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  چکیده

-هاي محرك رشد بر خصوصیات مرفولوژي گیاه دارویی ترخون یک آزمایش فاکتوریل بهبه منظور بررسی تأثیر باکتري
تکرار در باغ آموزشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه  4صورت گلدانی در قالب طرح کامالً تصادفی با 

، آزوسپیریلوم، ازتوباکتر(هاي تیمارهاي آزمایش شامل سه باکتري از جنس. اجرا شد 1389 محقق اردبیلی در سال
، سودوموناس +آزوسپیریلوم، سودوموناس +ازتوباکتر، آزوسپیریلوم +ازتوباکتر( ، تیمارهاي ترکیب آنها)سودوموناس

و ) مالریزوم(کوبی ریزوم دو روش مایه بود که به) بدون باکتري(و تیمار شاهد ) سودوموناس+ آزوسپیریلوم +ازتوباکتر
هاي نتایج نشان داد که تلقیح گیاهان توسط باکتري. روي گیاهان ترخون اعمال شدند) اسپري(پاشی برگی محلول

-صورت ریزومبه آزوسپیریلوم +ازتوباکترتیمار ترکیبی . گیري شدمحرك رشد سبب افزایش تمامی صفات مورد اندازه
هاي تعداد انشعابات ساقه و ریزوم، بیشترین مقدار براي شاخص. ارتفاع و وزن خشک ریزوم شدمال باعث افزایش 

و تیمار ترکیبی هر سه باکتري  سودوموناس+  آزوسپیریلومتعداد برگ و مجموع ارتفاع ساقه در تیمارهاي ترکیبی 
هاي محرك یح گیاهان ترخون با باکتريبا توجه به نتایج بدست آمده، تلق. بصورت اسپري بیشترین عملکرد را نشان داد

تواند سبب افزایش جذب بهتر آب و مواد غذایی از خاك می رشد از طریق افزایش رشد و توسعه ریشه و در نتیجه
  .عملکرد و بهبود صفات کمی گیاه دارویی ترخون گردد

  
  ه داروییهاي ریزوسفري محرك رشد گیاه، کشاورزي ارگانیک، گیاباکتري: هاي کلیديواژه
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 مقدمه
و نام   Artemisia dracunculusترخون با نام علمی       

 1آسـتراسـهیـکی از گـیاهـان تـیره  Tarragonانـگلیسی 
 dracunculus از نظر جغرافیایی منشأ گونه. باشدمی

است  هاي شرق سیبري، مغولستان و آسیاي مرکزيجلگه
 یغرب ینواح که امروزه در )2008همکاران،  آگالروا و(

به عالوه  .استآمده رد یز به حالت بومین یشمال يکایآمر
را در اکثر نقاط اه ین گیآن امکان پرورش ا يباال يسازگار

  ).1376، يزرگر(است ا فراهم نمودهیدن
 جایگـاه  داراي دیربـاز  از معطر و دارویی گیاهان کشت

نظام این و بوده ایران کشاورزي سنتی هاينظام در ايویژه
 .انـد کرده ایفا مهمی نقش پایداري و عتنو ایجاد نظر از ها

 بـراي  تقاضـا  و معطـر  و دارویـی  گیاهـان  تولیـد  به تمایل
 اکولوژیک کشت شرایط در خصوص به طبیعی محصوالت

 کشـاورزي  هـاي منظـا . باشـد مـی  افـزایش  به رو جهان در
 بـراي  جـایگزینی  عنوان به توانندمی نهاده کم و اکولوژیک

ـ را ايهـ سیستم  توسـعه  باعـث  و شـده  گرفتـه  نظـر  در جی
 .گردنـد  زیسـت  محـیط  سـالمت  حفظ و پایدار کشاورزي

 تضـمین  را هاآن کیفیت دارویی، گیاهان اکولوژیک کشت
 عملکرد و دارویی کیفیت روي منفی اثرات احتمال و کرده

   .)1387 و همکاران، دلخرم( دهدمی کاهش نیز را هاآن
- هب )PGPR( 2اهیرشدگ ندهیافزا هايباکتري کاربرد

 بوم داریپا تیریمد در یمهم نقش یستیز کودهاي صورت
 .دارد هاآن دیتول و زيیحاصلخ شیافزا و یزراع هايمنظا

توانند به هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه میباکتري
و  دآمیناز– ACCآنزیم تولید  از قبیلهاي مختلفی روش

توان ، هایتوهورمونتولید ف، کاهش تولید اتیلن در گیاه
و  هاي آلیفسفات کنندگیتوانایی حل، تولید سیدروفور

رمضانیان، (باعث افزایش رشد گیاه شوند  نامحلول معدنی
محرك رشد که  يهاين باکتریاز جمله مهمتر ).1384

توان به یاند ممورد توجه قرار گرفته يامروزه در کشاورز
وظ و شرف محف( لومیریآزوسپو  ازتوباکتر يهاجنس

 يهايتروژن بوده و باکتریت کننده نیکه تثب )2007الدین، 
اشاره  با صفات محرك رشدي متفاوت سودوموناسجنس 

  .)2010زاده و همکاران، عباس( کرد
در ک یولوژیب ينه کاربرد کودهایدر زم يادیمطالعات ز

انه با یاهان رازیگ یکودده. است صورت گرفته يکشاورز
، کروکوکوم ازتوباکتر(مختلف  یستیاستفاده از کود ز

 نصفاصالح شده با ) لوسیباسو  پوفرومیل لومیریآزوسپ
سه یاه در مقایگ رشد يهاشاخه ، باعث بهبودNPK غلظت

                                                        
1  . steracea 
2  . Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

که  شد، NPK% 100و % 50 يهاغلظت ییبا کاربرد تنها
در  لومیریآزوسپو  ازتوباکترنقش  بهش را ین افزایا آنها

تروژن یت نیتثبچنین تولید صفات محرك رشدي و هم
 نیهمچن). 2007الدین، محفوظ و شرف( مرتبط دانستند

 يباکتر ریثأت یبا بررس یشیآزما یط) 2007(ونلون 
که  افتیدرچمن تورف  يرو فلورسنس سودوموناس

 هاي جانبیها و تشکیل ریشهمو شاخهن ين باکتریکاربرد ا
 افزایش تشکیل ریشه جانبی را . استداده شیرا افزا

مرتبط  توسط باکتري هورمون اکسینتولید به توان یم
 .یافتجذب مواد غذایی افزایش که بواسطه آن دانست 

هاي محرك رشد گیاه را در تولید تحقیقات نقش باکتري
زایی قلمه نعناع هاي رشد گیاهی و افزایش ریشههورمون

و همکاران بانچیو  )2008کایمک، ( ه استثابت کرد
ه جیاه مرزنجوش در نتیشه گیوزن رش در یافزا) 2008(
 سطح ،یجانب يهاشهیش ریبه افزارا  ییایباکتر يمارهایت

  .نسبت دادند ییل جذب مواد غذایشه و پتانسیجذب ر
 يهاير باکتریثأت یبا بررس) 2010(و همکاران باستمیا 

زان رشد و عملکرد یم بر لومیریآزوسپمحرك رشد 
افتند که یدر ياشهیط درون شیموز در شرا يهااهچهیگ
شه، یش وزن خشک ریموجب افزا ين باکتریح با ایقتل

- شهیل ریش تشکین افزایهمچنشه و یشه، طول ریحجم ر
نیز اذعان ) 1992(و همکاران  ساریج. ن شدییمو يها

، برازیلنس آزوسپیریلومسازي سورگوم با داشتند که آغشته
صد در 40تا  33هاي گیاه را حدود تعداد کل و طول ریشه

 کودهاي رویهبی مصرف به توجه با لذا. دهدافزایش می
 گیاه یک عنوانبه اهمیت ترخون به نظر همچنین شیمیایی،

 در جامع و مستند اطالعاتی وجود عدم نیز و جدید دارویی
 کودهاي به گیاه این رشدي هايواکنش خصوص

 يهاياثر باکتر ارزیابی هدف با مطالعه این بیولوژیک،
 هايشاخص بر بیولوژیک کودهاي عنوانهب ،محرك رشد

  .شد اجرا ترخوناه یگ رشدي
 هامواد و روش

محرك رشد  يهايباکتر یبرخ ریتأث یجهت بررس
 یگلدان یشیاه ترخون آزمایرشد و عملکرد گ رب یاهیگ
 4 در یکامالً تصادفه یپا در قالب طرح لیفاکتور صورتهب

گاه محقق دانش مزرعه پژوهشیدر  1389تکرار درسال 
هاي ترخون براي این منظور ریزوم .به اجرا درآمد یلیاردب

بومی ایران از پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید 
بهشتی تهیه و به گلخانه گروه باغبانی دانشگاه محقق 

جهت رشد اولیه گیاه و تولید انشعابات . اردبیلی منتقل شد
حاوي بسترهاي ریزوم گیاهان در ها، ابتدا جدید در ریزوم

پس از رشد اولیه  .کمپوست کاشته شددرصد ورمی 15
ها، آنگاه گیاهان و به ویژه تولید انشعابات جدید در ریزوم
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گرم  95-100ها جدا و به صورت وزنی و به مقدار ریزوم
سانتی متر و قطر  35با ارتفاع  کیلوگرمی 15هاي در گلدان

ماسه و  2:1هاي حجمیحاوي نسبتسانتی متر  25دهانه 
هاي تیمار .شدندداده کشت خاك زراعی استریل شده 

 رازتوباکتباکتري  -1 سوسپانسیون شاملش یآزما
  ،Azotobacter chrococcum) (5 5 هیسو وکوکومرک
  هیسو پوفرومیل لومیریآزوسپ باکتري -2

OF ) Azospirillum lipoferum of (،  سودوموناسباکتري 
 ب آنهای، ترک(Pseudomonas putida 41) 41هیسو دایپوت

، سودوموناس+ازتوباکتر -5، لومیریآزوسپ + ازتوباکتر -4(
 + ازتوباکتر - 7، سودوموناس + لومیریآزوسپ -6

عدم تلقیح (مار شاهد یو ت )سودوموناس + لومیریآزوسپ
 هیتهآب و خاك  قاتیتحقاز مؤسسه  که ،بود) باکتري
به دو صورت  يباکترتیمارهاي  با گیاهان حیتلق .گردید

مال ریزوم حیتلقدر روش  .انجام شد يمال و اسپرزومیر
طوریکه ها با بیلچه کنار زده شد بهابتدا خاك پاي بوته

از سی سی  10آسیبی به ریزوم وارد نشود، سپس 
ها و خاك زومیر يروي مورد نظرهايون باکتریسوسپانس

به روش  سه ماه پس از تلقیح. ق شدیها تزراطراف آن
. تلقیح به صورت محلول پاشی نیز انجام شد یزوم مال،ر

رقیق شده  ونیسوسپانس از یس یس 40بدین ترتیب که 
 .گرفتمورد استفاده قرارل یآب مقطر استر با )درصد10(
ت شده و صفات اهان برداشیگپس از محلول پاشی  ماه 3

 ،ییهوا يهاتعداد ساقه عرض بوته، لیها از قبآن یشیرو
 مربوط به شاخص عدداه، سطح برگ، یک گوزن تر و خش

 مدل(سنج دستی به وسیله دستگاه کلروفیل لیکلروف
CCM 200 تعداد ،تعداد برگ )کشور آمریکا ساخت 

ساعت  24(ریزوم  وزن تر و خشکو  ساقه تعداد ،زومیر
 انیدر پا .شد يریگاندازه )درجه سانتیگراد 65در دماي 

استفاده از نرم افزار ش با یآزما بدست آمده از يهاداده
 با زیمارها نین تیانگیم. ه شدندیتجز SAS 9.1 يآمار

  .سه شدندیمقا دانکناي آزمون چند دامنه
  جینتا

 عرض بوته
فاکتور  دواثر  2انس جدول یه واریج تجزیبر اساس نتا

ح یو بر همکنش متقابل روش تلق يح، نوع باکتریروش تلق
درصد  1تمال در سطح اح بر عرض بوته يو نوع باکتر

نشان ) 3جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دیدار گردیمعن
- داد که روش تلقیح ریزوم گیاهان با باکتري، با تولید بوته

نسبت به در هر گلدان متر سانتی 35/ 5هایی با عرض 
متر در سانتی 2/31پاشی برگی گیاه با عرض بوته محلول

به  ودوموناسسو  ریلومیآزوسپ .کارآمدتر بودهر گلدان 
متر در هر سانتی 1/35و  2/35ترتیب با ایجاد عرض 

 4همچنین جدول  ).3جدول (گلدان بهترین تیمارها بودند 
نمایانگر آن است که تلقیح ریزوم ترخون با تیمار حاصل 

و  ریلومیآزوسپ، کترازتوبااز ترکیب هرسه باکتري 
متر سانتی 2/39(شترین مقدار عرض بوته بی سودوموناس
کمترین عرض بوته و را تولید نموده است ) در هر گلدان

پاشی در تیمار محلول) متر در هر گلدانسانتی 2/29(
   .برگی با باکتري ازتوباکتر حاصل شد

 تعداد ساقه
ن آن بود ی، مب)2جدول (انس یه واریج جدول تجزینتا

داري در سطح احتمال ترخون به طور معنی که تعداد ساقه
ن یو همچن يح و نوع باکتریروش تلق ثیرأدرصد تحت ت 1

- روش محلول .ه استقرار گرفت این دو فاکتوراثر متقابل 
ساقه در  9/51پاشی برگی سوسپانسیون باکتري با تولید 

کوبی ریزوم از گیاه ترخون نسبت به روش مایه گلدانهر 
ازکارآیی بیشتري ساقه در هر گلدان  1/44این گیاه با 
 سودوموناس+  آزوسپیریلومین تیمار همچن. برخوردار بود

مقایسه ). 3جدول (در هر گلدان بهترین تیمار بود  2/63با 
مشخص  4میانگین اثرات متقابل اثر تیمارها در جدول 

پاشی برگی سوسپانسیون ترکیبی نماید که محلولمی
و  سودوموناس+  ریلومیآزوسپهاي حاصل از باکتري

 0/68و  7/76با تولید  به ترتیب سودوموناس+  ازتوباکتر
بیشترین مقدار را براي این صفت به ساقه در هر گلدان 

خود اختصاص دادند که با تیمار شاهد و سایر تیمارها 
  .داري نشان دادنداختالف معنی

 ریزوم وزن تر
باکتري و همچنین اثر  کاربردنوع باکتري، روش  اثر

در زوم یر وزن تر روش تلقیح بر ×متقابل نوع باکتري 
 بیشترین. )2جدول ( بوددار یدرصد معن 1سطح احتمال 

کوبی از مایه) گرم در هر گلدان 297( ریزوم وزن تر
هاي محرك رشد گیاهان بدست آمد ریزوم توسط باکتري

نیز باالترین مقدار رشد  ریلومیآزوسپکوبی با باکتري و مایه
را سبب شد در حالیکه ) گرم در هر گلدان 405(ریزوم 

 گرم در هر گلدان 208ین مقدار رشد ریزوم برابر با کمتر
پاشی محلول). 3جدول ( در تیمار شاهد حاصل شد

وزن باعث دستیابی به بیشترین مقدار  آزوسپیریلومباکتري 
- شد که با سایر باکتري) گرم در هر گلدان 477(ریزوم  تر

پاشی داري داشت و محلولتیمار شاهد تفاوت معنی ها و
سه باکتري کمترین رشد ریزوم  ترکیبی هر برگی تیمار

را در پی داشت که بعد از ) گرم در هر گلدانگرم  205(
 داشت قرارگرم در هر گلدان  208آن تیمار شاهد با وزن 

  .)4جدول (
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 وزن خشک ریزوم
- معنیانگر یب) 2جدول (انس یه واریج جدول تجزینتا

متقابل  ثراز یو ن يح باکتریروش تلق ،يوع باکترن دار بودن
 1در سطح احتمال بر وزن خشک ریزوم این دو فاکتور 

ن با توجه به مقایسه میانگین اثر یهمچن. استدرصد 
گردد که تلقیح ریزوم ، مشخص می3تیمارها در جدول 

گیاه ترخون با سوسپانسیون باکتري باعث تولید وزن 
. پاشی برگی شدخشک بیشتري نسبت به روش محلول

 آزوسپیریلوم- ازتوباکترترخون با ترکیب  کوبی ریزوممایه
در هر گلدان گرم  247 بیشترین وزن خشک را به میزان

- به خود اختصاص داد که با سایر تیمارها اختالف معنی
 70( شاهدداري نشان داد و کمترین مقدار آن مربوط به 

  ). 4جدول ( بود) در هر گلدان گرم
 تعداد انشعابات ریزوم

ح یروش تلق × يثر متقابل نوع باکترو ا ينوع باکتراثر 
- یدرصد معن 1 سطحدر تعداد انشعابات ریزوم بر يباکتر

- یاثر معن صفت بر این يح باکتریروش تلق یدار بود، ول
سه باکتري  هرتیمار ترکیبی . )2جدول ( نداشت يدار

بیشترین تعداد  سودوموناس -آزوسپیریلوم -ازتوباکتر
د نمود را تولیر هر گلدان ریزوم د 7/28با میانگین ریزوم 
با  سودوموناس -آزوسپیریلومتیمار ترکیب دوگانه  که با

دار نشان تفاوت معنیدر هر گلدان ریزوم  6/28میانگین 
 2/8نداد و کمترین تعداد ریزوم در تیمار شاهد با میانگین 

بر اساس ). 3جدول ( حاصل شددر هر گلدان ریزوم 
یون حاصل از پاشی برگی سوسپانسمحلول 4جدول 

، بیشترین سودوموناس -آزوسپیریلومهاي ترکیب باکتري
را ) ریزوم در هر گلدان 8/31(ریزوم تعداد انشعابات 

-ازتوباکترپاشی برگی ترکیب تولید نمود که با محلول
در هر ریزوم  5/30با میانگین  سودوموناس -آزوسپیریلوم

یر داري نشان نداد ولی نسبت به ساتفاوت معنیگلدان 
  . دار بودمعنیدر سطح یک درصد ها تیمارها تفاوت آن

 نسبت وزن خشک برگ به ریزوم
نوع باکتري بر نسبت وزن خشک برگ به ریزوم ثیر أت

جدول ( بود داردرصد معنی 1ترخون در سطح احتمال 
حداکثر مقدار  اثر تیمارها نشان داد که مقایسه میانگین). 2

شاهد حاصل شد به  در تیمار) 087/0(براي این صفت 
مار عبارت دیگر کمترین میزان رشد ریزوم در گیاهان تی

-ازتوباکترگیري شد و در تیمارهاي ترکیبی شاهد اندازه
به ترتیب با  سودوموناس -ازتوباکترو  آزوسپیریلوم

ن شاخص کمترین مقدار براي ای 046/0و  045/0میانگین 
سه باکتري پاشی با تیمار ترکیبی هر محلول. دست آمدبه

بیشترین نسبت وزن  سودوموناس -آزوسپیریلوم-ازتوباکتر
را تولید نمود و کمترین ) 081/0( خشک برگ به ریزوم

کوبی ریزوم توسط سوسپانسیون هرشد برگ از تیمار مای
حاصل شد  ومریلیآزوسپو  باکترازتو هايترکیبی باکتري

  ). 4جدول (
 تعداد برگ

) 3جدول (بر تعداد برگ  ثیر تیمارهاأمقایسه میانگین ت
 آزوسپیریلومهاي دهد که تلقیح با ترکیب باکترينشان می

بر تعداد برگ گیاهان ترخون در هر گلدان  سودوموناس+ 
داري داشت و بیشترین تعداد برگ در هر گلدان ثیر معنیأت
پاشی با ترکیب مربوط به تیمار محلول) 1502(

ه با تیمارهاي است ک بوده سودوموناس -آزوسپیریلوم
هاي ازتوباکتر، سودوموناس و پاشی توسط باکتريمحلول
-ازتوباکترو  آزوسپیریلوم-ازتوباکترهاي ترکیبی باکتري

و همچنین تیمار شاهد تفاوت  سودوموناس -آزوسپیریلوم
  ). 4جدول (است داري نشان دادهمعنی

  ، وزن خشک برگ و بوتهبوته وزن تر
جدول ( ثیر تیمارهاأتجزیه واریانس تج یبا توجه به نتا

 وزن تربر  با باکتري حیروش تلقنمایانگر آن است که ) 2
سه یمقا. استداشته يداریمعنثیر أت درصد 1سطح در بوته 

اهان یگ زومیح ریمارها نشان داد که تلقیر تیثأن تیانگیم
 وزن ترش یمحرك رشد موجب افزا يهايترخون با باکتر

توسط اهان یگ یبرگ یپاشلولبوته نسبت به مح
همانطور که در ). 3جدول (شد  يون باکتریسوسپانس
بوته  وزن ترن مقدار یشود باالتریمشاهده م) 4(جدول 

با  یبرگ یپاشتوسط محلول) در هر گلدان گرم 1/39(
ن یا ين مقدار برایکمتر حاصل شد و لومیریآزوسپ يباکتر

 یپاشحلولمار میدر ت) در هر گلدان گرم 2/19(صفت 
  . حاصل شد ازتوباکتر يبا باکتر یبرگ

 )2جدول (انس یه واریج جدول تجزیبر اساس نتا
 ثیرأداري تحت توزن خشک بوته و برگ به طور معنی

دهد که ینشان م 3 جدول .استشدهواقع  نوع باکتري
دو صفت وزن خشک برگ و  يبرا يح با باکتریاثرات تلق

ن یا ين مقدار برایشتریو ب را نشان داد یبوته روند مشابه
. حاصل شد لومیآزوسپر يح با باکتریصفات از تلق

در هر  گرم 0/14(وزن خشک کل  ين مقدار برایشتریب
 یپاشدر محلول) در هر گلدان گرم 70/10(و برگ ) گلدان

  .حاصل شد لومیریآزوسپ يباکتر یبرگ
  بحث

هاي مورد استفاده در این پژوهش باعث باکتري
طور به گیري شدند وصفات مورد اندازه افزایش همه

در مقایسه با کوبی ریزوم تیمار مایهمشخص روش 
ترخون از کارآیی بیشتري برخوردار پاشی برگی محلول

 هايباکتري حاوي بیولوژیک کودهاي از استفاده. بود
 Salvia)گلی مریم دارویی گیاه در آزوسپیریلوم و ازتوباکتر
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officinalis)  هاياندام خشک و وزن تر شباعث افزای 
  ). 1999ون بروك، ( شد گیاه هوایی

 آزوسپیریلومو  ازتوباکترترکیب دو باکتري  کاربرد
روي ریزوم ترخون موجب افزایش وزن خشک ریزوم 

توان به نقش این افزایش در وزن خشک ریزوم را می. شد
 هاي رشد گیاهی تولید شده توسط این دو باکتريهورمون

هاي جانبی در افزایش تعداد ریشه )یتوکینیناکسین و س(
فتحی ( است و افزایش سطح جذب مواد غذایی نسبت داد

همچنین این دو سویه از جمله  .)1387پور، و اسماعیل
هاي محرك رشد گیاهی هستند که توانایی تثبیت باکتري

الدین، و شرف ظمحفو(بیولوژیکی نیتروژن را دارا هستند 
ثري در ؤتواند نقش منیتروژن می که این تثبیت) 2007

  افزایش زیست توده ریزوم داشته باشد
بیشترین تعداد ساقه و برگ و تعداد انشعابات ریزوم 

پاشی برگی ترکیب دو باکتري در تیمار محلول
هاي باکتري .مشاهده شد سودوموناسو  آزوسپیریلوم
هاي محرك رشد گیاه هستند از جمله باکتري سودوموناس

وانند رشد گیاه را با افزایش فراهمی عناصري مانند تکه می
تولید (و آهن ) هاي نامحلولتوان انحالل فسفات(فسفر 

هاي افزایش دهند و ترکیب آنها با باکتري) سیدروفور
اي در رشد گیاه توانند نقش افزایندهتثبیت کننده ازت می

تبع آن  ها در خاك و بهافزایش رشد ریشه. داشته باشد
ر و ذب بیشتر فسفتوان به جرا می ساقه و برگرشد 

   .)2007 محفوظ و شرف الدین،(نیتروژن نسبت داد 
تعداد ) 2010(و همکاران  باست میابراساس مطالعه 

قرار  آزوسپیریلومبرگ در گیاهچه موز تحت تأثیر تلقیح با 
گزارش کردند که ) 2008(نگرفت ولی بانچیو و همکاران 

تعداد برگ را در گیاه  لورسنسف سودوموناستلقیح با 
  .درصد افزایش داده است 80مرزنجوش نسبت به شاهد تا

کوبی ریزوم ترخون با ترکیب هر سه باکتري مورد مایه
و  آزوسپیریلوم، ازتوباکتر(استفاده در این آزمایش 

، عرض بوته ترخون را افزایش داده است و )سودوموناس

فزایش نسبت پاشی آن موجب اصورت محلولبه کاربرد
 در .است وزن خشک برگ به ریزوم و وزن ترکل شده

 تلقیح Caharanthus roseus) ( پروانش دارویی گیاه
 باعث  (Pseudomonas fluorescence)باکتري با هاگیاهچه
 در گیاه آلکالوئید میزان و تولیدي بیوماس میزان افزایش
 .)2007عبدالجلیل و همکاران، (گردید  آبی تنش شرایط

 دادند نشان) 2001(همکاران  بررسی راتی و نتایج همچنین
 هايباکتري با مایکوریزا قارچ تلفیقی کاربرد که

 بیوماس میزان افزایش باعث باسیلوس و آزوسپیریلوم
 Cymbopogon)لیمو علف دارویی گیاه ايگونه در تولیدي

martinii)  باغی آویشن دارویی گیاه در .گردیدThymus 
vulgaris)  (باعث افزایش بیولوژیک کودهاي کاربرد نیز 

  .)2004یوسف و همکاران، ( شد گیاه رشد در داريمعنی
در مقایسه با دو باکتري  آزوسپیریلومکاربرد باکتري 

دیگر نشان داد که این باکتري توانایی بیشتري در افزایش 
این امکان وجود دارد . پارامترهاي مختلف گیاهی داشت

تولید رشد گیاه را توسط هر دو عامل  آزوسپیریلومکه 
صفات محرك رشدي مانند اکسین و سیدروفور و 

که با  هبهبود ببخشد همچنین تثبیت بیولوژیک نیتروژن
و همکاران  بانچیو ،)2008(نتایج کایماك و همکاران 

خشک بوته توسط افزایش وزن. مطابقت دارد) 2008(
تیب بوسیله در گیاهچه موز و حبوبات به تر آزوسپیریلوم

) 2004(و باشان و همکاران ) 2010(و همکاران  باست میا
دلیل ) 2009(غالمی و همکاران . استگردیدهگزارش 

کل  وزن ترخشک برگ ذرت و افزایش عمده افزایش وزن
را  پوتیدا سودوموناسو  برازیلنس آزوسپیریلومدر تیمار با 

تروژن قابلیت تولید مواد هورمونی و تثبیت بیولوژیکی نی
دلیل افزایش ) 2007( محفوظ و شرف الدین .اندنامیده

و  ازتوباکترهاي وزن خشک رازیانه توسط باکتري
را نتیجه نقش آنها در تثبیت بیولوژیکی  آزوسپیریلوم

نیتروژن و نیز تولید مواد تسریع کننده رشد مانند اکسین و 
  .اندجیبرلین بیان کرده

  



  )Artemisia dracunculus( گیاه دارویی ترخون ارزیابی اثر کودهاي بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک/  2

  هاي محرك رشد گیاهان بر رشد و عملکرد رویشی ترخونر باکتريتجزیه واریانس تأثی - 2جدول 
منابع 

  تغییرات
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
عرض 

  بوته
تعداد 
  ساقه

وزن تر 
  ریزوم

وزن خشک 
  ریزوم

تعداد انشعابات 
وزن خشک   وزن خشک کل  وزن تر کل  تعداد برگ  برگ/ریزوم  ریزوم

  برگ
روش تلقیح 

- ریزوم(
 )اسپري/مال

1  **302  **969 **2512 **1089  ns56/1  ns0003/0  ns31064  **228  ns5/16  ns29/7  

  ns31 *5/18  *23/9  204200*  002/0**  349**  12387**  31405**  547**  28**  7  نوع باکتري
 نوع باکتري

روش ×
  تلقیح

7  **22 **338  **22595 **8957  **5/46  ns0004/0  ns22688  ns53  ns0/10  ns21/5  

  83/3  9/7  31  73653  0003/0  38/3  160 105  117  79/4  45  خطا
ضریب 
تغییرات 

)CV(  
  17/6  6/22 40/3  2/10  03/8  8/28  3/25  2/15  8/29  4/26  

ns ، * باشددرصد می 1و  5دار بودن در سطح احتمال ، معنیدارعدم تفاوت معنیترتیب به**: و.  
 

 فات رویشی ترخونمقایسه میانگین اثرات روش تلقیح و نوع باکتري در ص - 3جدول 
وزن خشک 

 برگ
وزن خشک 

تعداد انشعابات   ریزوم/برگ تعداد برگ وزن تر کل کل
 تیمار   عرض بوته تعداد ساقه  وزن تر ریزوم  وزن خشک ریزوم  ریزوم

g.pot-1  Number.pot-1    Number.pot-1  g.pot-1 Number.pot-1 Cm.pot-1    
a 8/7 a 0/10 a 0/39 a 1124  a066/0  a 5/21 a 131  a 297ُ  b 1/44 a 5/35 ریزوم مال 

قیح
ش تل

رو
  a 2/7 a 0/9 b 3/35 a 1080 a 061/0 a 2/21 b 123 b 284 a 9/51 b 2/31 اسپري 

b 6/6 b 2/8 a 4/23  b 1030 abc 069/0 e 7/17 c 98 d 256 bc 1/47 abc 2/33 Az 

ري
باکت

وع 
ن

 

a 7/9 a 7/12 a 6/36 b 1079 bcd 059/0 d 4/20 a 167 a 405 c 0/42 a 2/35 As 
b 4/7 b 0/9 a 1/30 b 1085 cd 054/0 b 6/24 b 120 c 310 bc 4/44 a 1/35 Ps 
b 2/7 ab 8/9 a 6/28 b 1013 d 045/0 c 2/22 a 177 b 332 bc 0/48 cd 6/31 Az-As 
b 3/7 b 2/9 a 2/29 b 1169 d 046/0 cd 6/20 a 166 c 315 ab 2/55 bc 7/32 Az-Ps 
ab 2/8 ab 3/10 a 1/32 a 1454 abc 069/0 a 6/28 b 119 d 263 a 2/63 ab 2/34 As-Ps 
b 4/7 b 3/9 a 6/30 b 1076 ab 077/0 a 7/28 d 97 e 236 bc 9/47 ab 8/34 Az-As-Ps  
b 2/6 b 8/7  a4/37  b 913 a 087/0 f 2/8 d 70 f 208 c 0/36 d 0/30 شاهد 

  .باشددرصد می 5دار در سطح داراي حداقل یک حروف مشترك فاقد اختالف معنی هايدر هر ستون میانگین
 سودوموناسو  آزوسپیریلومو  ازتوباکتر= Az-As-Ps، سودوموناسو  آزوسپیریلوم= As-Ps، سودوموناسو  ازتوباکتر= Az-Ps، آزوسپیریلومو  ازتوباکتر= Az-As ، سودوموناس =Ps، آزوسپیریلوم =As، ازتوباکتر =Az : عالیم اختصاري شامل
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 مقایسه میانگین اثرات متقابل روش تلقیح و نوع باکتري در صفات رویشی ترخون - 4جدول 

وزن خشک 
 برگ

وزن خشک 
 کل

تعداد انشعابات   ریزوم/برگ تعداد برگ وزن تر کل
 تیمار   عرض بوته تعداد ساقه  وزن تر ریزوم  وزن خشک ریزوم  ریزوم

g.pot-1  Number.pot-1    Number.pot-1  g.pot-1 Number.pot-1 Cm.pot-1    
 ab20/7  ab1/9 abc 2/27  abc 1145   ab079/0  de 2/17  igh 93  h 240  bcd 0/51  ab 7/35  Az 

ال
م م

زو
ری

  

 ab77/8  ab4/11  abc 1/34  abc 1071   bc062/0  c 0/20  c 140  d 331  cd 5/39  a 5/38 As 
 ab48/8  ab6/10 ab 9/35  abc 1150   bc060/0  b 5/24  c 141  c 381  cd 7/42 a 5/37  Ps 
 ab34/8  ab0/11 abc 0/32  abc 1046   c034/0  b 8/24  a 247  b 416  cd 0/45  cd 7/31  Az-As 
 b66/6  b3/8 abc 4/25  abc 1143   bc052/0  b 2/25  cd 128  e 277  cd 0/43  bc 7/33  Az-Ps 

 ab81/8  ab3/11 abc 8/33  ab 1406   ab077/0  b 5/25  defg 112  fgh 252  cd 7/49  a 7/35  As-Ps 
 ab36/8  ab8/10 abc 9/33  abc 1121   ab073/0  b 0/27  def 116  efg 268  cd 2/40  a 7/35  Az-As-Ps  
 b08/6  b2/7 c 6/19  c 914   bc059/0  cde 2/18  fg 102  efg 331  cd 2/43  d 2/29  Az 

ري
سپ

ا
 

 a70/10  a0/14 a 1/39  abc 1087   bc055/0  c 8/20  b 195  a 477  cd 5/44  bcd 0/32  As 
 b28/6  b5/7 abc 3/24  bc 1019   bc048/0  b 8/24  fgh 99  h 238  cd 5/45  bcd 7/32  Ps 
 b10/6  b5/8 abc 3/25  bc 980   bc056/0  cd 8/18  efg 107  gh 248  cd 0/46  cd 0/30  Az-As 

 ab02/8  ab2/10 abc 9/32  abc 1194   c040/0  e 0/16  b 205  d 353  ab 0/68  cd 7/31  Az-Ps 
 ab63/7  ab4/9 abc 4/30  a 1502   bc061/0  a 8/31  ced 126  ef 273  a 7/76  cd 5/30  As-Ps 
 b39/6  b7/7 abc 3/27  bc1032   ab081/0  a 5/30  i 78  ij 205  bc 5/55  cd 5/30  Az-As-Ps  
 b21/6  ab8/7  bc 2/22  bc 913   a087/0  f 2/8  d 70  f 208  d 0/36  cd 0/30  شاهد   

  .باشددرصد می 5دار در سطح هاي داراي حداقل یک حروف مشترك فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین
 ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سودوموناس= Az-As-Psآزوسپیریلوم و سودوموناس، = As-Psازتوباکتر و سودوموناس، = Az-Psازتوباکتر و آزوسپیریلوم، = Az-As سودوموناس،  =Psآزوسپیریلوم،  =Asازتوباکتر،  =Az : عالیم اختصاري شامل
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