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  چکیده

تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاربرد کودهاي زیستی در . باشد مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی می
هاي شیمیایی و همچنین افزایش حاصلخیزي خاك و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادي  کاهش قابل مالحظه مصرف نهاده

در  آزمایشیگیاه دارویی بادرنجبویه، بر عملکرد و اجزاي عملکرد 2-بارور هکود زیستی فسفاتبررسی تأثیر به منظور . برخوردار است
در سال ها و مراتع کشور  در مزرعه مجتمع تحقیقاتی البرز وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگل هاي کامل تصادفی قالب طرح بلوك

در نظر به صورت تلقیح و عدم تلقیح  2-ه بارور اتشامل استفاده از کود فسف فاکتورهاي مورد مطالعه. با سه تکرار اجرا گردید 1391
ها  اسانس و درصد فسفر موجود در برگ بر تعداد پنجه، درصد 2-کود زیستی فسفاته باروراثر نتایج بدست آمده نشان داد .گرفته شد

بود، در حالی که بر ارتفاع گیاه، تعداد ساقه فرعی، عملکرد برگ، عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد اسانس تاثیر  >p)05/0(دار  معنی
تلقیح، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد سرشاخه گلدار، درصد اسانس، عمل نشان داد که با انجام  ها گینمقایسه میان. داري نداشت معنی

ها افزایش یافت، ولی نتوانست موجب افزایش عملکرد برگ و تعداد ساقه فرعی در بوته  عملکرد اسانس و درصد فسفر موجود در برگ
با کاهش مقادیر مصرف کودهاي شیمیایی و جایگزینی آنها با کودهاي نتیجه گرفت  توان میبا توجه به نتایج اولیه بدست آمده . شود

در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و کاهش آلودگی  توان می زیستی، ضمن تولید عملکرد بیشتر و احتماالً با کیفیت بهتر،
  .محیط زیست گام برداشت

  
  .و اجزاي عملکرد د، اسانس، عملکر2- فسفاته بارور بادرنجبویه،: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف نکته حائز اهمیت در تولید و پرورش آنها افزایش تولید زیست توده آنها 
همیار با گیاهان دارویی، در بهبود عملکرد و هاي میکروبی  بنابراین استفاده از گونه. باشد هاي مضر شیمیایی می بدون کاربرد نهاده

هاي  قسمت مورد استفاده آن برگ، سرشاخه. بادرنجبویه از تیره نعناعیان و گیاهی چند ساله است). 3(کیفیت آنها مؤثر خواهد بود
، رفع تنگی نفس )9(زایمر ، بهبود آل)17(، در بهبود و تقویت حافظه )14(این گیاه به عنوان مسکن ). 2(باشد  جوان و اسانس گیاه می

اینگیاهبهواسطهداشتن ترکیباتیازقبیالسیدلینولیک،کارنوسیک،یورسولیک،رزمارینیک . کاربرد دارد) 7(مزمن، زکام و تب و لرز 
در  بادرنجبویه به حالت وحشی و خودرو در نواحی جنوبی و مرکزي اروپا، در اسپانیا تا قفقاز و.)12( اسید،خاصیتآنتی اکسیدانینیزدارد

باشند که براي تبدیل  هاي حل کننده فسفات می هاي جنس سودوموناس از مهمترین میکروارگانیسم باکتري).4(روید  آفریقا و ایران می
ها از  این باکتري. کند هاي قابل دسترس گیاه از طریق ترشح اسیدهاي آلی و فسفاتازها عمل می هاي غیر قابل حل فسفر به فرم فرم

متعددي همچون افزایش جذب سایر عناصر غذایی مانند پتاسیم و تولید مواد تنظیم کننده رشد و افزایش طول  طریق سازوکارهاي
کننده فسفات بر روي  هاي حل در خصوص تأثیر میکروارگانیسم).18(شوند  ریشه، موجب تحریک رشد و عملکرد گیاهان زراعی می

مشاهده کردند که کاربرد (.PimpinellaanisumL) بر روي آنیسون  در تحقیق خود) 1389(گیاهان دارویی، درزي و همکاران 
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) 2007(نتیجه تحقیق داسو همکاران . هاي حل کننده فسفات، عملکرد زیستی و عملکرد دانه را در مقایسه با شاهد افزایش داد باکتري
کود فسفات زیستی نیز با جذب بیشتر فسفر و افزایش . نیز مؤید این مطلب است Stevia rebaudianaدر مورد گیاه دارویی 

نیز گزارش کردند که کاربرد کودهاي زیستی، رشد رویشی، ) 2009(ازازو همکاران .فتوسنتز موجب بهبود عملکرد زیستی گردید
، حکایت از آن دارد که استفاده از )2008(و همکاران نتایج تحقیق قریب. عملکرد و میزان اسانس را در گیاه دارویی رازیانه افزایش داد

هاي رشمیو همکاران  یافته. گردد هاي حل کننده فسفات در گیاه دارویی مرزنجوش سبب افزایش درصد و عملکرد اسانس می باکتري
کننده  هاي حل رگانیسمدر اثر کاربرد میکروا) Ocimumgratissimum(اي ریحان  نیز از افزایش قابل مالحظه بیوماس گونه) 2008(

در آزمایشی روي گیاه دارویی انیسون نشان دادند که استفاده از کود فسفات زیستی، تأثیر ) 1389(درزي و همکاران . فسفات داشت
مصرف  داري روي ارتفاع بوته و وزن هزار دانه نداشت ولی بیشترین تعداد چتر در بوته،  عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه با دو بار معنی

  . کود فسفات زیستی بدست آمد
  

  هامواد و روش
در قالب طرح  1391 در سال کشور ها و مراتع البرز وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلاین آزمایش در مزرعه مجتمع تحقیقاتی 

به صورت تلقیح و عدم  2 - بارور اتهفاکتورهاي مورد مطالعه شامل استفاده از کود فسف. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید بلوك
تیمار کود زیستی فسفر از منبع کود زیستی با نام . ها و مراتع کشور تهیه گردید بذر براي کشت از موسسه تحقیقات جنگل.تلقیح بود

بز بود که از مؤسسه زیست فناور س)  P13سویه(و سودوموناسپوتیدا ) P5سویه(هاي باسیلوس لنتوس  که حاوي باکتري 2- تجاري بارور
 رگیب 8    تا  6 یا و يسانتیمتر 12تا 8 اندازه به ها گیاهچه هنگامی که شد، خزانه در بادرنجبویه بذر کشت به اقدام ابتدا .شدتهیه 
اعمال تیمار کود زیستی همزمان با انتقال نشاءها به مزرعه اصلی  .اصلی گردید زمین به)اوایل خرداد(ها  گیاهچه انتقال به اقدام رسید،

 زمین آبیاري به نسبت وبالفاصلهصورت پذیرفت  2-دقیقه در محلول کود فسفاته بارور 20به صورت قرار دادن نشاءها به مدت زمان
 بین فاصله .متربود سانتی 40هر خط روي در بوته 2 فاصله و سانتیمتر 50 ها از یکدیگر پشته فاصله مترمربع، 6هرکرت  ابعاد. اقدام شد

بیماري خاصی مشاهده نگردید و عمل  در طول دوره رشد آفت و.متربود1ها در یک بلوك  کرت فاصله بین و متر 3 یکدیگر از ها بلوك
  . هاي هرز به صورت دستی انجام شد وجین علف

  
  متري سانتی 30خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی در عمق صفر تا -1جدول

 رس بافت خاك
(%) 

 سیلت
- 

 شن
- 

 کربن آلی 
- 

 نیتروژن کل
- 

 پتاسیم
(mgkg-1) 

 فسفر
- 

 روي
- 

 آهن
- 

pاسیدیته
H 

d)شوري
Sm-1) 

71/35 لوم رسی  78/
38 

51/25  33/1  09/0  580 16/8  37/0  18/3  48/7  02/1  

  
دار، درصد اسانس،  ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد برگ، تعداد ساقه فرعی، عملکرد سرشاخه گلگیري شامل  صفات مورد اندازه

ها و استخراج اسانس قبل از  گیري وزن تر و خشک پایه برداشت نمونه جهت اندازه. بود ها عملکرد اسانس و درصد فسفر موجود در برگ
 3هاي برداشت شده در سایه خشک شدند و پس از آسیاب نمودن به مدت  نمونه. گلدهی کامل، با رعایت اثر حاشیه صورت گرفت

. ها محاسبه شد نس بر اساس وزن خشک سرشاخهدرصد اسا. گیري شدند ساعت با دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب عصاره
استفاده شد و مقایسه  SQRTها از  انجام شد، براي تبدیل داده SASمحاسبات آماري مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهاي آماري 

  .اي دانکن صورت گرفت میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه
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  نتایج 

تعداد پنجه، درصد اسانس و بر  2-کود زیستی فسفاته باروراثر دهد،  حاصل از تجزیه واریانس نشان می هاي دادهنتایج آنالیز واریانس 
عملکرد سرشاخه تعداد ساقه فرعی، عملکرد برگ، ارتفاع گیاه، ، در حالی که بر بود>p)05/0(دار  معنیها  درصد فسفر موجود در برگ

  . نداشتداري  معنیتاثیر گلدار و عملکرد اسانس 
،تعداد پنجه، عملکرد سرشاخه ، ارتفاع بوتهتلقیحعمل با انجامدر که نشان داد بادرنجبویه بر گیاه  کود زیستی فسفرهمقایسه میانگین اثر 

ولی نتوانست موجب افزایش عملکرد  )2جدول (یافت افزایش ها  برگ گلدار، درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد فسفر موجود در
  .برگ و تعداد ساقه فرعی در بوته شود

 
  بادرنجبویه برخی صفاتبر  2- کود فسفات بارورمقایسه میانگین اثر  - 2جدول 

        میانگین صفات      

 (N/S)تعدادساقهفرعی  )cm(ارتفاعگیاه  تیمار
   

عملکرد 
  )kg/ha(برگ

  تعداد پنجه
)n/p(  

عملکرد 
دار  سرشاخه گل

)kg/ha(  

درصد 
  (%)اسانس

عملکرد 
  )kg/ha(اسانس

میزان 
  فسفر   

عدم (شاهد  % 
  )تلقیح

45/23 b 67/29 a 66/928 a 74/13 b 55/1151 b 23/0 b 63/2 b b24/0  
تلقیح با فسفات 

  بارور
29/24 a 83/30 a 26/953 a 96/20 a 84/1244 a 26/0 a 18/3 a a27/0 

 .ها است دار در بین میانگین اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود 
  

  بحث
تعداد پنجه، درصد اسانس و درصد فسفر موجود در تواند بر  میکاربرد کود زیستی حل کننده فسفاتنتایج این پژوهش،  بر اساس

گلدار، درصد اسانس، عملکرد ،تعداد پنجه، عملکرد سرشاخه ارتفاع بوتهصفات  با کاربرد کود زیستی،گذار باشد، به طور کلی هاتأثیر برگ
افزایش ارتفاع گیاه نتیجه افزایش توانایی طویل .نتایج بهتري نشان داد عدم کاربردنسبت به ها  اسانس و درصد فسفر موجود در برگ

در  مواد محرك رشد توسط ریزوباکترها. باشد ها است که خود در نتیجه بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه می شدن و تکثیر سلول
حضور کودهاي زیستی باعث بهبود خصوصیات خاك نظیر محتواي ماده . تواند در این فرایند نقش داشته باشد مجاورت ریشه گیاه می

نیز در تحقیق خود ) 2004(رائی و همکاران .شود آلی و افزایش دسترسی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین عناصر میکرو می
همچنین درزي و . مشاهده کردند که کاربرد باکتري ریزوبیوم، ارتفاع بوته را در مقایسه با شاهد افزایش داداي کهور  بر روي گونه

بر روي گیاه نعناع ) 2007(برروي ریحان و ازازو همکاران ) 1389(در آزمایشی روي گیاه رازیانه، ویسانی و همکاران ) 2006(همکاران 
فسفر یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده اسانس .سفات زیستی موجب افزایش ارتفاع بوته شدفلفلی نشان دادند که استفاده از کود ف

در رزماري و ) 2007(عبدالعزیز و همکاران . تواند به بهبود بیشتر میزان اسانس منجر شود باشد بنابراین مشارکت کود زیستی می می
هاي  تلقیح با ازتوباکتر و باسیلوس را ناشی از افزایش تعداد غده در مرزنجوش، افزایش مقدار اسانس در اثر) 2008(قریبو همکاران 

در مورد گیاه دارویی زوفا نشان داد که درصد ) 1387(که نتایج کوچکی و همکاران  در حالی. ها بیان کردند ترشحی و بیوسنتز مونوترپن
یاهی در تیمارهاي مذکور به دلیل نقش بسیار مهم افزایش فسفر پیکره گ.اسانس در این گیاه، تحت تأثیر کودهاي زیستی قرار نگرفت

دلیل احتمالی . باشد ي فسفات موجود در ساختار کود زیستی براي فراهمی و جذب بیشتر این عنصر می کننده هاي حل میکروارگانیسم
به طوري که فسفر . باشد دیگر براي جذب بیشتر عناصر پیکره گیاهی گسترش ریشه به دلیل وجود میزان مطلوب فسفر قابل جذب می

تر به دلیل کمبود و در مقادیر باالتر به دلیل تجمع بیش از حد فسفر و نقش منفی آن در گسترش ریشه و جذب برخی  در مقادیر پایین
هاي حل  نشان دادند که کاربرد یک سوش از باکتري) 2002(و همکاران ساندرا . تواند رشد گیاه را دچار محدودیت نماید عناصر می

دار غلظت فسفر در غالف برگ در مراحل  همراه با سنگ فسفات، موجب بهبود معنی Bacillus megatheriumده فسفات به نام کنن
توان با کاهش مقادیر مصرف کودهاي شیمیایی و جایگزینی آنها با کودهاي زیستی، ضمن تولید  بنابراین می.شود مختلف رشدي می

  .بهتر، در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و کاهش آلودگی محیط زیست گام برداشتعملکرد بیشتر و احتماالً با کیفیت 
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