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 چکیده

و  رشدیبر برخی صفات آبی کمتنش تحت  زیکوریممحرک رشد و قارچ شبه یهایبا باکتر حیتلقاثر بررسی  اهداف:

 .می باشداز اهداف مهم این پژوهش بادرشبو عملکرد اسانس 

 

در در سه تکرار  2381در سال های کامل تصادفی در قالب طرح بلوک آزمایش به صورت فاکتوریل ها:و روش مواد

 شاملای در چهار سطح آبی بر اساس ظرفیت مزرعهتنش کم عامل اول  .اجرا شددانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز 

درصد ظرفیت زراعی،  88-02فیت زراعی، درصد ظر 02-98، (درصد ظرفیت زراعی 98-222آبی )شاهد بدون تنش کم

، سودوموناس، انتروباکترمختلف شامل های مسمیکروارگانی با بادرشبوتلقیح  عامل دومدرصد ظرفیت زراعی و  88-02

 ر نظر گرفته شد. دآگروباکتریوم، قارچ شبه میکوریز و شاهد )عدم تلقیح( 

 

با  .دار بودمعنیوژیکی بادرشبو مورفولتمام صفات بر  تلقیحو تیمار  آبینشان داد که اثر تنش کم آزمایشنتایج  ها:یافته

اصلی، درصد و گل در ساقه ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول سرشاخه اصلی، تعداد چرخه  آبیافزایش تنش کم

تحت تیمار لدان( گرم در گ 02/0) دارسرشاخه گلخشک باالترین عملکرد . یافتندکاهش  داریمعنیبه طور عملکرد اسانس 

و ( درصد 30/2اسانس ) درصد (،گرم در گلدان  88) عملکرد پیکره رویشیبیشترین  .بدست آمد بادرشبو با انتروباکتر

  .با آگروباکتریوم حاصل شدتلقیح تحت تیمار  (گرم در گلدان 28/2) عملکرد اسانس 
 

از نظر صفات عملکرد پیکره رویشی و آگروباکتریوم،  میکوریز وقارچ شبهتلقیح با های تیمار به طور کلی گیری:نتیجه

توانند به عنوان و میعمل کرده  بهتر (درصد ظرفیت زراعی 88-02) بیآکممتوسط عملکرد اسانس در شرایط تنش 

 .تیمارهایی برای کاهش کابرد کودهای شیمیایی در تولید پایدار بادرشبو توصیه شوند

 

 گلدار، عملکرد اسانس سرشاخه خشک سودوموناس، عملکردآبی، تنش کم، انتروباکتر، یومآگروباکتر:  کلیدی هایواژه
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Abstract 

Background & Objective: The aim of this experiment was to study the effect of inoculation with 

growth promoting bacteria and mycorrhiza-like fungi (Piriformospora indica)  under water deficit 

stress on some morphological traits and essential oil yield of Moldavian balm (Dracocephalum 

moldavica L.). 

 

Materials & Methods: a factorial experiment was conducted in University of Tabriz, Iran based on 

randomized complete block design with three replications in 2017. The first factor was water deficit 

based on field capacity (FC) at four levels including 80-100 % FC, 70-85%FC, 55-70% FC, 40-55% 

FC and the second factor was inoculation of Moldavian balm with different microorganisms 

including Enterobacter, Pseudomonas, Agrobacterium, P. indica and control (non-inoculation).  

 

Results: The results showed that the effect of water deficit stress and inoculation treatments on all 

morphological traits were significant. With increasing water deficit stress, all growth traits 

including plant height, branch number, main branch length, number of cycle of flowers per main 

branches, essential oil content and yield were significantly reduced. The highest amount of dry 

flowering head yield (2.41g/pot) was obtained with Enterobacter. However, the highest dry mater 

yield (59 g/pot), essential oil percentage (0.32%) and essential oil yield (0.19 g/pot) were obtained 

under Agrobacterium treatment. 

 

Conclusion: In general, inoculations with P. indica and Agrobacterium, were the best treatments in 

terms of dry mater yield and essential oil yield under moderate drought stress conditions and can be 

recommended as treatments to reduce the application of chemical fertilizers in sustainable 

production of Moldavian balm.  

 

Keywords: Agrobacterium, Enterobacter, Essential Oil Yield, Pseudomonas, Water Deficit Stress, 

Dry Flowering Head Yield 
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 همقدم

 Dracocephalumبادرشبو با نام علمی      

moldavica L.   گیاهی علفی است که بومی آسیای

مرکزی و اهلی شده در مرکز و شرق اروپا است 

 تیره(. این گیاه متعلق به 0220)دستمالچی و همکاران 

های مورد ( بوده و قسمتLamiaceaeنعناعیان )

های هوایی آن استفاده این گیاه، برگ یا کلیه قسمت

های هوایی است و عموما بویی معطر از تمامی قسمت

مواد موثره  (.2005شود )امید بیگی آن استشمام می

 وپیکره رویشی بادرشبو، آرام بخش و اشتها آور 

و برای مداوای دل بوده دارای خاصیت ضد باکتریایی 

درد و نفخ شکم و همچنین در صنایع بهداشتی و 

؛ 2005گیرد )امید بیگی ده قرار میآرایشی مورد استفا

ژرانیال، ژرانیول، ژرانیل  (.0228ابراهیمی و همکاران 

تشکیل دهنده اسانس استات و نرال مهم ترین ترکیبات 

 (. c0202 بادرشبو هستند )امینی و همکاران

-یکی از نامطلوبترین عوامل رشد و بهره آبیکمتنش     

پایدار و  وری و تهدیدی جدی برای تولید محصول

-امنیت مواد غذایی در شرایط تغییر اقلیم به شمار می

با بررسی تاثیر تنش  (.0222رود )آنجوم و همکاران 

های بر عملکرد و صفات مورفولوژیک جمعیت آبیکم

مختلف گیاه دارویی بادرشبو مشاهده شد که اثر 

های مختلف گیاه، بر صفات مورفولوژیک تقریبا جمعیت

ختالفات بوجود آمده ناشی از تأثیر تنش مؤثر نبوده و ا

 .(2007)صفی خانی و همکاران رطوبتی بر گیاه است 

آبی ( با بررسی تاثیر تنش کم0228احیایی و همکاران )

 بر برخی 

 های مرفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریمشاخص

(Silybum marianum L.)، همیشه بهار (Calendula 

officinalis L.) هو سیاهدان (Nigella sativa L.) 

نشان دادند که بیشترین ماده خشک تولیدی، تعداد برگ، 

 دانه، وزن هزار دانه در تک بوته، ساقه و برگ در تیمار

درصد ظرفیت زراعی و کمترین مقدار در  222 رطوبتی

در گیاه  آبیکمتیمار تنش  درصد مشاهده شد. 08تیمار 

نیز باعث  (.Coriandrum sativum L)دارویی گشنیز 

قطر ساقه،  صفات ارتفاع بوته، داری درمعنیکاهش 

بوته،  ک، تعداد چتر درخشفرعی، وزن شاخه  اد تعد

، عملکرد دانه ،دانه در بوته ادد دانه در چتر، تعدداتع

-ام، وزن تر بوته، عملکرد اندگد برداتع ،سعملکرد اسان

 )نورزاد و همکاران شد ساسان رویشی و درصدهای 

0220.) 

تاثیر آبیاری بر مقدار اهمیت در کشاورزی عالوه بر      

 تولید، استفاده از کود نیز در تولید نهایی حائز اهمیت

کودهای شیمیایی بر کمیت، کیفیت، منفی باشد. تاثیر می

رشد، نمو و عملکرد گیاهان دارویی، متاثر از عوامل 

امینی و همکاران مختلف ژنتیکی و محیطی است )

a0202). هایسیستم توجه به لزوم راستا این در 

 خصوصاً (b0202امینی و همکاران ) و تلفیقی بیولوژیک

 از بخشی تأمین جهت بیولوژیک )زیستی( کودهای

 از استفاده کاهش و گیاهان زراعی کودی نیازهای

 شودمی پیش احساس از بیش شیمیایی، کودهای

های زیستی شامل کود .(0202)ساریخانی و امینی 

و قارچ هایی هستند که باعث  های محرک رشدکتریبا

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و افزایش 

انحالل فسفات و در نهایت باعث افزایش کیفیت 

یوسفی و همکاران شوند )محصوالت کشاورزی می

 یوم، سودوموناس، آگروباکترانتروباکترباکتری  (.0222

 دنباشات میکننده فسفهای حلترین باکتریمهم از

 .(0220)الواکوش و همکاران 

های اندوفیت شبه میکوریز یکی دیگر از قارچ     

مفید خاک در تهیه و تولید کودهـای  هایمیکروارگانیسم

برقراری روابط همزیستی با طیف وسـیعی از  ،زیستی

گیاهـان میزبـان و افزایش جذب عناصر غذایی توسط 

 شـوندمحسوب مـی ریشه به عنوان عوامل رشـد گیاه

و موجـب تحریـک و ( 0202ساریخانی و امینی )

افـزایش رشـد گیاهـان میزبـان خــود در شـرایط 

گردنـد )آرتورسون و بــدون تـنش و دارای تــنش مــی

 میکوریزهای خالف قارچ این قارچ بر (.0221همکاران 
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سکوالر بـه راحتـی روی محـیط هـای کشـت وآرب

 . (0228)رایی و وارما  ی کندمصنوعی رشد م

در گیاه ( 0221طرفی و همکاران ) نتایج مطالعات     

داد که تیمارهای تلقیح با نیز نشان دارویی بادرشبو 

سبب افزایش ارتفاع بوته،   های محرک رشدباکتری

، درصد و تعداد سرشاخه گلدار ،تعداد شاخه فرعی

ظفری و تحقیقات م .در این گیاه گردید عملکرد اسانس

در گندم نیز نشان داد که مصرف  (0228همکاران )

-های محرک رشد میباکتری بویژه کاربرد توام باکتری

 آبی را افزایش دهد.تواند میزان تحمل گندم به تنش کم

گیاه فلفل  در( 0221و همکاران ) تحقیقات محمدی کشکا

(Capsicum annum L. ) بیانگر  تاثیر مثبت قابل نیز

و همچنین قارچ شبه  انتروباکترقیح گیاه با مالحظه تل

های رشدی از جمله وزن خشک میکوریز بر مولفه

ریشه، برگ، بخش هوایی و کل بوته نسبت به شرایط 

 بدون تلقیح است.

بادرشبو در اکثر  دارویی با در نظر داشتن اهمیت     

نقاط جهان بخصوص کشور ایران، و همچنین افزایش 

استفاده از کودهای شیمیایی،  آبی و خطراتخطر کم

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر برخی از 

های محرک رشد و همچنین قارچ شبه باکتریمهمترین 

-سرشاخه گل خشک ، عملکردصفات رشدی بر میکوریز

-آبی میبادرشبو تحت شرایط تنش کمو اسانس  دار

 باشد.

 

 هامواد و روش

و آبی کمطوح متفاوت به منظور بررسی تاثیر س        

های محرک رشد و تلقیح با باکتریمختلف تیمار های 

و  رفولوژیکیومبر برخی صفات  قارچ شبه میکوریز

صورت فاکتوریل بادرشبو، آزمایشی به عملکرد اسانس

های کامل تصادفی در سه تکرار در با طرح پایه بلوک

ى در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورز 2381سال 

ه تبریز اجرا شد. بذر بادرشبو از شرکت پاکان دانشگا

بذر اصفهان تهیه و خاک مورد نیاز از مزرعه تحقیقاتی 

در تجزیه خاک تایج مربوط به نکرکج فراهم گردید. 

 .ارائه شده است 2جدول 

 

 نتایج تجزیه خاک مورد استفاده در آزمایش -1جدول 

 

 

 

 

 

 

سانتی متر بود و  08 ×08های آزمایشی به ابعاد گلدان 

هر کدام با شش کیلوگرم از خاک پر شد. در این 

با و  2آزمایش تیمار آبیاری بر اساس ظرفیت مزرعه ای

الهی و همکاران د)عب ات فشارحاد از دستگاه صفاستف

درصد ظرفیت  98-222شامل در چهار سطح  (0228

درصد ظرفیت  02-98، (آبیشاهد بدون تنش کم) زراعی

                                                           
1 Field capacity 

درصد  02-88و درصد ظرفیت زراعی 88-02زراعی، 

ظرفیت زراعی و تیمارهای باکتری و قارچ شامل تلقیح 

باکتریوم، قارچ ، سودوموناس، آگروانتروباکترگیاه با 

( همزمان با کاشت در عدم تلقیحشبه میکوریز و شاهد )

سازی خاک، روز قبل از آلوده 22نظر گرفته شد. حدود 

سازی مایه تلقیح باکتریایی و قارچی شد. اقدام به آماده

 انتروباکترهای باکتریایی شامل سویهدر این آزمایش از 

pH EC 
(1-dS.m) 

ظرفیت 

 FC زراعی 

 (وزنی %)

فسفر قابل  اکبافت خ

 جذب

(1-kg.mg) 

پتاسیم قابل 

 جذب

(1-kg.mg) 

 نیتروژن کل

(%) 

 3/2 301 23 شنی -لومی  28 0 08/7
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(Enterobacter cloaceae S16-3) ناس ، سودومو

(Pseudomonas sp. C16-20آگروباکتریوم ،) 

(Agrobacterium sp. 14A-4 و قارچ شبه میکوریز )

(Piriformospora indica استفاده )که از بانک  گردید

میکروبی گروه علوم و مهندسی خاک )آزمایشگاه 

 P. indica . جهت تکثیر قارچ ندشدبیولوژی خاک( تهیه 

 0حیط کشت جامد کفیراز روش تکثیر در پلیت و در م

پس از آغشته کردن آن با حامل باگاس:  که شداستفاده 

های قارچی در ( به میزان مساوی در تیمار2:2پرلیت )

 و NB3ها در محیط کشت . باکتریگردیدها توزیع گلدان

و پس از رشد  ساعت( 21)به مدت  کشت شبانه تحت

در  مطلوب به حامل باگاس چگالی نوریرسیدن به 

پس گرفتند. یت استریل افزوده و مورد استفاده قرار پرل

روی شبه میکوریز و قارچ  هاباکتری کردن پخشاز 

، اندکی آب به منظور مرطوب نگه داشتن هاگلدانخاک 

خاک شنی  الیهبا یک  سپسو  پاشمحیط فعالیت آنها مه

یک عمق در نهایت بذر بادرشبو در  ند.شدپوشانده 

بذر  28در هر گلدان  و  رفتقرار گخاک  سانتی متری

-ها، بوتهپس از سبز شدن و استقرار گیاهچهکه  کاشته

های موجود در هر گلدان تنک و به تعداد هفت بوته در 

آبی از مرحله . تیمارهای تنش کمشدندهر گلدان رسانده 

   د.یگردچهار تا پنج برگی بادرشبو اعمال 

درصـد   82در مرحلـه   بر برداشت گیاه به صورت کف  

-اسـانس در انـدام   تجمع بیشترینمصادف با گلدهی که 

ــوایی  ــای ه ــگرصــورت  اســت،ه صــفات برخــی  و تف

مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوتـه، تعـداد شـاخه فرعـی،     

 ، اصلی گل در ساقه ، تعداد چرخهسر شاخه اصلی طول 

، عملکرد پیکره رویشـی،  دارسرشاخه گل خشک عملکرد

 انـدازه رهـای مختلـف   در تیما درصد و عملکرد اسـانس 

 شدند. یریگ

ــه          ــبو در مرحل ــانس بادرش ــتخراا اس ــرای اس  82ب

درصد گلدهی، بوتـه هـای موجـود در هـر گلـدان )هفـت       

                                                           
2Kaefer Medium 

3Nutrient Broth 

ها به آزمایشـگاه منتقـل و در سـایه    بوته وبوته( کف بر 

روش بـه  هـوا خشـک شـدند. اسـتخراا اسـانس      و  پهن 

 تقطیر با آب و بـا اسـتفاده از دسـتگاه کلـونجر صـورت     

گـرم از مـاده خشـک گیـاهی بـه       82گرفت. بدین منظور 

 دستگاه کلونجر قرار داده شـد بالون ساعت در  سهمدت 

حجم اسانس اندازه گیری شده از دستگاه کلـونجر در   و

گرم بر میلی لیتـر(   89/2چگالی اسانس بادرشبو )حدود 

( و وزن اسـانس  0228و همکـاران  ینگجه وفادار ضرب )

س نیـز از رابطـه زیـر محاسـبه     بدست آمد. درصد اسان

 شد:

ــه   } ــل از نمون ــانس حاص ــرم( / وزن اس ــه )گ وزن نمون

= درصد اسانس {)گرم( ×  222  

همچنین به منظور محاسبه عملکرد اسانس از رابطه زیر 

 استفاده شد:
 گیری در واحد سطح =عملکرد بخش مورد اسانس× درصد اسانس 

 عملکرد اسانس

 

با اسـتفاده از نـرم افـزار     ده هاداتجزیه و تحلیل آماری 

SPSS ها بـا اسـتفاده از   صورت گرفت. مقایسه میانگین

درصـد   پـنج  ای دانکن در سطح احتمالند دامنهآزمون چ

 .شدانجام 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

ات نشان داد که اثر ( 0نتایج تجزیه واریانس )جدول     

شبو در و تلقیح بر ارتفاع بوته بادرآبی کم تنش اصلی

ولی اثر متقابل  دار بودمعنیدرصد  یک سطح احتمال 

دار نبود روی این صفت معنی تلقیحو  آبیتنش کم

بدون شاهد تیمار در (. بیشترین ارتفاع بوته 3جدول )

بدست  (درصد ظرفیت زراعی 222تا  98) آبیتنش کم

 88تا  02مربوط به تیمار  کمترین ارتفاع بوته و آمد

داری اعی بود. همچنین اختالف معنیدرصد ظرفیت زر

 02تا  88درصد ظرفیت زراعی و  98تا  02بین دو تیمار 

(. 3جدولدرصد ظرفیت زراعی از این لحاظ مشاهد شد )
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قارچ در تیمار تلقیح با بیشترین ارتفاع بوته بادرشبو 

تیمار داری با شد که اختالف معنیحاصل شبه میکوریز 

نتایج تحقیقات  (.0جدول)نداشت  انتروباکترتلقیح با 

گیاه رازیانه  در( 0222دولت آبادی و همکاران )

(Foeniculum vulgare) دارمعنیش ینیز نشانگر افزا 

میکوریز تلقیح گیاه با قارچ شبه تیمار ارتفاع بوته تحت

تلقیح با قارچ در تیمار علت افزایش ارتفاع بوته  باشد.می

یکوریز با شبه میکوریز این است که قارچ شبه م

برقراری همزیستی با گیاه میزبان باعث افزایش جذب 

در نتیجه موجب  که شودعناصر غذایی توسط ریشه می

شود )رائی و تحریک و افزایش رشد گیاه میزبان می

 ماریت( 0222)  سان و همکاران در بررسی(. 0228وارما 

باعث افزایش مقاومت گیاه  زیکوریبا قارچ شبه م حیتلق

 آبیکمبه تنش  (.Brassica chinesis Lی )کلم چین

( در 0229نتایج تحقیقات کریم زاده و همکاران ) .گردید

استفاده از که داد گیاه دارویی بادرشبو نیز نشان 

-یش معنیاباعث افزهای مفید همزیست میکروارگانیسم

کمترین ارتفاع داری در ارتفاع بوته این گیاه شده است. 

اختالف  ولی بود،)شاهد( قیح گیاه بوته متعلق به عدم تل

تیمارهای عدم تلقیح گیاه، ارتفاع بوته در داری بین معنی

 .مشاهده نشد یومباکتری سودوموناس و آگروباکتر

 

sn ،*  می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنی: به ترتیب غیر معنی**و 

 

 

 تعداد شاخه فرعی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی تنش      

بوته بادرشبو رعی در تعداد شاخه فآبی و تلقیح بر کم

(. اثر 0دار بود )جدول درصد معنی یک در سطح احتمال 

دار نبود. معنیآبی و تلقیح بر این صفت متقابل تنش کم

شاخه فرعی به ترتیب مربوط  بیشترین و کمترین تعداد

 88تا  02و  )شاهد( آبیبدون تنش کم به تیمارهای

داری معنیدرصد ظرفیت زراعی بود. همچنین اختالف 

تا  88درصد ظرفیت زراعی و  98تا  02بین تیمارهای 

درصد ظرفیت زراعی از این لحاظ مشاهده شد  02

( نیز در تحقیقات 0220(. فدائی و همکاران )3)جدول 

خود روی گیاه بادرشبو، به نتایج مشابهی دست یافتند. 

بیشترین تعداد شاخه فرعی مربوط به تلقیج با 

قارچ شبه  تلقیح با باکتری و  آگروباکتریوم بود، ولی

  مرفولوژیکیروی برخی صفات  تلقیحو تیمارهای متفاوت  آبیکم تنشتجزیه واریانس اثر سطوح مختلف  -2جدول 
 بادرشبوو عملکرد 

   میانگین مربعات   

عملکرد 
 اسانس

 

درصد 
 اسانس

 

عملکرد پیکره 
 رویشی

 

 عملکرد
 خشک

سرشاخه 
 گلدار

 تعداد
در  گل چرخه

 یساقه اصل

طول 
شاخه سر

 اصلی
 

تعداد شاخه 
 فرعی

 

ارتفاع 
 بوته

 

درجه 
 آزادی

 

 منابع تغییر

 

9/00** 108** 298/0** 2/0ns 2/0ns 2/20** 2/9ns 13/31** 0 
 تکرار

 

000/1** 20000/0** 2828** 22/2** 1/8** 228/0** 0/3** 901/3** 3 
 آبیتنش کم

 

90** 2802/9** 188/9** 2/988* 2/03** 28/0 ** 3** 18/10** 0 
 تلقیح

 

8/88** 010/0** 03/9** 2/300ns 2/00ns 2/98** 2/08ns 9/220ns 20 
 تلقیح × آبیتنش کم

 

39/2 208 089/3  080/2 009/2 320/2 121/2  خطا 39 021/20 

 

88/8 39/0  82/0  08/08 13/3  (%)ضریب تغییرات   00/8 00/22 02/3 
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بوته بر تعداد شاخه فرعی در  یدارمیکوریز تاثیر معنی

(. آگروباکتریوم باعث تولید 0)جدول  بادرشبو نداشت

های مویی در گیاه میزبان شده و بدین وسیله ریشه

باعث افزایش جذب عناصر معدنی ضروری برای رشد 

هایی مثل و باعث تولید هورمون گیاه میزبان می شود

شوند که هورمون سیتوکین سیتوکینین و اکسین نیز می

نقش مهمی در حذف غالبیت انتهایی و در نتیجه تولید 

تحقیقات سبزی  (.2880کند )وینانس شاخه فرعی ایفا می

( در گیاه بادرشبو نشان داده 0229مهرآباد و همکاران )

تواند نقش های مفید میکه استفاده از میکروارگانیسم

مهمی در افزایش تعداد شاخه فرعی این گیاه داشته 

باشد. کمترین تعداد شاخه فرعی تحت تیمار تلقیح 

بادرشبو با باکتری سودوموناس بدست آمد. در 

صورتی که نتایج تحقیقات یوسف زاده و همکاران 

( در گیاه بادرشبو مغایر با نتایج این تحقیق می 0228)

وناس نقش مثبتی در باشد و استفاده از باکتری سودوم

 افزایش تعداد شاخه فرعی این گیاه داشته است.

 

 آبیتنش کممقایسات میانگین برخی صفات رشدی بادرشبو متاثر از سطوح مختلف  -3جدول 

 آبیتنش کمسطوح 

 ظرفیت زراعی()درصد  

 ارتفاع بوته 

(cm)  

 تعداد شاخه فرعی

 

چرخه گل در  تعداد

 یساقه اصل

ه سرشاخ خشک عملکرد

 (g/pot) گلدار

 03/08a 0/0a 22/33a 3/222a )شاهد بدون تنش( 222-92

98-02 38/90b 1/83 a 22/00b 0/300b 

02-88 38/20c 1/33b 9/83c 2/028c 

88-02 08/83d 8b 1/01d 2/022d 

 

 تیمارهای متفاوت تلقیحمقایسات میانگین برخی صفات رشدی بادرشبو متاثر از  -4جدول 

 تلقیح سطوح

 

 ارتفاع بوته

(cm) 

 تعداد شاخه

 فرعی

 

 چرخه تعداد

 در گل

 یساقه اصل

سرشاخه  خشک عملکرد

 گلدار

(g/pot) 

 بدون نلقیح )شاهد(

 
33/11b 1/11a 0/11c 2/921c 

 انتروباکتر

 
30/00a 1/82a 22/33a 0/020a 

 سودوموناس

 
33/09b 8/08b 9c 2/82bc 

 قارچ شبه میکوریز

 
38/28a 1/08a 22/20ab 2/898abc 

 31/29ab 0a 8/89b 0/338ab آگروباکتریوم

 

 طول سرشاخه اصلی

سطوح  اثر داد که نشان  هاداده تجزیه واریانس         

تیمار تلقیح و همچنین اثر متقابل تنش  ،آّبیکممختلف 

بادرشبو در بر طول سرشاخه اصلی تلقیح و  آّبی کم

نتایج . (0)جدول  دار بودمعنیدرصد  یکسطح احتمال 

( نشان داد که 2)شکل میانگین اثرات متقابل  مقایسه

قارچ شبه میکوریز بیشترین طول سرشاخه تلقیح با 

اصلی را در تمام سطوح ظرفیت زراعی به خود 

به دلیل نقش مثبت آن در احتماال که  اختصاص داد

یعقوبیان و . می باشد بادرشبوافزایش رشد و ارتفاع 
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تحقیقات خود در گیاه گندم ( نیز در 0220همکاران )

نشان دادند که همزیستی قارچ شبه میکوریز با گیاه 

-داری در رشد این گیاه میمیزبان باعث افزایش معنی

درصد  88تا  02در تیمار  طول سرشاخه اصلیشود. 

و یکوریزا م قارچ شبهدر سطوح تلقیح با ظرفیت زراعی 

-معنیو آگروباکتریوم تفاوت  انتروباکترهای باکتری

آبی، داری نداشت و در مقایسه با سطوح باالی تنش کم

اینکه یکی از شرایط الزم  بـا توجـه بـهکاهش یافت. 

 انتقـال ،و گیاهقارچ شبه میکوریز برای همزیستی بین 

به قارچ است، بنابراین، کاهش  میزبان مواد آلی از گیاه

کاهش فتوسنتز و رشد رویشـی تواند میرطوبت خاک، 

در نتیجه منابع کربن کمتری شته دادنبال  را بـه گیـاه

که باعث کاهش همزیستی  گرفته  در اختیار قارچ قرار 

-حاجی(. 0228)کوهلر و همکاران  شـودمیآن بـا گیـاه 

نیز در ( 0220و آهنگر و همکاران )( 0220نیا و زارع )

تحقیقات خود در گیاه گندم به نتایج مشابهی دست 

ول سرشاخه اصلی تحت تلقیح کمترین طیافتند. 

 88تا  02با باکتری سودوموناس در تیمار بادرشبو 

داری درصد ظرفیت زراعی بدست آمد که اختالف معنی

 . (2شکل ) نشان داد تیمارهای تلقیحرا با سایر 

 
  آبیکمتقابل سطوح مختلف مقایسات میانگین طول سرشاخه اصلی بادرشبو تحت تاثیر اثرات م -1شکل 

 تلقیحو تیمارهای متفاوت 

 

 اصلیگل در ساقه تعداد چرخه 

داری اصلی به طور معنیگل در ساقه  تعداد چرخه      

قرار گرفت  آبیکمتنش تحت تاثیر سطوح مختلف 

روی این صفت نیز  تلقیحتیمار همچنین اثر (. 0)جدول

روی  تلقیحو  آبیتنش کمولی اثر متقابل  بوددار معنی

(. بیشترین تعداد 0دار نبود )جدول این صفت معنی

-بدون تنش کمشرایط اصلی تحت  گل در ساقه چرخه

 مشاهد شد (درصد ظرفیت زراعی 222تا  98آبی ) 

در  گل در ساقه اصلی. کمترین تعداد چرخه (3جدول )

 درصد ظرفیت زراعی  بدست آمد 88تا  02تیمار 

نیز در بررسی خود رو گیاه ( 0221حسنی ). (3جدول )

تعداد  نیشتریب .را گزارش کرد ینتایج مشابه ،بادرشبو

با  شبورباد حیتحت تلق یچرخه گل در ساقه اصل

تلقیح با  یداریمعناختالف که بدست آمد  انتروباکتر

 راتیتاث نی(. ا0)جدول  نداشت زیکوریقارچ شبه م

محرک رشد،  یهاهورمون دیبه واسطه تول احتماال

 یکنندگ تیتثب ییهوا، توانا یمولکول تروژنین تیثبت

باشد یم دروفوریس دینامحلول و تول یفسفات ها

( نیز در تایید 0229سپایپن و دوبیلیر )(. 0221 ی)خسرو

توانایی ها این مطلب  گزارش کردند که این باکتری

های محرک رشد، آنزیم هایترشح انواع هورمون

سبب رشد را دارند که ا هبیوتیکطبیعی، انواع آنتی

عوامل  ریشه، توسعه بخش هوایی گیاه، مقاومت به

. بهبود کمیت و کیفیت شوندزا و حمله نماتدها میبیماری

 Foeniculumبرخی از گیاهان دارویی از جمله رازیانه )

vulgare L.) ( و همیشه بهار 0220توسط درزی )
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(Calendula officinalis L)  توسط هرمزی نژاد و

گزارش شده کاربرد این باکتری  با ( 0229مکاران )ه

تحت عدم  یتعداد چرخه گل در ساقه اصل نیکمتر .است

( که اختالف 0)شاهد( بدست آمد )جدول  اهیگ حیتلق

سودوموناس  یبا باکتر اهیگ حیتلق ماریت با یداریمعن

 (.0نداشت )جدول 

 

  گلدار سرشاخهخشک عملکرد 

تیمارهای تلقیح بر  و آبیمک تنش اثر سطوح مختلف     

در سطح بادرشبو  گلدار سرشاخه خشک عملکرد

(. اثر متقابل 0دار بود )جدول درصد معنی یکاحتمال 

)جدول  دار نبودمعنی این صفتبر  تلقیحو  آبیتنش کم

 عملکرد ، (3)جدول  مقایسه میانگیننتایج . بر اساس (0

به ی آبشرایط بدون تنش کمتحت  گلدار سرشاخه خشک

داری بیشتر از سایر سطوح ظرفیت زراعی معنیطور 

تحت سرشاخه گلدار خشک عملکرد  کمترینبود. 

درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. تیمار  88تا  02تیمار

خشک بیشترین عملکرد  انتروباکترتلقیح گیاه با 

را به خود  (گرم در گلدان 02/0) سرشاخه گلدار

داری بین عنیبا این حال اختالف م اختصاص داد.

شبه میکوریز از این لحاظ  تیمارهای آگروباکتریوم و

سرشاخه گلدار خشک نشد. کمترین عملکرد مشاهده 

که  بود تیمار عدم تلقیح گیاه )شاهد( در بادرشبو 

داری با تیمارهای تلقیح گیاه با باکتری اختالف معنی

(. 0سودوموناس و قارچ شبه میکوریز نداشت )جدول 

در افزایش عملکرد  انتروباکتریل اثر مثبت یکی از دال

 طریقازسرشاخه گلدار، نقش مثبت این باکتری خشک 

 نیتروژن، غذایی مانند فراهمی عناصر مهم افزایش

 گیاه افزاینده رشد مواد تولید و روی، آهن فسفر،

)کشکا و همکاران  می باشد (اکسین و سیتوکینین)

ر تحقیقات د( 0229)هرمزی نژاد و همکاران  .(0221

 Calendula) بهار دارویی همیشهخود روی گیاه 

officinalis L.)  ضمن انتروباکترکه  ندگرفتنتیجه 

فراهم نمودن عناصر ضروری نیتروژن و فسفر برای 

افزایش تأثیر غیرمستقیم بر مراحل زایشی گیاه،   گیاهان

وفادار . دارد ها کاپیتول و وزن گل قطر ،تعداد گل 

گزارش ( نیز در گیاه بادرشبو 0229ران )و همکاینگجه 

 82عملکرد سرشاخه گلدار بادرشبو در تیمار کردند که 

زیستی )حاوی ازتوباکتر و  درصد کود شیمیایی + کود

 کمپوستتیمار کاربرد ورمیبیشتر از سودوموناس( 

  .بود
  

 عملکرد پیکره رویشی 

نتایج تجزیه واریانس نشانگر این است که اثرات       

در سطح احتمال یک درصد  تلقیحو  آبیتنش کم اصلی

اثر متقابل تنش دار بود. همچنین روی این صفت معنی

را به  بادرشبو نیز عملکرد پیکره رویشی تلقیحو  آبیکم

شترین ی. ب(0)جدول  داری تحت تاثیر قرار دادمعنیطور 

تحت تیمار ( گرم در گلدان 8/88)عملکرد پیکره رویشی 

-98) یآببدون تنش کم روباکتریوم در شرایطگیاه با آگ

بدست آمد با این حال  (درصد ظرفیت زراعی 222

قارچ شبه تیمار تلقیح با داری را با معنیاختالف 

. کمترین (0)شکل  نشان ندادسطح تنش میکوریز در این 

تیمار باکتری  در میزان عملکرد پیکره رویشی

 درصد ظرفیت 88-02سودوموناس و در شرایط 

داری با شاهد معنیاختالف که  ای مشاهده شدمزرعه

 علت کاهشاحتماال  .(0)شکل  نداشت )عدم تلقیح( 

-تحت شرایط تنش کمرشبو دباعملکرد پیکره رویشی 

-می مواجهآبی کم تنش با گیاه وقتیآبی این است که 

 ایروزنه، هدایت آب رفتن دست مقابله با ازجهت  شود،

 قابلیت کاهش سبب خود بهنو به که را کاهش داده

برای فتوسنتز و در نتیجه  اکسید کربندیدسترسی 

این  .(0223کاهش عملکرد خواهد شد )سان و همکاران 

در گیاه ( 0228با نتایج دانشنیا و همکاران ) هایافته

در  مطابقت دارد. نیز Ocimum basilicum) ریحان )

ایش با افز ،زیکوریشبه مهمه سطوح تلقیح به غیر از 

-معنیآبی، عملکرد پیکره رویشی به طور شدت تنش کم

که در تیمار تلقیح داری کاهش می یابد، درحالی
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بادرشبو با شبه میکوریز عملکرد پیکره رویشی در 

-معنیظرفیت زراعی تفاوت  درصد 222-98تیمار تنش 

ظرفیت زراعی نداشت.  درصد 98-02داری با تیمار 

سطح بدون آبی اعم از همچنین در همه سطوح تنش کم

-تنش شدید کمو  درصد ظرفیت زراعی( 98-222) تنش

، انتروباکتردرصد ظرفیت زراعی( تلقیح با  88-02بی )آ

اگروباکتریوم و قارچ شبه میکوریز، عملکرد پیکره 

در تلقیح مقدار این که رویشی بادرشبو را افزایش داد 

از  با اگروباکتریوم و قارچ شبه میکوریز بیشتر

بخصوص تلقیح تیمارهای بود.  تروباکتران

میکوریز اثر قابل توجهی بر آگروباکتریوم و قارچ شبه

دلیل  افزایش عملکرد پیکره رویشی بادرشبو داشتند که

در افزایش جذب  هامیکروارگانیسمنقش مهم این  آن

عناصر غذایی توسط گیاه و رشد قابل مالحظه و در 

تحقیقات  باشد. می نتیجه افزایش عملکرد پیکره رویشی

( در گیاه دارویی 0228و همکاران ) ینگجه وفادار

نیز ( .Dracocephalum moldavica L) بادرشبو

کودهای زیستی حاوی نشان داد که استفاده از 

باعث افزایش عملکرد ماده ازتوباکتر و سودوموناس 

در مقایسه با تیمار کاربرد ورمی خشک این گیاه 

( 0221تحقیقات پندی و همکاران )نتایج . کمپوست گردید

های خاکزی همزیست میکروارگانیسمدر  مورد کاربرد 

به  (.Ocimum basilicum Lبا گیاه دارویی ریحان )

قابلیت ها این میکروارگانیسماین نتیجه رسیدند که 

رشد و توسعه  یبراغذایی الزم عناصر  دسترسی

بافت  و همچنین باعث بهبود دهندرا افزایش میگیاهان 

خاک، خصوصیات شیمیایی و افزایش مواد آلی خاک، 

ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، ظرفیت نگهداری آب در 

شوند. خاک و در نهایت افزایش عملکرد گیاه میزبان می

شبانکاره و خراسانی نژاد گرگینی نتایج مطالعات 

باکتری های محرک رشد و ( در زمینه کاربرد 0221)

 Salvia) یاه دارویی اکلیل کوهیدر گ میکوریزقارچ شبه

rosmarinus)  باشد.می مطابق با این تحقیقنیز 

 
 آبی مقایسات میانگین عملکرد پیکره رویشی بادرشبو تحت تاثیر اثرات متقابل سطوح مختلف کم -2شکل 

 تلقیحو تیمارهای متفاوت 

 

 درصد اسانس

 اسانس حاکی از آننتایج تجزیه واریانس درصد          

در  تلقیحسطوح مختلف و  آبیتنش کمبود که اثرات 

د اسانس صدرمقدار بر سطح احتمال یک درصد 

و  آبیاثر متقابل تنش کمدار بود. همچنین معنیبادرشبو 

اسانس بر درصد  در سطح احتمال یک درصدنیز  تلقیح
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نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل . (0)جدول  دار شدمعنی

 در (درصد 33/2)اسانس درصد ین بیشتر نشان داد که

آبی بدون تنش کمشرایط در تیمار آگروباکتریوم 

تیمار تلقیح داری با معنیشاهد( به دست آمد واختالف )

 اسانس درصد. کمترین نداشتقارچ شبه میکوریز با 

 یا تیمار شاهد )عدم تلقیح با قارچ ودر  (درصد 02/2)

یت درصد ظرف 88-02 تنش در شرایطو باکتری( 

با افزایش شدت تنش  .(3)شکل  ای مشاهده شدمزرعه

 یافتهآبی، درصد اسانس در همه سطوح تلقیح کاهش کم

های تلقیح بادرشبو فقط در تیمارو این کاهش در همه 

درصد ظرفیت زراعی نسبت به  02-88سطح تنش 

 دار بود. تیمار تلقیح بامعنیشرایط نرمال آبی 

آبی به غیر از شاهد، کم در تمام سطح تنش انتروباکتر

دارای درصد اسانس بیشتری در مقایسه با تیمار بدون 

-قارچ شبه میکوریز در همه سطوح تنش کم تلقیح بود.

آبی دارای عم از شرایط نرمال و تنش شدید کمآبی ا

 درصد اسانس بیشتری نسبت به تیمار بدون تلقیح بود

ز اسانس نیدرصد گیاه،  قابل دسترسبا کاهش آب  و

آبی کمتنش  تدش شیهمیشه با افزاکاهش پیدا کرد. 

زیرا احتماال در شرایط  ابدیینمش یاسانس افزا درصد

آبی، گیاه بیشتر مواد فتوسنتزی خود را صرف تنش کم

تولید ترکیبات تنظیم کننده اسمزی از جمله پرولین، 

گالیسین بتائین و ترکیبات قندی مانند فروکتوز، ساکارز 

ی کند تا شرایط الزم برای ادامه حیاتش را و فروکتان م

حقیقات نشان (. ت0220فراهم کند )آرزمجو و همکاران 

و گلـوکز بـه  دی اکسید کربن داده است به دلیل اینکه

عنوان پیش ماده مناسب در سنتز اسانس و به ویژه 

منوترپن ها مطرح هستند، فتوسنتز و تولید فرآورده 

می بـا تولید اسانس دارد های فتوسنتزی ارتباط مسـتقی

استفاده از تلقیح گیاه با (. 0220نیاکان و همکاران )

باکتری های محرک رشد به خصوص آگروباکتریوم و 

باعث افزایش جذب مواد  دقارچ شبه میکوریز می توان

غذایی بویژه فسفر توسط گیاه و در نتیجه افزایش 

دار وفا .گرددفتوسنتز و در نهایت افزایش تولید اسانس 

( نیز در تحقیقات خود در گیاه 0228و همکاران )ینگجه 

های کاربرد میکروارگانیسم گزارش نمودند کهبادرشبو 

)به صورت  شامل ازتوباکتر و سودوموناسهمزیست 

اسانس بادرشبو در باعث افزایش درصد  کود زیستی(

 . گردید تیمار ورمی کمپوست بامقایسه 

 
 آبی د اسانس بادرشبو تحت تاثیر اثرات متقابل سطوح مختلف کممقایسات میانگین درص -3شکل 

 حتلقیو تیمارهای متفاوت 
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 عملکرد اسانس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد عملکرد اسانس به      

قرار  تلقیحآبی و داری تحت تاثیر تنش کمطور معنی

نیز روی این  تلقیحو  آبیمتقابل تنش کمگرفت. اثر 

. بیشترین میزان (0)جدول  ار بوددمعنینیز صفت 

با  تلقیح تحت تیمار( گرم در گلدان 28/2)عملکرد اسانس 

 222 -98) آبیکم تنشبدون آگروباکتریوم در شرایط 

بدست آمد و کمترین میزان  (درصد ظرفیت مزرعه ای 

با باکتری  تلقیح تحت تیمار (گرم در گلدان 20/2آن )

صد ظرفیت در 88-02 تنش سودوموناس در شرایط

-شد هر چند که اختالف معنیحاصل مزرعه ای خاک 

به طور . (0)شکل  داری با شاهد از این نظر نشان نداد

 ،نرمال طیاعم از شرا یآبدر همه سطوح تنش کم کلی

تنش ی( و زراع تیدرصد ظرف 02-88متوسط )تنش 

 حی( تلقیزراع تیدرصد ظرف 88-02) یبآکم دیشد

-و قارچ شبه ومیاگروباکتر ،انتروباکتربا  بادرشبو

 شده وبادرشبو  اسانس باالی عملکردباعث  ز،یکوریم

و قارچ شبه  ومیبا اگروباکتر حیدر تلق شیزافا نیا

تلقیح تیمار در  بود. انتروباکتراز  شتریب زیکوریم

ی نسبت به کردبادرشبو با سودوموناس افزایش عمل

تیمار شاهد مشاهده نشد. کاهش عملکرد اسانس تحت 

آبی با نتایج یافته های بحرینی نژاد و همکاران نش کمت

 Thymusدر گیاه دارویی آویشن )( 0220)

carmanicus L.)  نیز مطابقت دارد. نتایج تحقیقات

( و کریم زاده و همکاران 0229مهرآباد و همکاران )

دار ( در گیاه بادرشبو نیز نشانگر افزایش معنی0229)

-ده از میکروارگانیسمعملکرد اسانس در صورت استفا

سخاوی و  های مفید همزیست با گیاه میزبان می باشد.

( نیز گزارش نمودند که عملکرد اسانس 0220همکاران )

در تیمار کاربرد   (.Cuminum cyminum L)زیره سبز

درصد کود شیمیایی + کودزیستی )حاوی ازتوباکتر  82

بیشتر از تیمارهای کاربرد کود  و سودوموناس(

که وفادار  در حالیکمپوست بود. یی و ورمیشیمیا

( عنوان کردند که میزان عملکرد 0228و همکاران )ینگجه 

در تیمار استفاده از کود شیمیایی  بادرشبو اسانس

 2)ازتوبارور  کودهای زیستیبیشتر از تیمار استفاده از 

بود.  ازتوباکتر و سودوموناسحاوی  (0و فسفوبارور 

-عملکرد اسانس از حاصل کهیی ازآنجابه طور کلی 

ضرب درصد اسانس در عملکرد پیکره رویشی گیاه 

با افزایش در تحقیق حاضر، بدست می آید، بنابراین 

عملکرد گیاه و درصد اسانس تحت تاثیر تلقیح گیاه با 

عملکرد اسانس نیز  آگروباکتریوم و قارچ شبه میکوریز،

( 0222نتایج تحقیقات صالحی و همکاران ) افزایش یافت.

(  .Matricaria chamomilla Lدر گیاه دارویی بابونه )

های مفید نیز نشان داده که استفاده از میکروارگانیسم

خاکزی موجب بهبود قابل مالحظه عملکرد اسانس در 

مقایسه با شاهد گردید. احتماال بهبود عملکرد اسانس در 

این گیاه ناشی از افزایش تولید ماده خشک و درصد 

 ها بود.حاصل از مصرف این میکروارگانیسماسانس 
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 گیری کلینتیجه

نشان داد در مجموع نتایج بدست آمده از این تحقیق      

 ا تلقیح بادرشبو بآبی، که در همه سطوح تنش کم

، آگروباکتریوم و قارچ شبه میکوریز باعث انتروباکتر

افزایش عملکرد پیکره رویشی و عملکرد اسانس 

بادرشبو در مقایسه با تیمار شاهد )بدون تلقیح( شد و 

در تیمارهای  میزان افزایش عملکرد اسانس بادرشبو

آگروباکتریوم و قارچ شبه میکوریز بیشتر از تیمار 

 ،آبیبود. در همه سطوح تنش کم انتروباکترتلقیح با 

تلقیح با سودوموناس تاثیری بر  عملکرد پیکره رویشی 

اثرات با توجه به و عملکرد اسانس بادرشبو نداشت. 

 انگیاه کیفیت استفاده از کودهای شیمیایی برمنفی 

توان از ، میمحیطیزیستخطرات و همچنین دارویی 

صوص  های محرک رشد بخبا باکتریبادرشبو تلقیح 

که و قارچ شبه میکوریز  انتروباکترو آگروباکتریوم 

پیکره رویشی و باعث بهبود صفات رشدی و عملکرد 

بدون تنش )شاهد( شرایط  هر دوبادرشبو تحت اسانس 

کامل یا به عنوان جایگزین  اند،شدهآبی تنش کمو 

تا بدین وسیله  استفاده کرد کودهای شیمیاییبخشی از 

و  اسانس بادرشبوعملکرد  شاهد افزایش رشد و

آلودگی زیست  و مصرف کود شیمیایی همچنین کاهش

که در راستای اهداف کشاورزی پایدار  باشیممحیطی 

 .می باشد
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