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 چکیده
 یزانمو عملکرد بر رشد، در مقایسه با كود شیمیایي، رشد محرک هايباكتري و میکوریزا قارچ اثر به منظور بررسي         

تکرار در  1 و تیمار 9هاي كامل تصادفي با در قالب طرح بلوک 2961-69 آزمایشي در سال ،گیاه دارویي شویداسانس 

تیمارهاي آزمایش شامل  .تحقیقاتي گروه علوم باغباني دانشکده كشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شدمزرعه 

 مخلوطبه صورت  قارچ میکوریزا (،R33 سهآكلو انتروباكتر ،R13 سهآكلو انتروباكترتلقیح دو گونه باكتري محرک رشد )

كودشیمیایي و ، Rhizophagus irregularis ، mosseaeFunneliformis   ،Claroideoglomus etunicatumگونهسه 

نیتروزن و فسفر برگ، درصد همزیستي میکوریزا، صفات رویشي و عملکرد، ي مانند هایشاهد )بدون كود( بود. شاخص

 وزن ینبیشتر. ندداشت یشيمثبت و افزا یرتاث یشآزما یمارهاينشان داد كه ت نتایج. بررسي شد درصد اسانس بذر شوید

 تفاوت  R13انتروباكترو  یکوریزام قارچ یمارشد اما با ت حاصل ،(گرم 14) شیمیایي كود تیمار در هوایي بخش خشک

حاصل شد. در  R13 انتروباكتر یماردر ت (متر يسانت 219 )و ارتفاع (عدد 27) برگ تعداد بیشترین. نداشت يداريمعن

قارچ  تیمار در برگ فسفر انزمی ترینیشب داشتند. یشيمثبت و افزا یرتاث يكود یمارهايدانه ت یدشاخص عملکرد تول

تیمار  در برگ نیتروژن میزان بیشترینمشاهده شد.  (درصد2/4) شاهد تیمار در كمترین و (درصد1/4) میکوریزا

را  (درصد17/2)بیشترین میزان اسانس  R13انتروباكتر  تیمارهمچنین  مشاهده شد. R33و  (درصد9) R13انتروباكتر

اثر را  بیشترین، R33سه آانتروباكتركلوو پس از آن  R13سهآانتروباكتركلو در بین تیمارها، باكتريبه طور كلي  .داشت

 باكتریایي تلقیح تیمارهاي از استفاده پژوهش، این نتایج به توجه با. ندسي نشان دادربر افزایش شاخص هاي مورد بر

 .گرددمي دارویي شوید توصیه گیاه كیفي و كمي عملکرد افزایش جهت

 

 ، كود شیمیایيمیکوریزاشوید، ، كلوآسه باكتروانتر ،اسانس  :های کلیدی واژه
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Abstract 

       Anethum graveolens L. commonly known as Dill, is an annual medicinal plant. Dill seeds are widely used 

in food and pharmaceutical industries. In order to investigate the effect of AMF and two plant growth 

promoting rhizobactria native to Ahvaz soil, on growth and flowering of Anethum graveolens L., this 

experiment was done based on randomized complete block design with five treatment and four replications, 

during the 2015-2016 in the farm of agriculture college of Shahid Chamran University of Ahvaz. The PGPRs 

were Entrobacter cloace R13, Entrobacter cloace R33, the Mycorrhiza was mix of three species (Glomuse 

mosseae, G. intraradices, G. etunicatum) that compare with chemical fertilizers (NPK) and control (no 

fertilizer). The result of this experiment showed significant difference in treatment (p≤0.01). Mean comparison 

of treatment effects showed that E. closea R13 had significant effect on most of parameters. The most increase 

in flower number, capitol fresh weight, capitol diameter, leaf number, stem branches, had happened in this 

treatment, that it has no significant difference in most parameters with E.closea R33. Also the best result in 

leaf phosphorus and nitrogen content, leaf chlorophyll and carotenoids content, was obtained by PGPRs. Dill 

plant inoculated with E. closea R13 showed better growth and yield compare to control and chemical, but was 

not as weel as E. closea . The PGPRs in comparison with chemical fertilizers, had positive effects on Dill plant 

and increased the growth parameters and yield, and could be replace with chemical fertilizers. 
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 مقدمه

)Anethum graveolens  گیاه دارویي شوید

.)L چتریان یا خانواده جعفري ساله از یک گیاهي 

Apiaceae)مي روشن سبز هايداراي برگ ( است كه

 و خشک ریز، هايدانه صورت هاي شوید بهباشد. میوه

 توكلي و باشد )حسینيمي رنگكم ايقهوه رنگ پهن به

 براي رفع قدیم هايزمان ازشوید  .(7424دیناني 

 گیرد.قرار مي استفاده مورد گوارشي دستگاه مشکالت

 از جمله كه شده گزارش نیز گیاه این فارماكولوژیک اثر

 ، ضد اسپاسمي ضد میکروبي، ضد اثرات به توانمي آن

)بهرامي كیا و یزدان  نمود اشاره غیره و چربي

 سرفه، سرماخوردگي، درمان در شوید(. 7442پرست

 شود )قاسميمي استفاده و اسپاسم نفخ ادراري، مشکالت

 بذرهاي از حاصل اسانس تركیبات ترینمهم .(7449

mailto:M.zolfaghari@scu.ac.ir


 39                                                                                اثر قارچ میکوریزا،  باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و ...

درصد(  و  14-94) 2كاروون   :از رسیده عبارتند كامالً

 لیمونن 

 محتوي گیاه رویشي پیکر تمامي(. درصد 72-74)

 است متفاوت مختلف هاي اندام در آن مقدار و اسانس

 2/4 -9/2 اسانس مقدار رویشي پیکر در طوري كه به

 بیشترین مقدار رسیده كامالً بذرهاي باشد.مي درصد

 درصد 7-9 بین آن مقدار كه باشندمي دارا را اسانس

 .است شده گزارش

 گیاهان تولید در رویکرد جهاني كه آنجا از

مي مؤثره كیفیت ماده و كمیت بهبود سمت به دارویي

این  ي سالمتغذیه كه رسدمي نظر به بنابراین باشد،

 بیشترین داراي زیستي كودهاي كاربرد طریق از گیاهان

)كاپور و باشدمي دارویي گیاهان تولید با هدف تطابق

 به منحصراً زیستي اصطالح كودهاي (.7442همکاران 

 كود گیاهي، دامي، بقایاي هايكود از حاصل آلي مواد

ریزموجودات  بلکه گردد،نمي اطالق غیره و سبز

 و رشد محرک هايقارچي به ویژه باكتري و باكتریایي

 تثبیت نیتروژن، با رابطه در هاآن فعالیت از حاصل مواد

مهمترین  جمله از غذایي عناصر سایر و فسفر فراهمي

كلوپر )منافي و  گردندمي محسوب زیستي كودهاي

 تولید افزایش براي هاي زیستيروش از یکي (.2661

 مفیدجانداران زیر از استفاده محصوالت كشاورزي،

 باكترهاي به توانمي موجودات اینازجمله  است؛ خاكزي

 زیر از گروه این. كرد اشاره( PGPR) یاهگ رشد محرک

 خاک معدني عناصر فراهمي شیبرافزا عالوهموجودات 

 ردنك محلول نیتروژن، تثبیت بیولوژیکي مثلیي هاراه از

 واعان تولید و زايماریب كنترل عوامل، پتاسیم و فسفر

 عملکرد گیاه رشد و محرک كنندهمیتنظ هايهورمون

)استراز و كریستي  دهندقرار مي تأثیر تحت را گیاهان

7449 .)  

 در همزیستي رابطه برقراري گیاه و خاک روابط در

 میان این در است برخوردار خاص اهمیتي از گیاه تغذیه

 و باغي زراعي گیاهان از بسیاري با میکوریزا هاقارچ

                                                           
1-Carvone 

 متنوع از هاقارچ این كنند،مي برقرار همزیستي ارتباط

 رشد به هاانواع خاک تمامي در كه هستند هایيقارچ ترین

 میکوریزایي هايچقار (.2667)ایشیزاكا  پردازندمي نمو و

 رابطه گیاهان از بسیاري با قادرند   (AM) سکوالروآرب

 سنگین، فلزات جذب كاهش در و نمایند برقرار زیستيهم

 افزایش ریشه، بیماریزاي عوامل به گیاه مقاومت افزایش

 موئین، هايریشه رشد افزایش فیتوهورموني، تولیدات

 فتوسنتز میزان تشدید با و ازت تثبیت فعالیت تشدید

)واركاپ  گردند میزبان گیاه نمو و رشد افزایش باعث

كه  دادند نشان تحقیقي در( 7449) همکاران و  وو (.2622

 فیزیکي ساختار بهبود باعث زیستي كودهاي از استفاده

 قابل نیتروژن و آلي ماده محتواي چنینو هم خاک

میکوریزا  هايچقارشود. مي همزیست گیاه براي دسترس

 و فسفر در جذب میزبان گیاه توانایي افزایش موجب

 غیر قابل منابع از خاک بخصوص از معدني عناصر

قارچ (.7449)كریستک و همکاران  شودمي هادسترس آن

هاي  هورمون آزادسازي و تولید به قادر میکوریزا هاي

 بر توانندمي كه باشندمي هاسیتوكین جمله از گیاهي

 این اثر از مستقل تأثیر این و بگذارند گیاهان تأثیر رشد

)حاجي  است فسفر مانند جذب عناصري روي زیستي هم

 و تفتي زاده مکي) تحقیقات در. (2921بلندي و همکاران 

 زیستي كودهاي كاربرد كه دادند گزارش( 7422 همکاران

 شاخص دارمعني افزایش سبب نیتروژن شیمیایي و

 شاهد به نسبت شوید اسانس ومیزان عملکرد برداشت،

 قارچ اثر بررسي در( 7429 همکاران و ویساني) .شد

 دادند نشان شوید عملکرد اجزاي و عملکرد بر میکوریزا

 در چتر تعداد افزایش باعث یکوریزام قارچ كاربرد كه

 بوته، در فرعي شاخه تعداد بوته، در چترک تعداد بوته،

هدف مورد نظر در این تحقیق بررسي  .شد دانه عملکرد

باكتري هاي محرک رشد درمقایسه با كود شیمیایي در 

كشت گیاه دارویي شوید است. از آنجایي كه باكتري هاي 

قادر به تثبیت نیتروژن و حل  كلوآسهانتروباكتر آزادزي 

كردن عناصر نامحلول خاک مانند فسفر و پتاسیم هستند، 
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وید بسیار موثر عمل كنند و مي توانند در تغذیه گیاه ش

گیري از این ویژگي ها در كشت با حداقل در نتیجه با بهره

)یا بدون( كود شیمیایي گیاه دارویي با ارزش شوید از 

 آنها بهره جست.

 

 هاروش و مواد

پژوهش در مزرعه تحقیقاتي دانشکده  این

 -69كشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

كامل تصادفي با پنج  هايبلوك به صورت طرح 2961

مزرعه  خاک . مشخصاتتیمار و چهار تکرار انجام گرفت

 این آزمایش مایه. تیمارهاي آورده شده است 2در جدول 

 زني خاک با باكتریهاي محرک رشد شامل:

2 ) Entrobacter cloace R13 7 ؛ ) E. cloace R33؛ 

 با) NPK كودشیمیایي( 1 ؛  (AM)یزاورمیکقارچ ( 9

گرم در متر مربع  24گرم در مترمربع اوره،   2 نسبت

( 9 و( یمگرم در متر مربع سولفات پتاس 2 یدفسفر،اكس

 مورد هايباكتري. بودند( باكتري و كود بدون) شاهد

 بومي رشد محرک هايباكتري از آزمایش این در استفاده

 میکروبي كلکسیون از و باشندمي اهواز هايخاک

 شهید دانشگاه خاكشناسي گروه بیولوژي آزمایشگاه

از موسسه  یکوریزامقارچ  مایه .شدند تهیه اهواز چمران

سه  )مخلوطشد  یهآب و خاک كرج ته یقاتتحق

 Rhizophagus irregularis ،Funneli formisگونه

 mosseae  ،Claroideoglomus etunicatum،) به  كه

به همراه  یکوریزام یزبانم یاهآلوده گ هايیشهصورت ر

 ،شده بودند یهته یزولهكشت ا یطآنها در مح ياسپورها

 این كه شد استفاده مربعمتر در كیلوگرم 2 میزانبه 

 مزرعه در شوید گیاهان ریشه كردن آلوده براي میزان

 در و مستقیم طور به شوید بذرهاي كشت .بود كافي

،  بودند شده آماده تیمار هر براي جداگانه كه هایيكرت

 كود قارچ مایکوریزا و . گرفت انجام خطي صورت به

 همچنین. شد اضافه خاک به بذر كشت از قبل شیمیایي

تیمارهاي باكتریایي، از سوسپانسیون اعمال  براي

 هك میزاني به هاباكتري از كدام حاصل از كشت شبانه هر

 بر باشد، CFU/g soil 924×9/2 معادل باكتري جمعیت

. كشت بذر در شد یختهر شدند، كاشته كه یيبذرها روي

امید متر صورت گرفت )سانتي 79هایي به فاصله ردیف

  .(7442 بیگي

-شاخصبرداشت گیاه شوید جهت اندازه گیري 

هاي مورد نظر در دو مرحله صورت گرفت. اولین 

 پش ماه 1)بود برداشت در پایان مرحله رویشي گیاهان

گیري صفات ، كه زمان مناسبي جهت اندازه(كاشت از

 مورفولوژیکي شامل ارتفاع بوته، ارتفاع تا ساقه گلدهنده،

برگ، وزن تر و خشک بخش هوایي بوته  چتر، تعداد تعداد

 حداقل بود. برداشت نهایي نیز زماني صورت گرفت كه

ماه پس  9)بودند یدهرس (ید)بذر شو ها میوه درصد 94

 گیري. این مرحله زمان مناسبي جهت اندازهاز كاشت(

هایي مانند : تعداد چتر، وزن بذور چترهاي یک شاخص

باشد. همچنین بوته، وزن هزار دانه و عملکرد بذور مي

گیري از بذور )كه همان میوه شوید است( در اسانس

مرحله پایان رشد و خشک شدن كامل صورت گرفت. 

صورت گرفت  SASها با استفاده از نرم افزار آنالیز داده

اي دانکن ها از آزمون چند دامنهو براي مقایسه میانگین

 درصد استفاده شد. 9در سطح احتمال 

برداشت گیاه  گیری پارامترهای رشد:اندازه

مورد نظر در دو هاي شاخصشوید جهت اندازه گیري 

اولین برداشت در پایان مرحله مرحله صورت گرفت. 

گیري اسبي جهت اندازهرویشي گیاهان بود، كه زمان من

صفات مورفولوژیکي شامل ارتفاع بوته، ارتفاع تا ساقه 

تعدادچتر، تعدادبرگ، وزن تر و خشک بخش  گلدهنده،

هوایي بوته بود. برداشت نهایي نیز زماني صورت گرفت 

ها رسیده بودند. این مرحله درصد میوه 94كه حداقل 

مانند : هایي گیري شاخصزمان مناسبي جهت اندازه

تعداد چتر، وزن بذور چترهاي یک بوته، وزن هزار دانه 

گیري از بذور باشد. همچنین اسانسو عملکرد بذور مي

)كه همان میوه شوید است( در مرحله پایان رشد و خشک 

 شدن كامل صورت گرفت.   
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 های فتوسنتزیگیری رنگیزهاندازه

 گیري كلروفیل و كارتنوئید برگ به روشاندازه

گرفت. به این  صورت( 2622لیختن تالر و ولبورن )

گرم از بافت برگ تازه را وزن  2/4صورت كه ابتدا مقدار 

لیتر استون میلي 24كرده و در فالکون قرار داده سپس 

به نمونه اضافه شد. سپس ظرف حاوي نمونه در  % 24

گراد قرار گرفت. درجه سانتي 1تاریکي و در دماي 

گراد درجه سانتي 1دقیقه در دماي   29عصاره به مدت 

دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس میزان  9444در 

نانومتر  124، 919، 999هايها در طول موججذب نمونه

 SUV) S2100توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

كل و كارتنوئید  كلروفیل غلظت ساخت آمریکا( قرائت و

 گردید. هبا استفاده از فرمول هاي زیر محاسب
]6472.79 A - 663= 12.25 AaC[ 
]6635.10 A – 647= 21.50 AbC[ 

])/198b85.02 C – a1.82 C – 470= (1000 A (a+b)C[ 
]=chla+chlbTChl[ 

 

 گیری میزان فسفر و نیتروژن برگ اندازه

هاي شوید، به میزان نیتروژن و فسفر برگ

و رنگ ( 2662)ماالولتا و همکاران  كجلدال ترتیب با روش

 (2692)چاپمن و پرات  نانومتر 124سنجي در طول موج

گیري شد. اندازه

 

 (مترسانتی 3-03)عمق  آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 (pH) تهیدیاس خاک بافت
 يکیالکتر تیهدا

(1-.mSd) 

 يآل مواد

)%( 

 كل تروژنین

)%( 

 جذب قابل فسفر

(1-mg.kg) 

 قابل میپتاس

 جذب

 (1-mg.kg) 

 792 9/29 49/4 9/4 9 22/2  يشن لوم

 

 نتایج و بحث 

دهد كه نتایج جدول تجزیه واریانس نشان مي

هایي مانند داري بر شاخصتیمارهاي آزمایش تاثیر معني

هوایي، تعداد برگ، ارتفاع بوته، عملکرد  وزن خشک اندام

درصد فسفر برگ، درصد نیتروژن بذر، وزن هزار دانه، 

 و درصد اسانس گیاه دارویي شوید داشتند. برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوایی وزن خشک اندام

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر        

میکوریزا قارچ و  R13 باكتري تیمارهاي كود شیمیایي،

در سطح  خشک بخش هوایي گیاه دارویي شویدوزن  بر

. مقایسه میانگین نشان داد (2 جدول)  دار  استمعني 9%

خشک بخش هوایي  بترتیب در وزن ترین ( بیش2)شکل 

میکوریزا  با قارچ و  R13 باكتريتیمار كود شیمیایي، 

باشد.  مي گیاه گرم 99/99و  79/91، 46/14هاي  میانگین

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر شاخص های مود بررسی گیاه شوید -2جدول 

 بع تغییرامن
درجه 

 آزادي

وزن 

 خشک
 وزن هزاردانه تهوب تک بذر وزن بوته ارتفاع تعداد برگ

 *21/21ns 4/9929ns 22/47ns 2/272ns 4/4192 9 بلوک

 *2/9494ns 722/29** 26/22ns 4/2994 *249/72 1 تیمار

 492/4 222/2 442/99 9979/4 26/79 27 خطاي آزمایش

 74/22 99/71 229/1 622/9 79/29  ضریب  تغییرات)%(
 و عدم معني داري مي باشد. %9، %2به ترتیب نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح nsو *،**
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و شاهد با   R33خشک بخش هوایي در تیمار   وزن 

  تروزن كمترین داراي گرم، 27/79و   99/94 میانگین

 .داشت داريمعني تفاوت قبلي تیمار سه با و بوده

ترین عناصر غذایي است كه نقش نیتروژن یکي از مهم

مهمي در رشد و نمو و تولید ماده خشک گیاه دارد. زماني 

اختیار گیاه باشد سرعت فتوسنتز كه نیتروژن كافي در 

 تر رشدسازد كه سریعیابد و گیاه را قادر ميافزایش مي

ش كند كه در افزاینماید و زیست توده بیشتري تولید مي

 (. 7449)اشرف و همکاران بیوماس گیاه اثر گذار است

 

 
 در تیمارهای کودی شوید خشک گیاه وزن  -1شکل 

 

 تعداد برگ

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر  

دار معني  شوید گیاه تیمارهاي آزمایش بر تعداد برگ

( 7ها )شکل (. نتایج مقایسه میانگین2نشده است )جدول

،  R13 باكتري ترین تعداد برگ بترتیب در تیمارهايبیش

، 74/27هاي  و كود شیمیایي  با میانگین میکوریزاقارچ 

و  R33باشد.  تعداد برگ در تیمار مي 7/22و  29/22

  تعداد برگ كمترین داراي9/24و   29/22شاهد با میانگین

ند. داشت داريمعني تفاوت قبلي تیمار سه با و بوده

 تعداد افزایش (7442و همکاران ) الدینشرف مطالعات

با  نشان دادند. زیستي كودهاي اثر را درزعفران  برگ

نظر به اهمیت نقش عناصر نیتروژن و فسفر در ساختار 

هاي فتوسنتزي و انجام فرآیند فتوسنتز و اثر رنگیزه

د شویمثبت كاربرد كودهاي زیستي بر تعداد برگ گیاه 

كودهاتي زیستي توان چنین استدالل كرد كاربرد مي

 عناصر فوق، میزان كلروفیلتوانسته است با تأمین كافي 

و توان فتوسنتزي گیاه را باال برده و از این طریق سبب 

افزایش ماده خشک و در نهایت افزایش صفات رویشي 

 گیاه همچون ارتفاع، تعداد ساقه جانبي و تعداد برگ گردد.
 

 
 در تیمارهای کودی شوید  گیاه تعداد برگ  -2شکل 
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 ارتفاع بوته

دهد كه نتایج جدول تجزیه واریانس نشان مي

 %2اثر تیمارهاي آزمایش بر ارتفاع بوته شوید در سطح 

ها (. نتایج مقایسه میانگین2معني دار شده است )جدول

ترین  ارتفاع بوته بترتیب در تیمارهاي ( بیش9)شکل 

R13  2/211، 9/219هاي  و كود شیمیایي با میانگین 

-باشد. ارتفاع بوته در تیمار شاهد با میانگینمترميسانتي

متر داراي كمترین ارتفاع بوته بوده است.   سانتي 279/

در پژوهش خود  (7427) و همکاران رضواني مقدم

، نیتراژین)مصرف كودهاي بیولوژیک  مشاهده نمودند كه

ته افزایش ارتفاع بو  سبب( كمپوستورمينیتروكسین و 

عنصر  .شد (.Satureja hortensis L )  درگیاه مرزه

نیتروژن با شركت در ساختار كلروفیل به عنوان 

ترین رنگیزه فتوسنتزي و عنصر فسفر با حضور مهم

هاي حامل انرژي فعال و گسترده در تركیب مولکول

د باشنمي داراي نقش مهم و اساسي در فرآیند فتوسنتز

(. كمبود این دو عنصر در گیاه 7442)هاسگاوا و همکاران 

هایي چون كاهش شدید فعالیت فتوسنتزي، سبب آسیب

كوتاه و نازک شدن ساقه، كاهش تعداد گل و برگ و 

گردد. با توجه به ها و در نهایت مرگ گیاه ميریزش آن

ها  توان چنین استدالل كرد باكترينتایج تحقیق حاضر مي

با تثبیت بیولوژیک نیتروژن و میکوریزا با فراهم ساختن 

ي و هاي فتوسنتزاند میزان رنگیزهعتصر فسفر توانسته

نرخ فتوسنتز خالص گیاه را باال برده و سبب بهبود رشد 

 رویشي و افزایش ارتفاع آن گردند.

 

 

 
 کودی در تیمارهای شوید گیاهارتفاع   -0شکل 

 

 وزن هزار دانه

دهد كه نتایج جدول تجزیه واریانس نشان مي

شوید در سطح  دانه هزار اثر تیمارهاي آزمایش بر وزن

ها (. مقایسه میانگین2دار بوده است )جدولمعني 9%

دانه در  هزار ترین وزندهد كه بیش( نشان مي1)شکل 

در هر بوته گرم  99/7با میانگین   قارچ میکوریزاتیمار 

 R13گرم،  72/7مشاهده شد. تیمارهاي كود شیمیایي با 

تري از گرم در سطح پایین R33 47/7گرم و  26/7با 

داري از هم قرار بدون اختالف معني قارچ میکوریزاتیمار 

دانه در تیمار شاهد با  هزار ترین وزنگیرند. كممي

 دانه هزار وزن ردید. افزایشگرم مشاهده گ 22/2میانگین 

 و فتوسنتز قارچ ممکن است در اثر افزایش تلقیح اثر در

 دانه شدن پر مرحله در به دانه بیشتر پرورده شیره انتقال

 ،باشد قارچ توسط غذایي و عناصر آب جذب بهبود اثر در

 داد نشان سویا مانند گیاهاني در محققین دیگر هايیافته

 هدان هزار وزن و عملکرد افزایش سبب میکوریزا قارچ كه

 (.7441)پروسل و همکاران  شد آن
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 در تیمارهای کودی شوید هزار دانهوزن   -4شکل 

 

 

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر شاخص های مود بررسی گیاه دارویی شوید -0جدول 

 و عدم معني داري مي باشد.%9،%2دهنده تفاوت معني دار در سطح به ترتیب نشان nsو *،**

 
 

 برگ کارتنوئید و کلروفیل میزان

داري در  معني تفاوت واریانس تجزیه نتایج 

هاي شوید نشان نداد میزان كلروفیل و كارتنوئید برگ

 (.9)جدول 

 

 درصد فسفر برگ

دهد كه نشان مينتایج جدول تجزیه واریانس 

 %9اثر تیمارهاي آزمایش بر درصد فسفر شوید در سطح 

-(. بر اساس مقایسه میانگین7دار بوده است )جدولمعني

ترین درصد فسفر گیاه دهد كه بیش( نشان مي9ها )شکل

مشاهده شد. بین  %1/4میکوریزا با میانگین تیمارقارچدر 

  سهآكلوانتروباكتر،  R13 سهآكلوانتروباكترتیمارهاي 

R33داري مشاهده نشد. و كود شیمیایي اختالف معني

ترین درصد فسفر گیاه براي تیمار شاهد با كم

 قارچ مشاهده شد. گزارش شده است كه %27/4میانگین

میکوریزا از طریق نفوذ در حفرات بسیار ریز خاک كه 

هاي مویین قابل دسترس نیست و نیز افزایش براي ریشه

غذایي، باعث افزایش توان سیستم سطح جذب مواد 

اي گیاه جهت بهره برداري از حجم بیشتري از خاک ریشه

شده و میزان جذب عناصر غذایي كم مصرف و 

بخشد و از این پرمصرف به خصوص فسفر را بهبود مي

-طریق بر وضعیت رشدي گیاه اثرات مثبتي بر جا مي

عنصر فسفر در واكنش  .(7442)قضي و همکاران  گذارد

هاي حیاتي سلوا نقش اساسي دارد، همچنین با افزایش 

تشکیل جوانه گل در گیاه سبب تغییر رشد رویشي گیاه 

(. كه این 2929به سمت رشد زایشي مي گردد )داودي 

امر در گیاه همیشه بهار كه گل محصول اصلي بسیار با 

 اهمیت است.
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یریبع تغامن برگ فسفر برگ نیتروژن كارتنوئید a+bكلروفیل  درجه آزادي   اسانس 

 4/46ns 4/47ns 4/27ns 4/441ns 4/447ns 9 بلوک

 *4/47ns 4/449ns 4/27** 4/49* 4/41 1 تیمار

27/4 27 خطاي آزمایشي  42/4  229/4  42/4  442/4  

96/22  ضریب  تغییرات)%(  41/74  26/27  97/14  47/2  
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 در تیمارهای کودی شوید برگدرصد فسفر   -5شکل 

 

 درصد نیتروژن برگ 

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر 

شوید در  درصد نیتروژن برگتیمارهاي آزمایش بر 

(. نتایج مقایسه 9جدولدار بوده است )معني %2سطح 

درصد ترین دهد كه بیش( نشان مي9ها )شکل میانگین

با  R13 سهآكلوگیاه در تیمار انتروباكتر برگنیتروژن 

مشاهده گردید. بین تیمارهاي كود  % 26/9میانگین 

 % 99/7با  R33 سهآكلوو انتروباكتر % 22/7شیمیایي با 

ترین درصد اختالف معني داري وجود نداشت. كم

مشاهده  % 49/7نیتروژن برگ در تیمار شاهد با میانگین

( تاثیر 7421در پژوهش بخشنده و همکاران ) شد.

 وژننیتر كننده تثبیت هايباكتري حاوي زیستي كودهاي

( در گیاه ریحان بررسي شد كه ریلومیآزسپ و ازتوباكتر)

نتایج نشان از افزایش معني دار میزان جذب عنصر 

 در دیگر پژوهشي نیتروژن در مقایسه با شاهد بود. در

 و فسفر عناصر جذب بر زیستي كودهاي اثر بررسي

 از حاكي نتایج ، بهار همیشه دارویي گیاه در نیتروژن

 اهگی فسفر و نیتروژن عناصر میزان درصدي 94 افزایش

هاي تثبیت  باكتري  (.7422 همکاران، و زاده حسین) بود

 كه كاربرد بیشتري ریلومیآزوسپ كننده نیتروژن مانند

 تثبیت قابلیت بر عالوه ،دارند و همچنین انتروباكتر

 رشد بهبود سبب رشد، محرک مواد تولید با نیتروژن،

 عناصر و آب سرعت جذب افزایش آن متعاقب و ریشه

 عملکرد تاثیرگذار طریق افزایش این از و گردیده گیاهي

 (.7449)تیالک و همکاران  باشدمي

 

 
 تیمارهای کودیدر  شویددرصد نیتروژن برگ   -6شکل 
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 درصد اسانس

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهاي       

معني  %9در سطح  شوید گیاه آزمایش بر درصد اسانس

-(. بر اساس نتایج مقایسه میانگین7دار بوده است )جدول

با   R13( بیشترین درصد اسانس در تیمار 2ها )شکل

میکوریزا  با  قارچ گزارش شد. تیمارهاي % 92/2ن یمیانگ

در یک گروه آماري و كود  % 92/2با  R33و  % 99/2

در گروه آماري بعد قرار گرفتند.  % 72/2شیمیایي  با 

ن  با میانگیترین درصد اسانس گیاه براي تیمار شاهد كم

 به دنبال (7449) همکاران ومشاهده شد. فاطما   % 27/2

 كنندهتثبیت هايبیولوژیک باكتري كودهاي كاربرد

 .(مرزنجوش  گیاه كننده فسفات رويحل و نیتروژن

(Majorana hortensis L ، هاي شاخص در افزایش

. در دادند گزارش را گیاه این اسانس میزان و رشدي

هاي مختلف قارچ میکوریزا پژوهشي دیگر كاربرد گونه

ریحان شد  زان اسانس گیاه دارویيسبب افزایش می

 پرورش و كشت از هدف (.2969)ذوالفقاري و همکاران 

 هايمتابولیت كیفیت و كمّیت افزایش دارویي گیاهان

 رد ثانویه هايمتابولیت میزان گرچه. هاستآن در ثانویه

 و غلظت مقدار، اما هاستژن كنترل تحت دارویي گیاهان

 يمحیط شرایط تاثیر تحت توجهي قابل طوربه هاآن تجمع

 و كمّیت بر گذار تاثیر عوامل از یکي. است ادافیکي و

 ذایيغ عناصر كافي تأمین ثانویه، هايمتابولیت كیفیت

 نقش گیاه صحیح تغذیه و خاک حاصلخیزي و باشدمي

 یباتترك. دارد تركیبات این كیفي و كمّي ارتقاء در ايعمده

 اندچیدهپی و سنگین تركیباتي اسانس، در موجود شیمیایي

 هايمولکول و انرژي صرف مستلزم هاآن ساخت و

ATP و NADPH عنصر نقش به توجه با. باشدمي 

 و اسانس تركیبات سازنده واحدهاي ساختار در فسفر

 كافي تأمین ،NADPH و ATP انرژي حامل هايمولکول

 گیاهان، این در اسانس تشکیل جهت عنصر این متعادل و

 به توجه با (.2627كورتیو و لومیس) باشدمي ضروري

 ضربحاصل دارویي، گیاهان در اسانس درصد كه این

 شنق است، گیاه رویشي پیکره عملکرد در اسانس میزان

 افزایش در فسفر و نیتروژن همچون پرمصرفي عناصر

 .است اساسي و مهم آن

 

 
 کودیدر تیمارهای  شوید درصد اسانس  -7شکل 

 

 نتیجه گیری

 داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج طوركلي به        

 به پایدار كشاورزي در توانند مي زیستي كه كودهاي

 تولید در شیمیایي كودهاي براي مهم عنوان جایگزیني

 كودهاي از استفاده..باشند مطرح دارویي شوید گیاه

هزینه كاهش ضمن شیمیایي جاي كودهاي به زیستي

 آسیب از كودها، قبیل این از مصرف ناشي تولید هاي

 به زراعي هاياكوسیستم زیست و محیط به كردن وارد

 جلوگیري شکل نیترات، به نیتروژن كاربرد اثر در ویژه

 .نماید مي
 نیتروژن تثبیت بر عالوه محرک رشد  هايباكتري        

 و مصرف پر اصلي عناصر جذب كردن متعادل هوا و
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 محرک مواد ترشح و سنتز با گیاه مورد نیاز مصرف كم

 و مختلف آمینه هاي اسید چنین ترشح هم و گیاه رشد

 اندام و ریشه توسعه و موجب رشد بیوتیک آنتي انواع

 اسیمیالت تولید مساله سبب این كه شده گیاه هوایي

 دانه هزار افزایش وزن و دانه به ها آن انتقال و بیشتر

مصرف  اثر در اسانس میزان افزایش با شودمي

 كه جا آن از گفت توان مي كودي مختلف تیمارهاي

 هاي واحد بیوسنتز و بوده ترپنوئیدي ها تركیباتاسانس

 و ATP نیازمند )ایزوپرنوئیدها( هاآن سازنده

NADPH  حضور كه مطلب این توجه به با و هستند 

 تركیبات براي تشکیل فسفر و نیتروژن نظیر عناصري

 و كودهاي زیستي مصرف لذا باشد مي ضروري اخیر

شوید  گیاه اسانس افزایش موجب نیتروژني شیمیایي

 (.7447)كاپور و همکاران  شودمي
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