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اثر باکتریهای محرک رشد ،کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریحان
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چکیده
به منظور جایگزینی کودهای شیمیایی و بررسی تاثیر باکتریهای محرك رشد و اسید هیومیک بر صفات
مرفوفیزیولوژیک ریحان ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  2353-54اجرا شد .فاکتور اول شامل شش نوع تیمار کودی شاهد ،ازتوبارور،2-
فسفات بارور ،1-تلفیق دو نوع کود زیستی ،کود شیمیایی ،تلفیق دو نوع کود زیستی 95+درصد کود شیمیایی و فاکتور
دوم شامل اسید هیومیک (صفر و  15کیلوگرم در هکتار) بود .صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع بوته ،تعداد و سطح برگ،
وزن تر و خشک اندام هوایی و فیزیولوژیک حاوی رنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید و تبادالت گازی
شامل شدت فتوسنتز خالص ،شدت تعرق ،کارایی مصرف آب ،کارایی مصرف نوردر ابتدای مرحله گلدهی اندازهگیری
شدند .نتایج نشان داد اثر متقابل کود و اسید هیومیک بر صفات ارتفاع بوته ،سطح برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی،
کلروفیل کل ،شدت فتوسنتز خالص و کارایی مصرف نور معنیدار بود .همچنین تیمارهای کودی سبب افزایش معنیدار
تعداد برگ ،کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید گردید .در اغلب صفات ،تیمار تلفیق دو نوع کود زیستی 95+درصد کود شیمیایی
سبب افزایش معنیدار در مقایسه با تیمار شاهد شد ولی اختالف معنیداری با تیمار کود شیمیایی و تلفیق دو نوع کود
زیستی 95+درصد کود شیمیایی +اسید هیومیک نشان نداد .بنابراین کاربرد کودهای زیستی میتوانند به عنوان راهکاری
مناسب برای جایگزینی بخشی از کودهای شیمیایی مد نظر قرار گیرند.
واژه های کلیدی :ازتوبارور ،2-تعرق ،سطح برگ ،فتوسنتز خالص ،کارایی مصرف نور
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Abstract
The application of chemical fertilizers and investigating the effect of plant growth promoting
rhizobacteria and humic acid on morpho-physiological parameters of basil, studied by factorial experiment
based on randomized complete block design with three replications at experimental farm of Shahid Chamran
University in 2015. First factor was 6 types of fertilizer treatments (control, Azetobarvar1, Phosphatebarvar2,
combination of biological fertilizers, chemical fertilizer, combination of biological fertilizers+chemical
fertilizer (50%)) and second factor included humic acid (0 and 20 kg.ha-1). Morphological (plant height, leaf
number and leaf area, fresh and dry weights of aerial parts) and physiological traits (chlorophyll a, b, total,
carotenoid, net photosynthesis rate (Pn), transpiration rate (E), water use efficiency (WUE) and radiation use
efficiency (RUE)) were measured at onset of flowering stage. The result showed that interaction between
biofertilizer and humic acid on plant height, leaf area, fresh and dry weights of aerial parts, chlorophyll total,
Pn and QY was significant. Also, the simple effect of biofertilizer leads to a significant increase in leaf number,
chlorophyll a, b, and carotenoid. In often parameters, combination of biological fertilizers+chemical fertilizer
(50%)+humic acid caused significant increase in compare with control but did not show significant difference
with chemical fertilizer and combination of biological fertilizers+chemical fertilizer (50%)+humic acid. The
application of biological fertilizers can be consider as a suitable way to replace part of chemical fertilizers.

Keywords: Azetobarvar-1, Leaf Area, Net Photosynthesis, Radiation Use Efficiency, Transpiration

595

اثر باکتریهای محرک رشد ،کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک .........

از جمله تخریب جمعیت میکروبی خاك ،آلودگیهای

مقدمه
جنس اسیموم 2یکی از مهمترین جنسهای تیره

زیست محیطی و ورود نیترات به چرخه غذایی انسان

نعناعیان 1است .گیاهان این جنس شامل گونههای یکساله

گردیده که سالمت جامعه بشری را به شدت مورد تهدید

و چندساله ،بوتهای و درختچهای میباشد .در بین

قرار خواهد داد .کاهش این مخاطرات زیستمحیطی

گونههای این جنس ،گونه باسیلیکوم ،3اقتصادیترین

همگام با افزایش عملکرد گیاه ،نیازمند بکارگیری

گونه به شمار میآید و امروزه در بسیاری از مناطق گرم

تکنیکهای نوین میباشد ،بنابراین درنظامهای کشاورزی

و معتدل کشت و کار میشود .این گونه در صنایع مختلفی

پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژهای

از جمله صنایع دارویی ،آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی

درافزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی پایدار خاك

کاربرد فراوان دارد و در طب سنتی از آن به عنوان

برخورداراست (پیرومیو و همکاران  .)1524کودهای

محرك،

زیستی شامل مواد نگهدارنده با تراکم باال از یک یا چند

تسکیندهنده درد معده و موثر در درمان بیماریهای

نوع میکروارگانیسم مفید خاکزی شامل باکتریها،

ریوی یاد میکنند (لیما و همکاران  .)1554رقم

قارچها ،یا فرآوردههای آنها میباشند که در ناحیه اطراف

تریزیفلوروم 4یکی ازارقام مهم گونه باسیلیکوم میباشد

ریشه و یا بخشهای داخلی گیاه تشکیل کلونی داده و به

که دارای بوتهای پُرپشت و متراکم ،برگهایی باریک ،سبز

روشهای مختلف سبب تحریک رشد گیاه میزبان

و معطر ،ساقهای به رنگ بنفش مایل به قرمز و گلهایی

میگردند (سینگ و کاپور  .)2559این نوع کودها ضمن

به رنگ ارغوانی متمایل به صورتی است (ریچینگر

تبدیل عناصر غذایی اصلی از فرم غیرقابل جذب به فرم

.)2591

قابل جذب ،سبب بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك،

خلطآور،

ضدنفخ،

ضدانگل،

اشتهاآور،

اغلب اراضی کشور در زمره خاكهای خشک و نیمه

توسعه سیستم ریشهای ،افزایش مقاومت گیاه به

خشک قرار دارند که دارای  pHقلیایی و مقدار مواد آلی

تنشهای محیطی و افزایش کمی و کیفی محصول

اندکی هستند .قلیایی بودن این خاكها و کمبود مواد آلی،

میشوند (ناگاناندا و همکاران  .)1525کود زیستی

سبب کاهش حاللیت و تحرك عناصر پرمصرف و

ازتوبارور 2-حاوی باکتری آزادزیِ تثبیتکننده نیتروژن

کممصرف مورد نیاز گیاه میگردد .دوسوم نیتروژن

ازتوباکتروینلندی 5است که دارای رابطه همیاری 6با

خاك ازطریق آبشویی ،تصعید ،روانآب و فرسایش از

ریشه برخی از گیاهان میباشد .این باکتری از یک طرف

دسترس گیاه خارج میشود .مقادیر زیادی از فسفر

با تثبیت نیتروژن هوا و از طرف دیگر با ترشح مواد

موجود در خاك نیز به دلیل قلیایی بودن خاكهای زراعی

بیولوژیکی فعال مانند هورمونهای اکسین و جیبرلین

کشور ،به فرم نامحلول و غیرقابل جذب برای گیاه وجود

سبب توسعه سیستم ریشهای و افزایش جذب عناصر

دارد .جهت رفع این مشکل ،استفاده از کودهای شیمیایی

غذایی مورد نیاز گیاه از جمله نیتروژن میگردد (اکبری

طی سالهای اخیر افزایش یافته است ولی مصرف

و همکاران  .)1525کود زیستی فسفات بارور 1-حاوی

بیرویه این کودها در درازمدت موجب مشکالت فراوانی

دو گونه باکتری حلکننده فسفات به نام سودوموناس
پوتیدا 7و پانتوآ آگلومرانس 8میباشد که قادرند با دو

1Ocimum

vinlandi

2Lamiaceae
3Basilicum
4Thyrsiflorum

5Azetobacter
6Associative

putida

7Pseudomonas

agglomerans

8Pantoea
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مکانیسم ترشح اسیدهای آلی و تولید آنزیم فسفاتاز،

گل در این گیاه شد (شاالن  .)1559حیدری و مینایی

فسفر غیرقابل جذب خاك را به فرم قابل جذب درآورده

( )1524کاربرد اسید هیومیک را در گیاه گاوزبان مورد

و در اختیار گیاه قرار دهند (علیجانی و همکاران .)1522

مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که کاربرد

اسید هیومیک یک ترکیب آلی درشت مولکول با وزن

اسید هیومیک باعث افزایش معنیدار در میزان عملکرد

مولکولی  35 – 355کیلودالتون میباشد که در خاك ،پیت

گل ،عملکرد زیست توده و تعداد شاخه های جانبی گیاه

و زغال سنگ یافت و استخراج میگردد .این ترکیب دارای

شده است .این محققان ،تحقیق دیگری بر روی گیاه

ماهیت اسیدی ضعیف بوده و از تجزیه مواد آلی به ویژه

دارویی چای ترش انجام دادند و به این نتیجه رسیدند

با منشاء گیاهی بوجود میآید .از جمله ویژگیهای

اسید هیومیک توانسته است باعث بهبود میزان عملکرد

برجسته این ترکیب میتوان به توانایی کالت کردن

دانه و گل در قیاس با نمونه شاهد گردد (حیدری و خلیلی

عناصر ضروری مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم،

 .)1524بدین منظور با توجه به ضرورت کشت ارگانیک

آهن ،روی و منگنز ،اصالح ساختمان فیزیکی خاك،

گیاهان دارویی و مطالعه اندك بر روی مصرف خاکی

افزایش ظرفیت نگهداری آب و هوا در خاك اشاره کرد

اسید هیومیک ،تحقیق حاضر در راستای ترویج

(خلد برین و اسالمزاده  .)1552عالوه بر این ،اسید

کشاورزی پایدار و با هدف بررسی تاثیر کودهای زیستی

هیومیک به عنوان منبع انرژی برای باکتریهای خاك

و

صفات

عمل کرده و از این طریق به افزایش جمعیت میکروبی

مرفوفیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان طراحی و اجرا

خاك و در نهایت افزایش حاصلخیزی آن کمک میکند

گردید.

سطوح

مختلف

اسید

هیومیک

بر

(تیخونوف و همکاران  .)1525با نظر به اینکه هدف از
کشت گیاهان دارویی ،ارتقای سالمت انسانها است و

مواد و روشها

رویکرد جهانی در تولید آنها بهبود کمیت و کیفیت ماده

به منظور بررسی اثر انواع مختلف کودهای زیستی و

موثره میباشد ،تغذیه سالم این گیاهان از طریق کاربرد

اسید هیومیک بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum

کودهای زیستی دارای بیشترین تطابق با اهداف تولید

) basilicum var. thyrsiflorumآزمایشی بصورت

گیاهان دارویی میباشد .بر این اساس پژوهشهایی بر

فاکتوریل در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی

روی کاربرد کودهای زیستی و اسید هیومیک بر عملکرد

دانشگاه شهید چمران اهواز ( 32درجه و  15دقیقه عرض

کمی و کیفی گیاهان دارویی صورت گرفته است .یوسف

شمالی 49 ،درجه و  45دقیقه طول شرقی و ارتفاع 11/9

و همکاران ( )1554گزارش نمودند کاربرد کود زیستی

متر از سطح دریا) در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی

حاوی باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم سبب

با  21تیمار و سه تکرار طی سالهای 2353و 2354اجرا

افزایش ارتفاع بوته و وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه

شد .فاکتور اول تیمارهای کودی شامل شاهد،

دارویی مریم گلی در چین اول و دوم طی دو فصل رشد

ازتوبارور ،2-فسفات بارور ،1-تلفیق دو نوع کود زیستی

گردید .در تحقیقی دیگر نتایج نشان داد مصرف کود

فوق ،کود شیمیایی ،تلفیق دو نوع کود زیستی 95 +درصد

زیستی بیوفسفات ،ارتفاع و عملکرد بیولوژیکی گیاه

کود شیمیایی و فاکتور دوم شامل اسید هیومیک در دو

دارویی رازیانه را بهطور معنیداری افزایش داد (درزی

سطح صفر و  15کیلوگرم در هکتار بود .کودهای زیستی

و همکاران  .)1557همچنین کاربرد باکتریهای حل کنندۀ

(ازتوبارور 2-و فسفات بارور )1-و اسید هیومیک از

فسفات در گیاه دارویی گل گاوزبان سبب افزایش تعداد

شرکت زیست فناور سبز تهران خریداری شدند .قبل از
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شروع آزمایش ،نمونه خاك از عمق  5-35سانتیمتری و

خاك به روش کجلدال ،فسفر قابل جذب خاك به روش

بطور تصادفی تهیه و برخی ویژگیهای فیزیکی و

اولسن و همکاران ( ،)2594پتاسیم قابل جذب به روش

شیمیایی آن اندازهگیری شد .تعیین بافت خاك به روش

فلیم فتومتری (پس از عصارهگیری با استات آمونیوم 2

هیدرومتری در نمونههای خاك و اندازهگیری ویژگیهای

نرمال) و عناصر ریز مغذی آهن ،مس و روی به روش

شیمیایی خاك مانند اسیدیته و شوری به روش گل اشباع،

لیندسی و نورول ( )2579و به وسیله دستگاه

جذب اتمی2

مواد آلی به روش والکلی و بالك ( ، )2534نیتروژن کل

مدل  GBC- SAVANTAAانجام شد( .جدول .)2

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  3 - 33سانتیمتری)
هدایت
بافت خاك
شن -لومی

pH
7/22

الکتریکی
()ds/m
1/94

مواد آلی

نیتروژن

()%

کل ()%

5/49

5/53

فسفر قابل

پتاسیم

جذب

قابل جذب

آهن

مس

روی

()mg/kg
26/6

167

13/2

3/36

25/55

به منظورعملیات آمادهسازی زمین ،شخم عمیق،

زمین و کشت گیاه و  95درصد بعد از استقرار گیاه) به

دیسکزنی و تسطیح انجام شد .جهت انجام آزمایش،

صورت نواری با فاصله  9سانتیمتری از گیاه به

زمین به سه بلوك که هر یک شامل  21واحد آزمایشی

کرتهای مربوط به تیمار کود شیمیایی اضافه گردید.

بود ،تقسیم شد .بذر گیاه ریحان در فروردین ماه در

جهت جلوگیری از اختالط تیمارها آبیاری به صورت

کرتهایی به ابعاد  1×1متر ،با فاصله  15سانتیمتر بین

سیفونی انجام شد .اولین آبیاری بالفاصله در روز اول و

دو بوته و  35سانتیمتر بین ردیف ،کشت شدند .اعمال

پس از کشت بذرهای گیاه انجام شد و سایر دفعات آن

تیمار کودهای زیستی ازتوبارور 2-و فسفات بارور،1-

بر اساس نیاز گیاه و شرایط اقلیمی منطقه ( 1بار در هفته)

در دو مرحله صورت گرفت .در مرحله اول ،میزان مورد

تعیین گردید .وجین و کنترل علف هرز نیز به صورت

نیاز از محلول کود زیستی در عمق  1سانتیمتری خاك

دستی صورت گرفت .ارزیابی صفات مورفولوژیک و

ریخته شد و پس از قرار دادن الیه نازکی از خاك روی

فیزیولوژیک گیاه در ابتدای مرحله گلدهی صورت گرفت.

آن ،بذر گیاه ریحان در عمق مورد نظر کشت گردید.

به منظور اندازهگیری صفات مورفولوژیک ،پس از حذف

مرحله دوم اعمال کودهای زیستی پس از سبز شدن و

اثر حاشیه 25 ،گیاه بطور تصادفی از هر واحد آزمایشی

استقرار گیاه همراه با آبیاری صورت گرفت .کود اسید

انتخاب و صفات ارتفاع گیاه ،تعداد و سطح برگ ،وزن تر

هیومیک نیز با غلظت  15کیلوگرم در هکتار و در دو

و خشک اندام هوایی اندازهگیری شدند .اندازه گیری

مرحله (مرحله اول در زمان کشت گیاه و مرحله دوم ،پس

صفات فیزیولوژیک گیاه شامل رنگیزههای فتوسنتزی

از سبز شدن و استقرار گیاه) بصورت نواری با فاصله 9

(کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید) و تبادالت گازی (شدت

سانتی متر از بوته داده شد .کود شیمیایی سوپرفسفات

فتوسنتز خالص ،شدت تعرق ،کارایی مصرف آب و نور)

تریپل به میزان  255کیلوگرم در هکتار در مرحله آماده

در برگهای بالغ و کامال توسعه یافته (جفت برگ ششم

سازی زمین و کود شیمیایی اوره به میزان  295کیلوگرم

تا هشتم) صورت گرفت .جهت اندازهگیری کلروفیل ،b ،a

در هکتار در دو مرحله ( 95درصد در زمان آماده سازی

کل و کاروتنوئید از روش آرنون ( )2545و دستگاه

Atomic Adsorption Spectroscopy

1
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اسپکتوفتومتر مدل Shimadzu-UV 1201استفاده شد.

هیومیک بر میزان کلروفیل کل نیز در سطح احتمال 9

بدین منظور میزان جذب نمونهها در طول موجهای ،475

درصد اختالف آماری معنیداری نشان داد (جدول  .)1در

 649و  663قرائت و میزان رنگیزههای فتوسنتزی

بررسی مقایسه میانگین اثر ساده تیمارهای کودی،

کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید از طریق فرمولهای ،1 ،2

بیشترین میزان کلروفیل  2/21( aمیلیگرم در گرم وزن

 3و  4محاسبه گردید.

تر) 5/34( b ،میلیگرم در گرم وزن تر) و کاروتنوئید
( 5/11میلیگرم در گرم وزن تر) مربوط به تیمار تلفیق

Chlorophyll a (mg/g fresh weight) = (((12.7
A663) – (2.69 A645)) / W) × V
][1
Chlorophyll b (mg/g fresh weight) = (((22.9
A645) – (4.68 A663)) / W) × V
][2
Chls a + b (mg/g fresh weight) = (((20.08
A645) + (8.02 A663)) / W) × V
][3
Carotenoids (mg/g fresh weight) = (((100
A470) + (3.27 Chl a)) – (104 Chl b)) / 227
][4

تفاوت معنیداری با سایر تیمارهای کودی نشان نداد ولی
میزان صفات فوق را نسبت به تیمار شاهد بهطور
معنیداری افزایش داد .کمترین میزان کلروفیل 5/59( a
میلیگرم در گرم وزن تر) 5/14( b ،میلیگرم در گرم وزن
تر) و کاروتنوئید ( 5/26میلیگرم در گرم وزن تر) نیز در
تیمار شاهد مشاهده شد .اثر ساده اسید هیومیک بر

 = Wوزن بافت (گرم)  = V،حجم عصاره (میلیلیتر)
تبادالت گازی گیاه در دامنه شدت نور اشباع
فتوسنتزی معادل 2454/69 -2657/67میکرومولفوتون
بر مترمربع در ثانیه ،دمای  39درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی  25درصد با دستگاه  1LCA4اندازهگیری
شد .کارایی مصرف آب از تقسیم شدت فتوسنتز خالص
بر شدت تعرق و کارایی مصرف نور نیز از تقسیم شدت
فتوسنتز خالص بر میزان تابش فعال فتوسنتزی دریافتی
( )PARبدست آمد (محمودی سورستانی .)1523
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASتجزیه و
تحلیل و میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  9درصد مقایسه شد.

میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید معنیدار نبود (جدول
 .)3نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کودی
واسید هیومیک نشان داد بیشترین میزان کلروفیل کل
( 2/95میلیگرم در گرم وزن تر) در تیمار کود زیستی
ازتوبارور 2-مشاهده شد که افزایش معنیداری با تیمار
شاهد نشان داد ولی تفاوت معنیداری با تیمار کود
شیمیایی نداشت .کمترین میزان این صفت نیز مربوط به
تیمار شاهد ( 2/12میلیگرم در گرم وزن تر) بود (جدول
 .)4ویسانی و همکاران ( )1521با بررسی اثر کودهای
زیستی بر میزان کلروفیل گیاه دارویی ریحان اظهار
داشتند بیشترین میزان کلروفیل در تیمار کود شیمیایی
بدست آمد ولی بین این تیمار و تیمار کودهای زیستی
نیتروکسین و نیتروکسین  +فسفات بارور 1-اختالف

نتایج و بحث

آماری

صفات فیزیولوژیکی

معنیداری

مشاهده

نشد.

در

پژوهشی

مشابه ،کاربرد کود زیستی تثبیتکننده نیتروژن سبب

کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید
با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس ،اثر ساده
تیمارهای کودی بر میزان کلروفیل  aو کاروتنوئید در
سطح احتمال  2درصد و کلروفیل  bدر سطح احتمال 9
درصد معنیدار شد .اثر متقابل تیمارهای کودی و اسید
gas analyzer (LCA4, ADC Co. Ltd., Hoddesdon,

کودهای زیستی  95 +درصد کود شیمیایی بود .این تیمار

1Infra-red

)UK

افزایش میزان کلروفیل و سطح برگ گیاه دارویی
 Celosia argenteaگردید (راویا و همکاران .)1556
عنصر نیتروژن عالوه بر شرکت در ساختار اسیدهای
آمینه و آنزیمها ،یکی از عناصر اصلی تشکیلدهنده حلقه

اثر باکتریهای محرک رشد ،کود شیمیایی و اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک .........
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تتراپیرول کلروفیل میباشد .بهعالوه افزایش این عنصر

مقایسه با تیمار شاهد شد ولی تفاوت معنیداری با تیمار

در گیاه از یک سو سبب افزایش میزان آمونیوم و از

کود شیمیایی نشان نداد (ویسانی و همکاران  .)1521برگ

سوی دیگر افزایش آنزیمهای گلوتامات سنتتاز و

اصلیترین اندام گیاهی جهت انجام عمل فتوسنتز و تولید

گلوتامین سنتتاز دخیل در تولید کلروفیل شده و باعث

آسیمیالت در گیاه به شمار میآید .فراهمی عنصر

افزایش میزان آن در گیاه میگردد (هاربون و دِی .)2557

نیتروژن برای گیاه از یک طرف با اثر بر میزان کلروفیل

با توجه به نتایج حاصل چنین به نظر میرسد استفاده از

گیاه و از طرف دیگر با افزایش رشد رویشی ،تعداد و

باکتریهای محرك رشد به ویژه ازتوباکتر توانسته است

سطح برگ ،میتواند سبب افزایش فتوسنتز و ساخت مواد

با تثبیت نتیروژن هوا ،میزان رنگیزههای فتوسنتزی را در

غذایی در گیاه و در نهایت افزایش کارایی مصرف نور

مقایسه با تیمار شاهد بهطور معنیداری افزایش دهد.

آن گردد .عالوه بر این ،عنصر فسفر نیز با شرکت در

شدت فتوسنتز خالص و کارایی مصرف نور

ساختار حاملهای انرژی مانند  ATPو  NADPHنقش

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل

مهمی در فرآیندهای نورانی و تاریکی فتوسنتز ایفا

تیمارهای کودی و اسید هیومیک بر شدت فتوسنتز

میکند .با توجه به نتایج این آزمایش چنین به نظر

خالص و کارایی مصرف نور به ترتیب در سطح احتمال

میرسد باکتریهای موجود در کودهای زیستی

 2و  9درصد معنیدار شد (جدول  .)1بر اساس مقایسه

توانستهاند با افزایش میزان رنگیزههای فتوسنتزی و

میانگین دادهها ،بیشترین شدت فتوسنتز خالص (24/52

مولکولهای حامل انرژی سبب افزایش شدت فتوسنتز

میکرومول دیاکسیدکربن بر مترمربع در ثانیه) در تیمار

خالص و در نهایت کارایی مصرف نور در گیاه گردند.

تلفیق کودهای زیستی +اسید هیومیک مشاهده شد که
تفاوت آن با تیمارهای کود شیمیایی ،تلفیق کودهای
زیستی 95+درصد کود شیمیایی و تلفیق کودهای
زیستی 95+درصد کود شیمیایی +اسید هیومیک،
معنیدار نبود ولی اختالف معنیداری با تیمار شاهد
نشان داد .کاربرد تیمار تلفیق کودهای زیستی 95+درصد
کود شیمیایی +اسید هیومیک سبب افزایش معنیدار
کارایی مصرف نور ( 25/44میکرومول دیاکسیدکربن بر
میکرومول فوتون) در مقایسه با تیمار شاهد شد ولی
تفاوت معنیداری با تیمارهای تلفیق کودهای زیستی و
کود شیمیایی +اسید هیومیک نشان نداد .کمترین شدت
فتوسنتز خالص ( 5/27میکرومول دیاکسیدکربن بر
مترمربع در ثانیه) و کارایی مصرف نور (6/19
میکرومول دیاکسیدکربن بر میکرومول فوتون) نیز در
تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)4در تحقیقی مشابه،
نتایج حاصل از تلقیح گیاه دارویی ریحان با کودهای
زیستی ،نشان داد کاربرد توام کود نیتروکسین و فسفات
بارور 1-سبب افزایش چشمگیر فتوسنتز گیاه ریحان در

شدت تعرق و کارایی مصرف آب
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد تیمارهای
کودی و اسید هیومیک اثر معنیداری بر شدت تعرق و
کارایی مصرف آب نداشت (جدول  .)1با توجه به نتایج
تحقیق حاضر کارایی مصرف آب نیز در تیمار کود
شیمیایی ( 4/94میکرومول دیاکسیدکربن بر میلیمول
آب) به بیشترین میزان خود رسید که دارای تفاوت
معنیدار با تیمار شاهد بود ولی اختالف آماری
معنیداری با سایر تیمارهای کودی نشان نداد.
کاربرداسید هیومیک نیز سبب افزایش این صفت (4/46
میکرومول دیاکسیدکربن بر میلیمول آب) در گیاه
گردید ولی تفاوت معنیداری در میان تیمارها مشاهده
نشد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای ویسانی و همکاران
( )1521مبنی بر عدم وجود تفاوت معنیدار شدت تعرق
میان کود شیمیایی و کودهای زیستی نیتروکسین و
فسفات بارور 1-در گیاه ریحان مطابقت دارد.

بویری ده شیخ ،محمودی و ....
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صفات مورفولوژیکی
ارتفاع بوته
تجزیه آماری دادهها نشان داد اثر متقابل کاربرد
تیمارهای کودی و اسید هیومیک بر ارتفاع گیاه در سطح
احتمال  9درصد معنیدار شد (جدول  .)1بر اساس جدول
مقایسه میانگین دادهها ،بیشترین میزان ارتفاع گیاه (99/9
سانتیمتر) در تیمار کاربرد کود شیمیایی مشاهده شد.
این تیمار با تیمارهای کود شیمیایی +هیومیک (94/67
سانتیمتر) ،تلفیق کودهای زیستی  95 +درصد کود
شیمیایی ( 93/95سانتیمتر) و تلفیق کودهای زیستی +
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بیوشیمیایی از جمله واکنشهای انتقال انرژی و فتوسنتز
نقش اساسی دارد .با توجه به اثر مثبت کودهای زیستی
بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی و شدت فتوسنتز خالص
گیاه ریحان در تحقیق حاضر ،به نظر میرسد باکتریهای
جنس ازتوباکتر ،سودوموناس و پانتوآ توانستهاند
باتثبیت زیستی نیتروژن و انحالل فسفر خاك ،توان
فتوسنتزی گیاه را باال برده و از این طریق سبب افزایش
شاخصهای رشدی و در نهایت افزایش ارتفاع بوته
گردند.
تعداد برگ

 95درصد کود شیمیایی  +اسید هیومیک (93/19

با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس ،اثر ساده

سانتیمتر) ،اختالف معنیداری نداشت ولی تفاوت

تیمارهای کودی و اسید هیومیک بر تعداد برگ در سطح

معنیداری با سایر تیمارها نشان داد .کمترین ارتفاع گیاه

احتمال  2درصد معنیدار شد ولی اثر متقابل در صفت

نیز در تیمار شاهد ( 44/63سانتیمتر) مشاهده شد

تعداد برگ تفاوت معنیداری نشان نداد (جدول  .)1در

(جدول  .)4نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقاتی که بر روی

مقایسه میانگین اثرات ساده بیشترین میزان تعداد برگ

گیاهان مرزه (رضوانی مقدم و همکاران  )1523و شوید

( 661/95عدد) در تیمار تلفیق کودهای زیستی95 +

(سخنگوی و همکاران  )1521گزارش شده است،

درصد کود شیمیایی مشاهده شد که تفاوت معنیداری با

همخوانی دارد .در پژوهشی دیگر کاربرد کود زیستی

تیمار شاهد ( 422/33عدد) نشان داد .کاربرد اسید

نیتروکسین سبب افزایش معنیدار ارتفاع در گیاه دارویی

هیومیک نیز سبب افزایش معنیدار تعداد برگ (625/56

ریحان نسبت به تیمار شاهد گردید (رحیمی و همکاران

عدد) در مقایسه با تیمار بدون اسید هیومیک (915/39

 .)1523کوچکی و همکاران ( )1559نیز در مطالعه گیاه

عدد) گردید (جدول  .)3در پژوهشی که توسط مهرآفرین

دارویی زوفا گزارش نمودند کاربرد کودهای زیستی

و همکاران ( )1522بر روی گیاه دارویی نعناع فلفلی انجام

حاوی آزوسپیریلیوم و سودوموناس منجر به افزایش

شد مشخص گردید تلقیح گیاه با کود زیستی

ارتفاع و قطر بوته و وزن تر و خشک بوته گیاه دارویی

سوپرنیتروپالس و نیتروکسین سبب افزایش معنیدار

زوفا نسبت به تیمار شاهد شد .در شرایط یکسان محیطی،

تعداد برگ در مقایسه با تیمار شاهد گردید ،در حالیکه

فراهمی آب و عناصر غذایی برای گیاه توسط کودهای

تفاوت معنیداری با تیمار کود شیمیایی نشان نداد .رشد

مختلف سبب افزایش رشد گیاه و به دنبال آن افزایش

رویشی گیاه به شدت تحت تاثیر فعالیت ریشه و میزان

ارتفاع بوته میگردد .عنصر نیتروژن پر مصرفترین

انتقال آب و عناصر غذایی توسط آن قرار دارد .احتماال

عنصر در گیاه به شمار میآید .این عنصر بخش اصلی

کودهای زیستی با تولید مواد تنظیم کننده رشد و اسید

تشکیلدهنده اسیدهای آمینه ،پروتئینها ،آنزیمها و

هیومیک با اصالح ساختار خاك سبب افزایش گستردگی

کوآنزیمها میباشد ودر ساختار کلروفیل مهمترین

ریشه ،جذب آب و عناصر غذایی و در نهایت افزایش

رنگیزه فتوسنتزی نیز نقش دارد (هاسگاوا و همکاران

ارتفاع ،تعداد شاخههای جانبی و تعداد برگ گیاه میگردد.

 .)1559عنصر فسفر نیز در ساخت ترکیباتی مانند
فسفولیپیدها ،پروتئینها و همچنین در کلیه فرایندهای
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تیمار شاهد نشان داده و میزان این صفت را نسبت به

نتایج تجزیه آماری دادهها نشان داد اثر متقابل

نمونه شاهد ( 265گرم) به بیش از  95درصد افزایش داد.

کاربرد تیمارهای کودی و اسید هیومیک بر سطح برگ

کاربرد تیمار کود شیمیایی  +اسید هیومیک سبب افزایش

گیاه ریحان در سطح احتمال  2درصد معنیدار شد

سه برابری وزن خشک اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد

(جدول  .)1بیشترین میزان سطح برگ در تیمار تلفیق

گردید و بیشترین میزان ( 71/49گرم) را به خود

کودهای زیستی  95 +درصد کود شیمیایی +اسید

اختصاص داد ولی اختالف معنیداری میان این تیمار و

هیومیک ( 3456سانتیمترمربع) مشاهده شد که تفاوت

تیمارهای تلفیق کودهای زیستی  95+درصد کود

معنیدار با تیمار شاهد نشان داد و سطح برگ نمونه

شیمیایی و تلفیق کودهای زیستی  95+درصد کود

شاهد را به میزان سه برابر افزایش داد .کاربرد تیمار فوق

شیمیایی  +اسید هیومیک مشاهده نشد .کمترین میزان

اختالف معنیداری با تیمارهای تلفیق کودهای زیستی +

وزن خشک اندام هوایی ( 13/49گرم) نیز مربوط به تیمار

اسید هیومیک ( 1565سانتیمترمربع) ،کود شیمیایی

شاهد بود (جدول .)4نقدیبادی و همکاران ( )1523نیز در

( 1569سانتیمترمربع) ،کود شیمیایی  +اسید هیومیک

مطالعه گیاه دارویی سنبل الطیب به این نتیجه دست یافتند

( 3453سانتیمترمربع) و تیمار تلفیق کودهای زیستی +

که کاربرد کود زیستی حاوی باکتریهای حلکننده

 95درصد کود شیمیایی ( 3466سانتیمترمربع) نشان

فسفات سبب افزایش وزن تر اندام هوایی گیاه شد که با

نداد .کمترین میزان سطح برگ نیز در تیمار شاهد (2552

نتایج بدست آمده از این آزمایش مطابقت نشان میدهد.

سانتیمترمربع) مشاهده شد (جدول  .)4نتایج این تحقیق

در مطالعهای که محفوظ و شرفالدین ( )1557بر روی

با نتایج جهان و همکاران ( )1521بر روی گیاه دارویی

اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی در گیاه

ریحان همخوانی دارد .تهامی و همکاران ( )1523نیز در

رازیانه انجام دادند مشخص شد تلفیق کودهای زیستی

مطالعه گیاه دارویی ریحان به این نتیجه دست یافتند که

حاوی باکتریهای ازتوباکتر ،آزوسپیریلیوم و باسیلوس

کودهای زیستی و آلی ،این گیاه را در جذب عناصر

با  95درصد کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

بیشتر ،یاری می کنند و سبب افزایش معنیدار شاخص

بیشترین میزان رشد و زیستتوده تر و خشک گیاه را به

سطح برگ و سطح سبز آن میگردند .در پژوهشی دیگر

خود اختصاص داد .احتماال افزایش نفوذپذیری آب و هوا

کاربرد کود زیستی حاوی باکتریهای ازتوباکتر،

در اثر بهبود ساختمان خاك توسط اسید هیومیک و

آزوسپیریلیوم و سودوموناس سبب افزایش سطح برگ

افزایش رشد و توسعه ریشه توسط باکتریهای موجود

گیاه مرزه در مقایسه با تیمار شاهد گردید (فرجی مهمانی

در کودهای زیستی دسترسی گیاه به آب را افزایش

و همکاران .)1524

میدهد .فراهمی آب مورد نیاز گیاه نیز سبب افزایش آب
بافت گیاهی ودر نهایت افزایش وزن تر اندام هوایی

وزن تر و خشک اندام هوایی
با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس اثر متقابل
کاربرد تیمارهای کودی و اسید هیومیک بر وزن تر و
خشک اندام هوایی تفاوت معنیدار در سطح احتمال 2
درصد نشان داد (جدول  .)1بیشترین میزان وزن تر اندام
هوایی ( 355گرم) در تیمار تلفیق کودهای زیستی 95+
درصد کود شیمیایی مشاهده شد که تفاوت معنیدار با

میگردد .به عالوه ،با توجه به نتایج تحقیق حاضر
میتوان چنین استدالل کرد کاربرد اسید هیومیک و تلقیح
گیاه با باکتریهای محرك رشد از طریق افزایش تعداد و
سطح برگ ،میزان رنگیزههای فتوسنتزی ،شدت فتوسنتز
خالص و کارایی مصرف نور در گیاه ،تولید ماده خشک
در واحد سطح را باال برده و در نهایت سبب افزایش وزن
خشک اندام هوایی گیاه میگردد.
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نتیجه گیری

رنگیزههای فتوسنتزی و شدت فتوسنتز خالص سبب

بطور کلی نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد

افزایش تعداد و سطح برگ گیاه سبب افزایش معنیدار

اثر ساده کودهای زیستی و اسید هیومیک سبب افزایش

صفات مهم عملکردی گیاه از جمله وزن تر و خشک گیاه

 این امر در.صفات مرفوفیزیولوژیکی گیاه ریحان گردید

 این امر حاکی از آن است که کودهای زیستی.می گردد

حالی است که کاربرد توام این دو عامل با یکدیگر بر

میتوانند به عنوان راهکاری جهت کاهش مصرف

 شدت فتوسنتز خالص و کارایی،میزان کلروفیل کل

کودهای شیمیایی و جلوگیری از مخاطرات زیست

مصرف نور اثر منفی داشته و در سایر صفات تفاوت

.محیطی مدنظر قرار گیرند

 با توجه به این امر چنین به نظر.معنیداری نشان نداد
 اسید،میرسد احتماال در کاربرد توام این دو عامل

سپاسگزاری

هیومیک به مصرف باکتریهای موجود در کودهای

نویسندگان مقاله از دانشگاه شهید چمران اهواز و

زیستی رسیده و از محیط ریشه و دسترس گیاه خارج

شرکت زیست فناور سبز به جهت حمایت های مالی از

 با توجه به نتایج تحقیق حاضر، در مجموع.میگردد

.طرح تشکر و قدردانی می نمایند
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