Azosperilium brasilense  ،A8: Pesudomonans putida + Azotobacter  

chroococcum + Azosperilium brasilense نوع مصرف در دو سطح شامل  دوم و عامل(B1 :و بذرمال B2 :محلول پاشي) 

عملكرد گل، وزن خشک بوته، وزن تر بوته، تعداد ساقه موجب شد تا  های محرک رشدباکتری که نتايج اين بررسي نشان داد. باشدمي

و سودوموناس  +باکتری آزوسپريليوم داری تحت تأثير قرار گيرد. کاربرد توأم در مقايسه با شاهد به طور معنيفرعي، ارتفاع ساقه اصلي 

 نشان داد.گيری شده های اندازهبيشترين تأثير را بر شاخصپاشي برگي محلول
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 افزايش جذببذرمال، پاشي، ، محلولهای محرک رشد، کودهای زيستيباکتری کلیدی:های واژه

 

 

 قدمهم

 تحقيقاتيو  علمي کزامر توجه ردمو ارههمو ،نددار جامعه سالمتو  شتابهددر  که ایهيژو هجايگا به توجه با ،ييدارو نگياها وزهامر

ی شيميايي و اثرات سوء اـهدارو زااستفاده  جانبي ارضعو بامواجه شدن انسان امروزی با  .(11: 1831)ايران منش و همكاران، هستند 

از . (19: 1811حيدری فر و همكاران، )د دار طبيعيو  گياهي ءمنشا با هايياز دارو دمجد دهستفاو ا طبيعت یبسو گشتزبااين داروها، 

 اين گياهان همراه با، بنابراين اطمينان از تداوم و پايداری توليد ستا يشافزا بهرو دارويي  نگياهااز  دهستفاا انزـمي ازنداچشماين رو 

باشد که وابسته به حفظ حاصلخيزی خاک از طريق جايگزيني کودهای شيميايي با حفظ محيط زيست مهمترين عامل مورد توجه مي

 (. 1: 1831 )رضواني مقدم،است  زيستيکودهای آلي و 

شود، بلكه ريز جانداران باکتريايي صل از کودهای دامي، بقايای گياهي، کود سبز و غيره اطالق نميتنها به مواد آلي حا زيستيکودهای 

و مواد حاصل از فعاليت آنها از  (Plant Growth Promoting Rizobacteria)های محرک رشد گياه و قارچي به ويژه ريزوباکتری

(، که با استفاده از يک يا چند سيستم خاص Pankhurst et al., 1996: 154محسوب مي شوند ) زيستيجمله مهمترين کودهای 

 (10: 0831همچنين، صالح راستين ). (Kloepper et al., 1992: 193)گردند های رشد و نمو گياهان ميموجب بهبود شاخص

روش برای زنده و فعال نگه ترين و مطلوبترين در اراضي کشاورزی طبيعي زيستيرا به عنوان کودهای  کاربرد جانداران مفيد خاکزی

ها، کمک به تنوع زيستي، تشديد که تامين عناصر غذايي گياهان متناسب با تغذيه طبيعي آن داندداشتن سيستم حياتي خاک مي

 . استکودها  اين های حياتي، بهبود کيفيت و حفظ سالمت محيط زيست از مهمترين مزايایفعاليت

های محرک رشد برخي باکتری ، که در اين راستااندنشان داده در گياهانهای محرک رشد را های متعددی نقش مثبت باکتریپژوهش

های قابل جذب برای گياه منجر به افزايش های مورد نياز برای انحالل ترکيبات معدني و تبديل اين ترکيبات به فرمبا ترشح آنزيم

اد تنظيم کننده رشد گياهي از قبيل اکسين، سيتوکينين و جيبرلين توليد مو ي درمثبتو برخي تاثير  شوند،جذب عناصر غذايي مي

جداگانه  که کاربرد نشان دادند (085: 0831کوچكي و همكاران )Xie et al., 1996: 69). ؛  (Cassan et al., 2009: 31دارند

های رشدی و عملكرد گياه دارويي زوفا در بهبود ويژگي تاثير مثبتي کودهای زيستي حاوی ريز موجودات باکتريايي و قارچي و ترکيبي

های منجر به افزايش ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندامحاوی آزوسپرليوم و ازتوباکتر  زيستياستفاده از کودهای همچنين،  .داشته است

 . ((Youssef et al., 2004: 303 شده است گياه دارويي مريم گليهوايي در 
 
 نــروش را گياهان اين فرآوری و توليد ،کشت اهميت گياهي داروهای و دارويي گياهان از تفادهــاسافزايش  بهجوامع بشری  ويكردر

 Calendula)هميشه بهار گياه دارويي . نددار ويژهای جايگاه انســاس دارای و معطر دارويي گياهان ميان اين درنمايد که مي
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officinalis L.) تيره از ( کاسنيAsteraceae)، که  باشدعلفي، يكساله و به ندرت دو ساله با ساقه منشعب و سفت مي يگياه

ثره اين گياه در ؤماده م(. 111: 1831ای روشن است )اميد بيگي، رنگ خاکستری يا قهوه با بذر فندقه پر،های پرپر و کم گل دارای

باشند. ( مي0/1تا  11/1و اسانس ) (0/1تا  11/1شود که مهمترين آنها شامل فالونوئيدهای محلول در آب )ها ساخته و ذخيره ميگل

دارای خصوصيات آنتي  است که دارو کاروتنوئيدهای اکسيژن ليكوپنهای اين گياه حاوی رنگدانه همچنين، (.065: 0817)اميدبيگي، 

با توجه به  (.Waseem et al, 2010: 112) کندهای تومور عمل ميبه عنوان يک بازدارنده فعال تكثير سلول اکسيداني هستند و

در اثر  رود کهمي احتمالروی گياهان دارويي نشده است و اين های محرک رشد  پاشي باکتری اکنون هيچ گزارشي از محلولت اينكه

بر رشد و نمو گياه در مقايسه با روش بذرمال تری و پررنگمستقيم  ثيراتهای هوايي گياه ها بر روی اندامپاشي اين باکتریمحلول

های محرک رشد، بر رشد و عملكرد گياه دارويي پاشي باکتریبررسي تأثير روش بذرمال و محلولاين پژوهش به منظور داشته باشند. 

 هميشه بهار انجام گرفت. 

   

 مواد و روش ها:

 های کمي و کيفي گياه دارويي هميشه بهارهای محرک رشد بر ويژگياين تحقيق به منظور بررسي تاثير نوع استعمال و ترکيب باکتری
(Calendula officinallis L.) ، عامل اول های کامل تصادفي با سه تكرار اجرا شدآزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکبه صورت .

: A2:Azotobacter chroococcum  ،A3: شاهد )عدم تلقيح(، A1 سطحهشت های محرک رشد در انواع باکتری

Azosperilium brasilense ،A4: Pesudomonans putida  ،A5 :Azotobacter chroococcum + Azosperilium 

brasilense  ،A6 :Pesudomonans putida + Azotobacter chroococcum  ،A7 :Pesudomonans putida + 
Azosperilium brasilense  ،A8: Pesudomonans putida + Azotobacter chroococcum + Azosperilium 

brasilenseنوع مصرف در دو سطح شامل  دوم و عامل(B1بذرمال و : B2پاشي: محلول) بذر هميشه بهار بعد از ضد عفوني  باشد.مي

دقيقه سه بار با آب مقطر استريل شسته شد. بذرها در عمق يک سانتي متری خاک همراه با مايع  05درصد به مدت  01با وايتكس 

رت ها، تنک صوتلقيح که از بخش بيولوژی موسسه تحقيقات خاک و آب کشور دريافت تهيه شدند، کاشته شد. پس از استقرار گياهچه

  برگي گياه صورت گرفت. 4گرفت و محلول پاشي در مرحله 

بود. تعداد خطوط کاشت در  عملكرد گل، وزن خشک بوته، وزن تر بوته، تعداد ساقه فرعي، ارتفاع ساقه اصلي صفات مورد بررسي شامل

، از دو خط مياني بـرای برداشـت گـل    رديف بود. در نمونه برداری، پس از حذف دو رديف کناری کرت به عنوان اثر حاشيه 4هر کرت 

 1در پايان برداشت استفاده گرديد. با توجه به اين که هميشه بهار گياهي با رشد نامحدود است برداشت گل بصورت هفتگي انجام شد. 
حاسبه گرديد و بوته به صورت تصادفي از هر کرت انتخاب و از سطح زمين قطع و توزين گرديد، وزن تر و خشک گياه از ميانگين آنها م

ترين قسمت ساقه و تعداد ساقه فرعي محاسبه گرديد. خشک کـردن گلهـا و سـاير    به همين منوال ارتفاع ساقه اصلي از طوقه تا انتهايي

  درجه سانتي گراد تا رسيدن به وزن ثابت انجام شد. 19اجزای بوته در آون و در دمای 

  .ای دانكن انجام شددرصد با آزمون چند دامنه 9ها در سطح و مقايسه ميانگين 1/1نسخه  SASها با نرم افزار تجزيه و تحليل داده
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 عملکرد گل
(. مقايسه 1 های محرک رشد، نوع استعمال و برهمكنش آنها قرار گرفت )جدول داری تحت تأثير باکتریعملكرد گل به طور معني

ي کيلوگرم در هكتار( م 81/1312ال )کيلوگرم در هكتار( بهتر از تيمار بذرم 23/8113پاشي ) ها نشان داد تيمار محلول ميانگين داده

(. همچنين مقايسه ميانگين 2 درصد نسبت به تيمار بذرمال داشته است )جدول 1/13پاشي افزايشي معادل  باشد و تيمار محلول

د دارد، به نحوی که عملكرد گل در تيمار داری وجو های محرک رشد اختالف معنيتيمارها نشان داد که ميان سطوح مختلف باکتری

سودوموناس  + آزوسپرليوم + درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر 29کيلوگرم در هكتار(، حدود  11/1118سودوموناس ) + آزوسپرليوم

درصد  9/19کيلوگرم در هكتار(، حدود  11/2183درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر ) 9/81کيلوگرم در هكتار(، حدود  11/8219)

آزوسپرليوم  + کيلوگرم در هكتار( و ازتوباکتر 32/2183کيلوگرم در هكتار(، شاهد ) 23/2111بيشتر از تيمارهای سودوموناس )

 12/1331درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم ) 9/118کيلوگرم در هكتار( که در يک سطح آماری قرار دارند و حدود  13/2111)

(. 2 باشد )جدول کيلوگرم در هكتار( مي 81/1913درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر + سودوموناس ) 191کيلوگرم در هكتار( و حدود 

دار شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين عملكرد گل باکتری محرک رشد بر عملكرد گل معني وبرهمكنش نوع استعمال 

 8133پاشي بدست آمد که نسبت به تيمار شاهد )+ سودوموناس و محلولکيلوگرم در هكتار( از تيمارهای آزوسپريليوم  9983)

 (.8جدول درصد افزايش داشت ) 2/31کيلوگرم در هكتار(، حدود 

 

 وزن خشک بوته

(. 1و برهمكنش آنها قرار گرفت )جدول  های محرک رشد، نوع استعمال داری تحت تأثير باکتری وزن خشک بوته به طور معني

کيلوگرم در هكتار( بهتر از تيمار بذرمال  11/21119پاشي ) ها نشان داد که وزن خشک بوته در تيمار محلول ادهمقايسه ميانگين د

درصد نسبت به تيمار بذرمال داشته است  13/81پاشي افزايشي معادل  باشد و تيمار محلول کيلوگرم در هكتار( مي 18/19313)

داری وجود  های محرک رشد اختالف معني داد که ميان سطوح مختلف باکتری (. همچنين مقايسه ميانگين تيمارها نشان2)جدول 

کيلوگرم در هكتار( و تيمار سودوموناس  8/21121دارد، به نحوی که وزن خشک بوته در تيمار آزوسپرليوم + سودوموناس )

يمار ازتوباکتر + آزوسپرليوم + درصد بيشتر از ت 3/21کيلوگرم در هكتار( که در يک سطح آماری قرار دارند، حدود  3/21113)

 11/33کيلوگرم در هكتار(، حدود  3/11111درصد بيشتر از تيمار شاهد ) 18/11کيلوگرم در هكتار(، حدود  1/21112سودوموناس )

درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر + سودوموناس  83/32کيلوگرم در هكتار(، حدود  1/19133درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر )

 3/121کيلوگرم در هكتار( و حدود  2/18313درصد بيشتر از ازتوباکتر + آزوسپرليوم ) 19/11کيلوگرم در هكتار(، حدود  1/11311)

باکتری محرک رشد  وبرهمكنش نوع استعمال  (.2باشد )جدول  کيلوگرم در هكتار( مي 1/11321درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم )

کيلوگرم در هكتار( از  83111دار شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين وزن خشک بوته ) بر وزن خشک بوته معني

درصد  11/113کيلوگرم در هكتار(، حدود  13131پاشي بدست آمد که نسبت به تيمار شاهد ) تيمارهای سودوموناس و محلول

 (.8افزايش داشت )جدول 
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 وزن تر بوته

(. مقايسه 1های محرک رشد، نوع استعمال و برهمكنش آنها قرار گرفت )جدول  داری تحت تأثير باکتریوزن تر بوته به طور معني

 8/91113کيلوگرم در هكتار( بهتر از تيمار بذرمال ) 8/93113پاشي ) ها نشان داد که وزن تر بوته در تيمار محلول ميانگين داده

 (.2درصد نسبت به تيمار بذرمال داشته است )جدول  11/18ايشي معادل پاشي افز باشد و تيمار محلول کيلوگرم در هكتار( مي

داری وجود دارد، به  های محرک رشد اختالف معني همچنين مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که ميان سطوح مختلف باکتری

درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر +  1 کيلوگرم در هكتار(، حدود 8/31113نحوی که وزن تر بوته در تيمار آزوسپرليوم + سودوموناس )

کيلوگرم در  3/18833درصد بيشتر از تيمار سودوموناس ) 1/89کيلوگرم در هكتار(، حدود  3/31181آزوسپرليوم + سودوموناس )

از  درصد بيشتر 33/11کيلوگرم در هكتار(، حدود  1/19819درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر + سودوموناس ) 33/31هكتار(، حدود 

کيلوگرم در هكتار(، حدود  1/12322درصد بيشتر از تيمار شاهد ) 1/111کيلوگرم در هكتار(، حدود  2/11223تيمار ازتوباکتر )

کيلوگرم در  8/83311کيلوگرم در هكتار( و تيمار ازتوباکتر + آزوسپرليوم ) 3/83391درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم ) 8/123

باکتری محرک رشد بر وزن تر بوته  و(. برهمكنش نوع استعمال 2باشد )جدول  در يک سطح قرار دارند ميهكتار( که از لحاظ آماری 

کيلوگرم در هكتار( از تيمارهای آزوسپريليوم +  113181دار شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين وزن تر بوته ) معني

درصد افزايش داشت  9/112کيلوگرم در هكتار(، حدود  11211پاشي بدست آمد که نسبت به تيمار شاهد ) سودوموناس و محلول

 (. 8)جدول 

 

 تعداد ساقه فرعی

(. مقايسه 1های محرک رشد، نوع استعمال و برهمكنش آنها قرار گرفت )جدول داری تحت تأثير باکتریتعداد ساقه فرعي به طور معني

باشد و عدد( مي 339/21عدد( بهتر از تيمار بذرمال ) 138/21پاشي )داد که تعداد ساقه فرعي در تيمار محلول ها نشانميانگين داده

همچنين مقايسه ميانگين تيمارها  (.2درصد نسبت به تيمار بذرمال داشته است )جدول  8/19پاشي افزايشي معادل  تيمار محلول

داری وجود دارد، به نحوی که تعداد ساقه فرعي در تيمار  رشد اختالف معني های محرکنشان داد که ميان سطوح مختلف باکتری

 11/21عدد( و تيمار سودوموناس ) 11/23عدد(، تيمار آزوسپرليوم + سودوموناس ) 11/81ازتوباکتر + آزوسپرليوم + سودوموناس )

درصد بيشتر از  11/18عدد(، حدود  88/21کتر )درصد بيشتر از تيمار ازتوبا 31/81عدد( که در يک سطح آماری قرار دارند، حدود 

عدد( که از لحاظ  88/11عدد( و تيمار شاهد ) 91/11عدد(، تيمار ازتوباکتر + سودوموناس ) 11/11تيمار ازتوباکتر + آزوسپرليوم )

برهمكنش نوع  (.2 باشد )جدول عدد( مي 88/11درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم ) 32/31آماری در يک سطح قرار دارند و حدود 

دار شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين تعداد ساقه فرعي باکتری محرک رشد بر تعداد ساقه فرعي معني واستعمال 

پاشي در يک  عدد( از تيمارهای ازتوباکتر + آزوسپريليوم + سودوموناس و بذرمال بدست آمد که با تيمار سودوموناس و محلول 11/81)

  (.8)جدول  درصد افزايش داشت 111عدد(، حدود  88/13ه آماری قرار دارد و نسبت به تيمار شاهد )گرو
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 ارتفاع ساقه اصلی

(. 1های محرک رشد، نوع استعمال و برهمكنش آنها قرار گرفت )جدول  داری تحت تأثير باکتری ارتفاع ساقه اصلي به طور معني

سانتي متر( بهتر از تيمار بذرمال 1312/12پاشي ) ارتفاع ساقه اصلي در تيمار محلولها نشان داد که  مقايسه ميانگين داده

(. 2درصد نسبت به تيمار بذرمال داشته است )جدول  1/21پاشي افزايشي معادل  اشد و تيمار محلول متر( مي سانتي 2138/89)

داری وجود دارد، به  محرک رشد اختالف معني های همچنين مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که ميان سطوح مختلف باکتری

درصد بيشتر از تيمار  12/9متر(، حدود  سانتي 113/19نحوی که ارتفاع ساقه اصلي در تيمار ازتوباکتر + آزوسپرليوم + سودوموناس )

متر(، حدود  سانتي 388/11درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم + سودوموناس ) 2/11سانتي متر(، حدود  111/18سودوموناس )

متر(،  سانتي 888/83درصد بيشتر از تيمار آزوسپرليوم ) 13/13متر(، حدود  سانتي 138/11درصد بيشتر از تيمار شاهد ) 81/18

درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر  12/82متر(، حدود  سانتي 113/81درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر + سودوموناس ) 12/28حدود 

. (2باشد )جدول  سانتي متر( مي 111/82درصد بيشتر از تيمار ازتوباکتر + آزوسپرليوم ) 1/11(، حدود سانتي متر 113/81)

دار شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين ارتفاع باکتری محرک رشد بر ارتفاع ساقه اصلي معني وبرهمكنش نوع استعمال 

پاشي بدست آمد که نسبت به تيمار  متر( از تيمارهای ازتوباکتر + آزوسپريليوم + سودوموناس و محلول سانتي 88/91ساقه اصلي )

 (.8)جدول  درصد افزايش داشت 3/11متر(، حدود  سانتي 88/11شاهد )

 

 

 

  

 

 حت تأثیر، وزن تر بوته، تعداد ساقه فرعی و ارتفاع ساقه اصلی تبوتهتجزیه واریانس وزن خشک  4-7جدول 

 کتری و نوع استعمالبا

 میانگین مربعات درجه  منابع تغییرات
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 باکتری و نوع استعمال حت تأثیرتمقایسه میانگین ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار  4-8جدول 

 تیمارهای آزمایش

 عملکرد گل
(Kg/ha) وزن خشک بوته 

(kg/h) 
 تر بوتهوزن 

(kg/h) 

تعداد ساقه 

 فرعی
 

 ارتفاع ساقه اصلی
(Cm) 

 نوع استعمال  

23/8113  پاشیمحلول a  11/21119 a 8/93113 a  138/21 a  1312/12 a 

81/1312  بذرمال b  18/19313 b 8/91113 b  339/21 b  2138/89 b 

 باکتری محرک رشد  

32/2183  شاهد d  3/11111 c 1/12322  f  88/11 bc  138/11 cd 

11/2183  ازتوباکتر c 1/19133  d 2/11223  e  88/21 b  113/81 f 

12/1331  آزوسپریلیوم e  1/11321 g 3/83391  g  88/11 c  888/83 de 

23/2111  سودوموناس d  3/21113 a 3/18833  c  11/21 a  111/18 b 

13/2111  ازتوباکتر+ آزوسپریلیوم d  2/18313 f 8/83311  g  11/11 bc  111/82 g 

81/1913  ازتوباکتر+ سودوموناس f  1/11311 e 1/19819  d  91/11 bc  113/81 e 

11/1118  سودوموناس +آزوسپریلیوم a  8/21121 a 8/31113  a  11/23 a  388/11 c 

11/8219  سودوموناس +آزوسپریلیوم+ازتوباکتر b  1/21112 b 3/31181  b  111/81 a  113/19 a 

 داری ندارند ای دانكن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني چند دامنهحروف مشترک، بر اساس آزمون  های دارای درهرستون ميانگين 

 

 

 ارتفاع ساقه تعداد ساقه  وزن تر وزن خشک عملکرد گل آزادی

 2 تکرار
**82/111331  **3248324  **34743944  **22/883  **243/342  

13/13311213** 1 مصرفنوع   **292823443  **528443424  **42/324  **482/543  
11/1111981** 3 باکتری   **225292742  **2222554544  **3/349  **842/338  

11/2333113** 3 باکتری ×نوع استعمال  **239534247  **2329322443  **8/334  **542/28  

19/11111 81 خطا  49539 247725 478533/34  43438/4  

11/1 - ضریب تغییرات  25/3  74/2  28/35  92/3  

  داردرصد و عدم تفاوت معني 1، 9دار در سطح  ترتيب معني به nsو  **، * 
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 بر تأثیر  تحت، وزن تر بوته، تعداد ساقه فرعی و ارتفاع ساقه اصلی بوتهوزن خشک های  مقایسه میانگین 4-3جدول 
 همکنش نوع استعمال و باکتری محرک رشد

نوع 

 استعمال
 عملکرد گل باکتری محرک رشد

(kg/ha) 
 وزن خشک بوته

(kg/ha) 
 تر بوتهوزن 

(kg/ha) 

تعداد ساقه 

 فرعی

ارتفاع ساقه 

 اصلی
(cm) 

محلول 

 پاشی

c  13131e 11211 j 28/21 8133 شاهد  cdef 88/11  bc 

b 21321 d 11131 d 11/23 1112 ازتوباکتر  b 88/83  fg 

gh 11981 n 11811 j 11/11 1931 آزوسپریلیوم  ef 88/11  de 

d 83111 a 38911 c 11/81 2919 سودوموناس  a 11/13  b 

d 18881 k 21391 m 11/28 2989 ازتوباکتر+ آزوسپریلیوم  
bcde 

88/81  i 

f 12131 l 19111 h 88/11 1311 ازتوباکتر+ سودوموناس  def 11/11  ef 

a 81311 b 113181 a 11/21 9983 سودوموناس +آزوسپریلیوم  bc 11/11  cd 

c 11131 j 91131 f 88/28 8119 سودوموناس +آزوسپریلیوم+ازتوباکتر  bcd 88/91  a 

 بذرمال

3/311 شاهد  j 11311 i 19111 h 88/13  def 38/88  hi 

h 1193 o 23831 l 11/11 1111 ازتوباکتر  f 11/81  i 
e 12121 m 89111 k 11/11 2138 آزوسپریلیوم  def 88/89  gh 

1139f g 19191 h 18231 i 88/13 سودوموناس  def 11/83  fg 

h 11231 j 13911 g 88/11 1113 ازتوباکتر+ آزوسپریلیوم  def 11/82  hi 

i 11321 g 19191 h 11/11 1231 ازتوباکتر+ سودوموناس  def 11/88  hi 

d 13131 f 91111 e 88/23 2133 سودوموناس +آزوسپریلیوم  b 11/83  fg 

c 21391 c 113811 b 11/81 8219 سودوموناس +آزوسپریلیوم+ازتوباکتر  a 91/81  ef 

 داری ندارند درصد تفاوت معني 9ای دانكن در سطح  های دارای حروف مشترک، براساس آزمون چند دامنه درهرستون ميانگين

 

 گیریو نتیجه بحث

-1-آمينو سيكلوپروپان -1آنزيم کنند.  را توليد مي ACC deaminaseهای محرک رشد، آنزيم  که باکتریرسد  به نظر مي

 Glick et)کند  و تبديل آن به آمونيوم و آلفاکتوبوتيريک اسيد را کاتاليز مي ACCدآميناز تجزيه ماده  (ACC)کربوکسيليک اسيد 

al., 1998: 65) . از آنجا کهACC  پيش ماده توليد اتيلن در گياهان عالي است، بنابراين با حذف اين ماده، مقدار اتيلن در گياه

 Sanches)سانچز و همكاران يابد.  و جذب عناصر غذايي بيشتر و عملكرد گل افزايش مي شود لذا رشد ريشه بيشتر ميکاهش يافته، 
et al., 2005: 8) يولوژيک را روی دو گياه دارويي بابونه و هميشه بهار مورد بررسي قرار در آزمايشي در کشور کوبا اثر کودهای ب

 دادند، نتايج حكايت از آن داشت که کاربرد اين کودها در هميشه بهار باعث افزايش عملكرد گل و بهبود کيفيت دارويي آن گرديد، 
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وزن خشک کل بوته نسبت به شاهد  ای آزوسپرليومه ( بر روی ذرت در نتيجه استفاده از سويه1: 1811در بررسي بياری و همكاران )

های محرک رشد به عنوان يک تحريک کننده رشد گياهي، غير از تثبيت نيتروژن  توان نتيجه گرفت که باکتری افزايش داشت و مي

 , Jain and Pativquin)يابد  شود و لذا جذب عناصر غذايي از خاک و رشد گياه بهبود مي مولكولي سبب توليد اکسين نيز مي
گي  گزارش کردند که پنج جدايه باکتری با توانايي حل کنند (Hameeda et al., 2008:237)هاميدا و همكاران  .(208 :1984

 درصدی ماده خشک کلزا شدند. 11تا  21فسفات و ديگر عوامل تحريک کننده رشد باعث افزايش 

کاربرد کود زيستي آزوسپرليوم و ازتوباکتر، سبب افزايش وزن تر اندام  (Youssef et al., 2004: 305)در تحقيق يوسف و همكاران 

ها گرديده که  های محرک رشد باعث افزايش حجم ريشه های اول و دوم طي دو فصل گرديد. باکتری هوايي گياه مريم گلي در چين

 ,Banchio et al)يابد  اه افزايش مييابد در نتيجه عملكرد و وزن تر گي در نهايت جذب آب و مواد معدني به گياه افزايش مي
( نشان داد وزن تر اندام هوايي گياه آلوئه ورا در اثر تيمار با 91: 1811نتايج حاصل از پژوهش خوشبخت و همكاران ) .(655 :2009

 ,.Dell’Amico et al)و تلفيق آنها نسبت به شاهد افزايش داشت. دل آميكو و همكاران « آزوسپريليوم و سودوموناس»های  باکتری
توانند وزن گياه، رشد گياه و رقابت گياهي و مقاومت گياه در  ريزوباکترهای محرک رشدی گياه ميکه  گزارش کردند (79 :2008

 برابر فاکتورهای تنش خارجي را افزايش دهند.

مصرف و توليد بيشتر هورمون در گياه ناشي از جذب بيشتر عناصر پر مصرف و کم افزايش تعداد ساقه فرعي رسد که دليل  به نظر مي

های محرک رشد بر سياهدانه اظهار داشت که تلقيح با  با بررسي اثر تلقيح باکتری (Shaalan, 2005: 821)باشد. شاالن 

 .شود آزوسپريليوم، ازتوباکتر و سودوموناس باعث افزايش تعداد شاخه جانبي مي

تواند  به افزايش ذخيره فسفر در گياه نسبت داد. البته افزايش ارتفاع گياهان همزيست ميرسد افزايش ارتفاع بوته را بتوان  به نظر مي

های ديگر بيوشيمي گياه نيز باشد. با توجه به اين واقعيت که  به دليل تأثير اين ريز جانداران بر روابط کربن، نيتروژن و احتماالً جنبه

رسد که باکتری های مورد  ها به ويژه ميانگره ساقه نقش دارند، لذا به نظر مي ها در رشد طولي سلول اکسين، سيتوکينين و جيبرلين

اند، به طوری که در منابع، اثر باکتری بر افزايش رشد ساقه به توليد  های مزبور، سبب افزايش ارتفاع بوته شده استفاده با توليد هورمون

های مختلفي همچون توليد  که افزايش ارتفاع از طريق مكانيسمرسد  اکسين و جيبرلين تعميم داده شده است. همچنين به نظر مي

 دآميناز در گياهان نيز صورت گرفته باشد. ريز جانداران حل کننده فسفات باعث تحريک رشد و افزايش ارتفاع گياه مي-Accآنزيم 
در تحقيقات ديگر نيز به اثبات  نقش مثبت ريز جانداران حل کننده فسفات بر ارتفاع ساقه .(Lasern et al., 2009: 289)شوند 

 . Kavino et al., 2010: 74)؛ Aseri et al., 2008: 133؛ (Stijin et al., 2009: 302رسيده است

های رشدی و  های محرک رشد بصورت ترکيب با يكديگر در بهبود ويژگي در مجموع نتايج اين آزمايش نشان داد که کاربرد باکتری

 طوريكه تيمار آزوسپريليوم + سودوموناس بيشترين تأثير را بر روی ويژگيبهعملكرد گياه دارويي هميشه بهار، تاثير مثبتي داشته است. 
ديگر از سوی باشد.  های محرک رشد بر يكديگر مي که احتماالً دليل اين امر تأثير سينرژيست باکتریهای کمي هميشه بهار داشته است 

زيرا تيمار  پاشي آنها روی اندام گياهي نيز توجه شود ها، نسبت به محلول در کنار روش قديمي، تلقيح بذر با اين باکتریوصيه مي شود ت

 پاشي بيشترين تأثير را بر فاکتورهای مورد بررسي داشته است. محلول
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 ص. 682)جلد اول(. چاپ دوم، تهران: انتشارات فكر روز،  های توليد و فرآوری گياهان دارويي رهيافت. 1731 اميدبيگي، ر. -1

 . 11-13 : 2 ،گياهي یهادارون. سيستا یمنطقه ييدارو نگياها بوتاني تنوا سير. بر1831، م. يوسفي، م.، نجفي، ش. و منش انيرا -2

های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپرليوم بر خصوصيات های مختلف باکتری. مطالعه تأثير سويه1811رحماني، ه.بياری، آ.، غالمي، ا. و اسدی -8

 .1-11(:1)29، نشريه آب و خاک )علوم و صنايع کشاورزی(رشد و عملكرد ذرت، 

و  ييدارو نگياها فمصر ضعيتو سير. بر1812بر، م. و حاجي علي گل، ع.  حيدری فر، ر.، مهران، ن.، مومنيان، س.، موسوی، س. م.، کوه -1

 .19-111(: 1) 3 ،قم پزشكي معلو هنشگادا قم. مجله هرشآن در  اههمر ملاعو

های محرک رشد گياهي بر ميزان عناصر ماکرو و عملكرد گياه . اثر ريزوباکتری1811خوشبخت، ت.، بهادری، ف.، خليقي، ا. و اردالن، م.م.  -9

 .19-93(: 3)2آزاد اسالمي واحد اهواز، ، دانشگاه فصلنامه علمي پژوهشي فيزيولوژی گياهان زراعيورا در شرايط گلخانه، آلوئه

همايش ملي . چشم انداز توليد پايدار گياهان دارويي با تاکيد بر استفاده از کودهای بيولوژيک و آلي. 1831رضواني مقدم، پ.  -1

 زايي آن. دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند. های اقتصادی و اشتغالگياهان دارويي و شناخت پتانسيل
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