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  چکیده
را به لحاظ اقتصادي به کاالیی با ارزش تبدیل کرده  استفاده از گل محمدي در صنایع بهداشتی و دارویی، این محصول

هاي هاي محرك رشد و کود حیوانی بر عملکرد و ویژگیهاي میکوریزي، باکتريبه منظور بررسی اثرات قارچ .است
در  1393هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سال رشد گل محمدي، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

دو  -2) بدون استفاده از کود دامی(شاهد  -ا: اول کود دامی در دو سطح عامل. یزنگان داراب به اجراء در آمدمنطقه ال
بدون (شاهد  -1: میکوریزي در دو سطح کیلوگرم کود دامی به ازاي هر بوته، عامل دوم استفاده از مایه تلقیح قارچ 

عامل سوم در چهار سطح شامل  آربسکوالر و نه قارچ میکوریزاستفاده از مخلوط سه گو - 2) استفاده از قارچ میکوریزي
نتایج نشان داد که اثرات هر سه عامل بر . و یک تیمار بعنوان شاهد بوداستفاده از سه سویه باکتري محرك رشد گیاه 

 Pseudomonasباکتري استفاده از . دار بودهاي رشد و کلنی سازي ریشه در سطح یک درصد معنیویژگی

fluorescens برهمکنش . گیري شده داشتهاي اندازهداري نسبت به عدم تلقیح با باکتري در همه ویژگیاختالف معنی
صفات وزن تر گل، وزن خشک گل، ارتفاع بوته، عرض بوته، تعداد گل در دار را بر هر سه عامل، باالترین تأثیر معنی

درصد در  7/32و  2/77، 1/34، 3/57، 3/78، 91ن سازي ریشه داشت و به ترتیب افزایشی به میزابوته و کلنی
گیري شد که استفاده توأم از عوامل مذکور در در مجموع چنین نتیجه. نسبت به شاهد ایجاد کردهاي یاد شده  پاسخ

  .گیري شده تأثیر مثبت بیشتري داشته استبهبود صفات اندازه
  

   ."الیزنگان"، "حمديگل م"، "کودهاي زیستی"، "کودهاي آلی" :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
کاشت گیاهان دارویی و معطر از گذشته تا به امروز 

اي در کشاورزي سنتی ایران داشته است اهمیت ویژه
گل محمدي به دلیل تنوع ). 1387خرمدل و همکاران، (

- نظیر آن در اکثر نقاط دنیا کشت میي بیارقام و رایحه
دنیاست که در  ترین کشورهايایران نیز از قدیمی. گردد
ي تولید و فرآوري این محصول فعالیت دارد زمینه

هاي کوهستانی تر پهنهدر بیش). 1389نیکبخت و کافی، (
. شودسرزمین ایران انواع گوناگونی از این گیاه مشاهده می

سازمان جهاد کشاورزي استان  1395بر اساس آمار سال 
ار هکت 5600فارس، شهرستان داراب با سطح زیر کشت 

) هکتار دیم و بقیه آبی 5100نزدیک به ( گل محمدي 
بزرگترین گلستان دیم گل محمدي ایران و جهان بشمار 

اهمیت اصلی گل محمدي به علت گالب و . رودمی
باشد که در صنایع آرایشی و بهداشتی اسانس آن می

... ها، عطرها و کاربرد فراوان داشته و در ساخت انواع کرم
  . دگرداستفاده می

مطالعات انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی در 
گویاي آن است که  ،هاي طبیعی و زراعیاکوسیستم

استفاده از نظام کشاورزي زیستی، بدلیل تطابق با شرایط 
طبیعی و اصالت کیفیت محصول بهترین شرایط را براي 

ثره در ؤآورد و حداکثر ماده متولید این گیاهان فراهم می
خالصرو و همکاران، (گردد یطی تولید میچنین شرا

در تحقیقی که در رابطه ) 2005(بارا و همکاران ). 2012
با نقش قارچ میکوریز بر رشد گیاه انجام دادند گزارش 

توان جهت بازسازي هاي میکوریزي مینمودند که از قارچ
هاي طبیعی و مناطقی که خاك سطحی و پوشش عرصه

چنین اعالم ها همآن. فاده نمودگیاهی آنها تخریب شده است
هاي گیاهی و ها با تولید هورموننمودند که این قارچ
توانند رشد ریشه را تشدید ها میافزایش فعالیت آنزیم

کنند، در نتیجه ظرفیت جذب عناصرغذایی را باال برده و 
دیویس . دهندشانس گیاه را در اجتناب از خشکی افزایش 

هاي دادند تلقیح با قارچگزارش ) 1996(و همکاران
را از ) Rosa hybrid(میکوریزي رشد و عملکرد گیاه رز 

طریق تغییر شکل ظاهري ریشه، اصالح مقدار کربن 
تخصیص یافته به ریشه و افزایش نسبت ریشه به اندام 

   .اندهوایی در شرایط تنش خشکی افزایش داده
هاي با اضافه کردن قارچ) 2001(اسکاگل و همکاران

کوریز آربسکوالر به بستر تولید قلمه گیاه رز مینیاتوري می
هاي ریشه تعداد قلمه هاقارچاین گزارش دادند تلقیح با 

هاي ایجاد شده را افزایش و زمان دارشده و رشد ریشه
زایی را کاهش داده است و بدین صورت زمان الزم ریشه

 پینیور و همکاران. ها کاهش یافته استبراي انتقال قلمه

توان با استفاده از تلقیح با گزارش دادند که می) 2005(
مطلوب حاصل از تنش هاي میکوریزي عالئم ناقارچ

) 2015(امیري و همکاران. خشکی در گل را کاهش داد
 Rosa  هاي میکوریزي در گیاهثیر تلقیح با قارچأت

geranium   را در سطوح مختلف رطوبتی بررسی کرده و
ه تلقیح در تمام سطوح رطوبتی میزان اند کعنوان نموده

اسانس تولیدي را افزایش داده، همچنین سیستم دفاع 
آنزیمی گیاه در برابر تنش خشکی در تیمارهاي تلقیح شده 
بهبود یافته و در این گیاهان تجمع آب اکسیژنه کاهش 

گزارش دادند ) 2012( گارمندیا و همکاران. یافته است
یزي در کشت تجاري گیاه رز هاي میکوراستفاده از قارچ

)Rosa hybrid ( ، از طریق اصالح متابولیسم کربوهیدراتها
درصد گیاهان به گل بروند را به  80زمان الزم براي اینکه 

تعداد گل  همچنین. مدت یک ماه کاهش داده است
ماه پس از انتقال در  8و  6، 4تولیدي در زمان هاي 

   .وده استتیمارهاي تلقیح شده بیشتر از شاهد ب
کودهاي دامی از جمله کودهاي آلی هستند که از 

ثیر بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی أطریق ت
خاك، مانند کالته کردن عناصرغذایی و افزایش 

لیو و (دهند نفوذپذیري خاك اثرات مثبت خود را نشان می
  ).2005همکاران، 

 هایی هستند کهباکتري 1گیاه هاي محرك رشدباکتري 
- از طریق ساز و کارهاي مختلفی از جمله تولید هورمون

هاي محرك رشد، تولید سیدروفور، تثبیت نیتروژن 
هاي موثر در رشد گیاه مانند مولکولی، تولید متابولیت

و افزایش فراهمی ) رلینباکسین و جی(هاي گیاهی هورمون
مصرف مخصوصاً آهن و افزایش انحالل عناصر کم

نند پتاسیم و فسفر به رشد گیاه کمک ترکیبات نامحلول ما
در روش غیرمستقیم ). 1999گلیک و همکاران، (کنند می

هاي خاصی استفاده کرده و ها از مکانیسماین باکتري
اثرات مضر بیمارگرهاي گیاهی را کاهش داده و بدین 

ماهوتا و . گردندطریق موجب افزایش رشد گیاه می
زنی، صد جوانهگزارش کردند که در) 2009(همکاران 

طول ساقه، تعداد برگ و طول و عرض برگ در گیاهان 
 .Azotobacter sp فرنگی تلقیح شده با باکتري گوجه

همچنین تلقیح . نسبت به گیاهان شاهد افزایش داشت
، .Azosprillum spهاي فرنگی با باکتريبذرهاي گوجه

Azotobacter sp.  وPseudomonas sp.  سبب افزایش
ی گیاه و در نهایت عملکرد آن گردید رشد رویش

در آزمایش دیگري ). 1995چوپتا و همکاران، -سانهیتا(
و  Pseudomonas fluorescensهاي باکتري

                                                        
1  . Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
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Bradyrhizobium sp.  موجب افزایش معنی دار طول
شاخساره، وزن شاخساره، تعداد برگ، تعداد گره و وزن 

د در مقایسه با شاه Origanum majoranaخشک گیاه 
دریافتند که در اثر تلقیح ) 2002(بلیموف و همکاران . شد

وزن  .Pseudomonas spبذر شلغم روغنی با باکتري 
درصد افزایش  2/21خشک اندام هوایی این گیاه به میزان 

  . یافته است
اعالم نمودند عالوه بر ) 1999(رودالس و همکاران 

اه هاي محرك رشد، تحریک رشد گیاثرات انفرادي باکتري
ها تواند به وسیله تلقیح دوگانه با سایر میکروارگانیسممی

بر اساس تحقیقات . افزایی بهبود یابدبواسطه اثرات هم
کاربرد ) 2008(انجام شده توسط کوچکی و همکاران 

کودهاي بیولوژیک حاوي ریزموجودات باکتریایی و یا 
قارچی، به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر، در بهبود 

هاي رشدي و عملکرد گیاه دارویی زوفا  گیویژ
)Hyssopus officinalis (پانیرسلوام و همکاران . ثر بودؤم
 Funneliformis دریافتند که کاربرد قارچ )2012(

mosseae همراه با باکتريPseudomonas putida   بطور
داري تعداد برگ، وزن خشک ساقه، اندام هوایی و معنی

هاي گوآوا را سطح برگ در نهالتوده و ریشه، کل زیست
اي که به در مطالعه) 2003(ردي و همکاران . افزایش داد

بر  .Azotobacter spمنظور اثر قارچ میکوریزا و باکتري 
درخت توت انجام دادند، چنین گزارش نمودند که میزان 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلروفیل و کربوهیدرات به نحو 

  .شده افزایش یافت تلقیح هايتوجهی در نمونهقابل
با وجود مقاوم بودن گل محمدي در شرایط نامناسب 

دار و خاکی مانند کاشت در سطوح سنگالخی و شیب
شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی، این محصول در 
اکثر نقاط کشور آبیاري گردیده و تا حدودي از سموم دفع 

گردد جهت تغذیه آن استفاده میشیمیایی آفات و از کود 
با . شودکه این امر سبب کاهش کیفیت اسانس تولیدي می

هاي داراب از درصد گلستان 80توجه به اینکه بیش از 
بصورت دیم و در عرصه هاي طبیعی و  ،جمله الیزنگان

کوهستانی واقع گردیده و معموالً باغداران براي حفظ 
کیفیت اسانس تولیدي حاضر به استفاده از کودهاي 

ستند، لذا این موضوع سبب کاهش عملکرد و شیمیایی نی
در تحقیق حاضر . سود اقتصادي باغداران گردیده است

هاي هاي میکوریزي و باکتريضمن استفاده از قارچ
گیري از کود محرك رشد بعنوان کود زیستی و نیز بهره

مین بخشی از نیاز غذایی، سعی بر آن بوده أدامی، جهت ت
این سوال پاسخ داده  تا ضمن حفظ کیفیت محصول به

شود که استفاده از هر یک از عوامل فوق الذکر به تنهایی 
و یا در ترکیب با یکدیگر تا چه حد بر افزایش تولید در 

  . ثر باشدؤواحد سطح می تواند م
 هامواد و روش

- ، باکترييمیکوریز هايبه منظور بررسی اثرات قارچ
ي هاي محرك رشد و کود دامی بر عملکرد و اجزا

، آزمایشی )Rosa demascena Mill(عملکرد گل محمدي 
بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با 

در یک باغ دیم  1393سه فاکتور، در چهار تکرار، در سال 
. گل محمدي در روستاي الیزنگان داراب به اجراء در آمد

متر از سطح  2000کوهستانی با ارتفاع  الیزنگان روستایی
 و شمالیدقیقه عرض  14درجه و  28در مدارهاي و  ادری
باغ . شرقی واقع گردیده استدقیقه طول  59 درجه و 54

مورد نظر بصورت دیم بوده و از هیچ گونه سم و کود 
قبل از اجراي . شیمیایی در آن استفاده نگردیده است
سانتیمتري  0-30آزمایش نمونه خاك مرکب از عمق 

هاي ویژگی. اه منتقل گردیدخاك گرفته و به آزمایشگ
اندازه گیري شده شامل پ هاش در خمیر اشباع به وسیله 

اي، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع الکترود شیشه
کی و لسنج، کربن آلی با روش واخاك با دستگاه هدایت

اولسن و (سدیم کربنات، فسفر محلول در بی)1934(بالك 
روش هیدرومتر  ، بافت خاك توسط)1954همکاران، 

تبادل با استفاده از روش ، پتاسیم قابل)1951بویوکس، (
کنودسن و همکاران، (آمونیوم یک نرمال خنثی استات
ا پیتیجذب با روش ديمصرف قابلو عناصر کم) 1982

بود که نتایج آن در جدول یک ) 1978لیندسی و نورول، (
  .آمده است

  
  شیمیایی خاك مورد آزمایشهاي فیزیکی و برخی ویژگی - 1جدول 

Clay Silt Sand N O.C  Cu Mn Zn Fe K P  pH  Ec 
%  mgkg-1    dS.m-1 

5/25  40 5/34  01/0  15/0   2/0  04/3  3/0  3/0  228 10  9/7   34/1  
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دو سطح کود ) 1: آزمایشی عبارت بودند از فاکتورهاي
کیلوگرم به ازاي هر بوته  دوو  صفرگاوي شامل دامی 
بدون (شاهد  :شاملدر دوسطح ارچ میکوریزا ق )2گل؛ 
گرم از مخــلوط سه گونه قارچ میکوریزا  300و ) تلقیح

)Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis, 
Clariodcoglomus etunicatum ( باکتري محرك ) 3و

امل استفاده از ـــــــبترتیب ش در چـــهار سطح رشد
 Azosirillum lipoferum Pseudomonas تري ـباک

fluorescens  وAzotobacter chroococum  هر یک به
میلی لیتر به ازاي هر بوته گل و یک سطح بدون  25میزان 

در چهار تکرار که در مجموع ) شاهد(استفاده از باکتري 
مایه تلقیح . بوته گل محمدي سه ساله را شامل گردید 64

سسه تحقیقات موکلکسیون میکروبی قارچ و باکتري از 
هاي نحوه تهیه زاد مایه قارچ. مین شدأتخاك و آب 

اي چهارماهه و با میکوریزي، با استفاده از کشت گلخانه
بود که در  704استفاده از گیاه ذرت رقم سینگل کراس 

نهایت جمعیت اندام فعال مجموع سه گونه در ترکیب 
. بود به ازاي یک گرم مایه تلقیح اسپور 100نهایی برابر با 

هاي گل و حجم کنوپی بوتهمیزان مصرف نیز بر اساس 
هاي بخش بیولوژي خاك اعمال تحقیقات و توصیهبنا به 
 2×108ها در زادمایه تولیدي برابر جمعیت باکتري. گردید
محل . لیتر زادمایه بودبه ازاي هر میلیباکتري  سلول

 جایگذاري مایه تلقیح باکتري و قارچ حد اقل سه نقطه در
سایه انداز گل و در مجاورت ریشه بود و کود دامی نیز در 

هایی در سایه انداز گل و در مجاورت مواد زیستی چاله
گیري شده شامل هاي اندازهویژگی. مصرفی اضافه گردید

وزن تر و وزن خشک گل بوسیله ترازوي دیجیتالی، 
ارتفاع و عرض بوته بوسیله متر نواري، تعداد گل در هر 

 5سازي ریشه ابتدا حدود جهت تعیین درصد کلنیبوته و 
هاي تازه تشکیل شده که جذب ریشه(ریشه ثانویه گرم 

از هر بوته گرفته و ) دهندآب و عناصر معدنی را انجام می
ها درون ظروف پس از شستشوي کامل با آب مقطر نمونه

حاوي مخلوط آب و الکل قرار داده و به آزمایشگاه منتقل 
آمیزي رنگ) 1970(با روش فیلیپس و هیمن ا ابتد. گردید
بندي خطوط سپس با روش شبکه. ها صورت گرفتریشه

سازي ریشه تعیین درصد کلنی) 1975ت، نتن(متقاطع 
هاي بدست آمده بااستفاده از برنامه آماري ادهد. گردید
SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و مقایسه میانگین -

 پنج درصدي دانکن در سطح اها با آزمون چند دامنه
 . صورت گرفت

  نتایج 
دهد که خاك مورد استفاده نتایج جدول یک نشان می

لحاظ ماده آلی و نیز عناصر غذایی پرمصرف هدر آزمایش ب
بافت . کلی حاصلخیزي ضعیف بودمصرف و بطورو کم

  . خاك متوسط و نیزخاك غیر شور بود
ثیر کود أت) 2جدول (بر اساس نتایج تجزیه واریانس 

دامی تنها بر وزن تر، وزن خشک و تعداد گل در بوته در 
هاي اثرات اصلی قارچ. دار بودندمعنی یک درصدسطح 

هاي محـرك رشد نیز بر همه صفات میکوریزي و باکتري
. دار بودندمعنی یک درصدسطح  گیري شده دراندازه

بر صفات  فاکتورهاي آزمایشاثرات برهمکنش هیچیک از 
دار نبود، لیکن معنی پنج درصدمطالعه در سطح  مورد

با آزمون چند  فاکتورمقایسه میانگین برهمکنش دو و سه 
دار بودند که اي دانکن در مورد برخی صفات معنیدامنه

 فاکتورهايدر ارتباط با اثرات . در ذیل اشاره خواهد شد
ها با آزمون دانکن نشان داد که اصلی، مقایسه میانگین

) شاهد(از کود دامی در مقایسه با عدم استفاده  استفاده
دار وزن تر و وزن خشک گل و سبب افزایش معنی

و  1/11، 7/12تعداد گل در بوته بترتیب به میزان 
مایه زنی با ). 3جدول (درصد گردیده است  9/11

دار مخلوط سه قارچ میکوریزي سبب افزایش معنی
ض بوته، وزن ترگل، وزن خشک گل، ارتفاع بوته، عر

ریشه بترتیب  زاسیونتعداد گل در بوته و درصد کلنی
 6/23و  5/17، 6/41، 5/9، 6/17، 7/12به میزان 

  ).3جدول (درصد نسبت به شاهد گردید 
هاي محرك رشد گیاه در کل باعث استفاده از باکتري

بیشترین . گیري شده گردیدبهبود همه صفات اندازه
بوط به استفاده از دار در همه صفات مرافزایش معنی

بود که با تیمار  Pseudomonas fluorescensباکتري 
Azotobacter chroococum نیز تیمار شاهد اختالف  و

دار وزن ترگل، داري داشت و سبب افزایش معنیمعنی
وزن خشک گل، ارتفاع بوته، عرض بوته، تعداد گل در 

، 1/22سازي ریشه بترتیب به میزان بوته و درصد کلنی
درصد نسبت به شاهد  2/34و  7/22، 1/10، 5/26، 3/24

 Azosirillumهمچنین باکتري ). 3جدول (گردید 
lipoferum  ،در ارتباط با صفات وزن تر، وزن خشک

 Pseudomonasعرض بوته و تعداد گل در بوته با باکتري 
fluorescens  3جدول (در یک سطح آماري قرار گرفتند.( 
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  صفات اندازه گیري شدهواریانس کاربرد تیمارهاي مختلف بر  تجزیهنتایج  - 2جدول 

درجات   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
وزن خشک   وزن تر گل

  گل
تعداد گل در   عرض بوته  ارتفاع بوته

  بوته
 اسیونکلنیز

  ریشه
R(  3  8696 ns 545 ns 71/10(تکرار   ns 625/2  ns 3/13951  ns 528/2  ns 

O(  1  **116793(کود حیوانی   **5558  06/60  ns 25/42  ns **1/220665  441/41  ns 
M(  1  **292411(قارچ میکوریزا   **13196  **56/232  **000/961  **1/443223  **281/8904  

)O×M(  1  743 ns 1/2  ns 25/0  ns 25/2  ns 1/1008  ns 531/1  ns 
B(  3  **80062(هاي محرك رشد باکتري  **5561  **38/288  **625/98  **4/173078  **557/109  

)O×B(  3  21898 ns 717 ns 19/6  ns 042/1  ns 7/29653  ns 138/1  ns 
)M×B(  3  18968 ns 353 ns 10/35 ns 292/5  ns 6/9259  ns 618/17  ns 

O×M×B)(  3  12970 ns 322 ns 29/3  ns 125/0  ns 5/10341  ns 176/0  ns 
E(  45  12346 758 242/21(خطا   381/32  4/27986  462/14  

  17/20  11/16  7/10  11  5/15  5/15  )درصد(ضریب تغییرات  
  غیر معنی دار:  nsدر سطح یک درصد معنی دار           :  **
  

استفاده توام از کود  چهارهاي جدول اساس داده بر
افزایش ) O1M1(زنی قارچ میکوریزا حیوانی به همراه مایه

داري را در همه صفات نسبت به تیمار شاهد معنی
)O0M0 (که بترتیب وزن تر گل، وزن به طوري. ایجاد نمود

خشک گل، ارتفاع بوته، عرض بوته، تعداد گل در بوته و 
 8/31، 4/19، 8/14، 8/30، 1/36سازي ریشه به میزان کلنی

  .درصد افزایش یافتند 2/25و 
برهمکنش کود حیوانی و استفاده از باکتري 

ن در همه صفات محرك رشد نشان داد که باالترین میزا
ارزیابی شده مربوط به استفاده توام کود حیوانی به همراه 

بود که در ارتباط با  Pseudomonas fluorescensباکتري 
صفات وزن تر گل، وزن خشک گل و تعداد گل در بوته 

داري داشت این تیمار با همه تیمارها اختالف معنی
م أنی توزهمچنین در ارتباط با برهمکنش مایه). 5جدول (

قارچ میکوریزا و باکتري محرك رشد نیز باالترین میزان 
م از مخلوط أگیري شده صفات، مربوط به استفاده تواندازه
 Pseudomonasهاي میکوریزي به همراه باکتري قارچ

fluorescens  بود که نسبت به تیمار شاهد)M0B0 ( بترتیب
وزن تر گل، وزن خشک گل، ارتفاع بوته، عرض بوته، 

، 4/56سازي ریشه به میزان تعداد گل در بوته و کلنی
  .درصد افزایش دادند 75/30و  8/47، 7/28، 4/45، 2/50

برترین تیمار در برهمکنش هر سه عامل نیز به تیمار 
O1M1B1  م از کود حیوانی، مخلوط سه أیعنی استفاده تو

 Pseudomonasقارچ میکوریزي و باکتري محرك رشد 
fluorescens د که با تیمار شاهد بو)O0M0B0 ( اختالف

داري داشتند و صفات وزن تر گل، وزن خشک کامالً معنی
- گل، ارتفاع بوته، عرض بوته، تعداد گل در بوته و کلنی

، 1/34، 3/57، 3/78، 91سازي ریشه را به ترتیب به میزان 
   .درصد افزایش دادند 7/32و  2/77

  بحث
ي میکوریز آربسکوالر هادر این تحقیق استفاده از قارچ

دار همه صفات رشد و نیز درصد سبب افزایش معنی
- در پژوهش). 3جدول (کلنیزاسیون ریشه گردیده است 

در ارتباط ) 2001(هاي انجام شده توسط راتی و همکاران 
بر روي ) 2007(با گیاه علف لیمو و آریاگادا و همکاران 

رفولوژیک گیاه دارویی اکالیپتوس، افزایش پارامترهاي مو
هاي میکوریز در تیمارهاي مایه زنی شده گیاهان با قارچ

بطور کلی این . آربوسکوالر مورد تأیید قرار گرفته است
محققان، همزیستی میکوریزي و ایجاد یک سیستم ریشه 
اي نازك تر و نفوذ آن به منافذ باریک خاك، بهبود جذب 

. اندتهآب و مواد غذایی پرمصرف را در این امر مؤثر دانس
بر روي گیاه نعناع ) 2002(در مطالعه گوپتا و همکاران 

 Glomusنشان داده شد که مایه زنی گیاه با قارچ
fasciculatum  داري ارتفاع گیاه، عملکرد به صورت معنی

ماده خشک، عملکرد رویشی محصول و درصد 
کلنیزاسیون ریشه را در مقایسه با گیاهان مایه زنی نشده، 

محققان در این پژوهش عنوان کردند . است افزایش داده
که همزیستی قارچ میکوریزي با ریشه گیاه نعناع، سبب 
افزایش جذب عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم و به میزان 

مایه . قابل توجهی فسفر در اندام هوایی گیاه نعناع گردید
زنی گیاه رازیانه با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکوالر به 

اري تعداد چتر، وزن دانه، زیست توده، غلظت دطور معنی
فسفر، درصدکلنیزاسیون ریشه و میزان اسانس را بهبود 

  ). 2004کاپور و همکاران، (داده است 
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بر ) B(و باکتري محرك رشد گیاه ) M(، مخلوط قارچ هاي میکوریزي )O(مقایسه میانگین سطوح عوامل اصلی کود حیوانی  - 3جدول 
  )ɑ=05/0(ي شده با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن صفات اندازه گیر

  وزن تر گل  سطوح فاکتورها
  )گرم(

  وزن خشک گل
  )گرم(

  ارتفاع بوته
  )سانتیمتر(

  عرض بوته
  )ساتیمتر(

تعداد گل در 
  بوته

  کلنی سازي ریشه
  )درصد(

  )O(کود حیوانی 
O0 b  *6/674  b2/168  a84/40  a38/52  b980  a05/18  
O1  a0/760  a8/186  a78/42  a00/54  a1097  a66/19  

  )M(قارچ میکوریزا 
M0  b6/674  b2/163  b91/39  b31/40  b955  b06/7  
M1  a0/760  a9/191  a72/43  a06/57  a1122  a65/30  

  )B(باکتري محرك رشد گیاه 
B0  b1/663  b0/162  c44/37  b31/51  b950  b74/16  
B1  a5/809  a3/201  a38/47  a50/56  a1166  a46/22  
B2  ab0/736  a5/183  b50/42  ab69/53  a1080  b08/19  
B3  b5/660  b3/163  bc94/39  b25/51  b957  b13/17  

O0 :   بدون کود حیوانیO1   :2  کیلو گرم کود حیوانی 
 M0 :  بدون استفاده از قارچ میکوریزي وM1 :  مخلوط سه قارچClariodcoglomus etunicatum+Rhizophagus irregularis+Funnelliformis 

mosseae     B0 :   بدون باکتريB1 : باکتريPseudomonas fluorescens  ،B2 : باکتري Azosprillum lipoferum  ،B3: باکتريAzotobacter 
chroococcum 

  . نشان می دهد را% 5براي هر عامل جداگانه در هر ستون، حروف غیر مشابه بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف آماري در سطح  *
  

بر صفات اندازه گیري شده با استفاده از آزمون چند دامنه ) M(هاي میکوریزي قارچ ×)O(مقایسه میانگین برهمکنش کود دامی  - 4جدول 
  )ɑ=05/0(اي دانکن 

  وزن تر گل  برهمکنش
  )گرم(

  وزن خشک گل
  )گرم(

  ارتفاع بوته
  )سانتیمتر(

  عرض بوته
  )ساتیمتر(

تعداد گل در 
  بوته

  لنی سازي ریشهک
  )درصد(

O0M0   c4/610   c0/154    c88/38   b31/48   c892   b41/6  
O0M1  b8/738    ab4/182    ab81/42   a44/56    ab1067   a69/29  
O1M0   bc0/689    bc3/172    bc94/40   b31/50   b1018   b71/7  
O1M1  a0/831   a4/201    a63/44   a69/57    a1176   a61/31  

O0 :  ن کود حیوانی بدوO1   :2              کیلو گرم کود حیوانی 
 M0 :  بدون استفاده از قارچ میکوریزي وM1 :  مخلوط سه قارچClariodcoglomus etunicatum+Rhizophagus irregularis+Funnelliformis 

mosseae     B0 :   بدون باکتريB1 : باکتريPseudomonas fluorescens  ،B2 : باکتري Azosprillum lipoferum  ،B3: باکتريAzotobacter 
chroococcum 

  . را نشان می دهد% 5حروف غیر مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف آماري در سطح  *
  

بر صفات اندازه گیري شده با استفاده از آزمون ) B(باکتري محرك رشد ×)O(مقایسه میانگین برهمکنش سطوح  کود حیوانی  - 5جدول 
  )ɑ=05/0(چند دامنه اي دانکن 

  وزن تر گل  برهمکنش
  )گرم(

  وزن خشک گل
  )گرم(

  ارتفاع بوته
  )سانتیمتر(

  عرض بوته
  )یمترسان(

  کلنی سازي ریشه  تعداد گل در بوته
  )درصد(

O0B0   bc8/630    bc6/154    d88/36   b50/50    bc912   c01/16  
O0B1  b0/742    b5/185    ab50/45    ab38/55    b1066   ab26/21  
O0B2   b0/741    b8/182    bcd63/41    ab88/52   b1071   bc41/18  
O0B3  c5/584   c9/149   cd38/39   b75/50    c869   c50/16  
O1B0   bc5/695    bc4/169    d00/38    ab13/52    bc988   bc46/17  
O1B1  a0/877    a0/217    a25/49    a63/57     a1266   a66/23  
O1B2   b0/731    b3/184    bc38/43   ab50/54    b1088   abc75/19  
O1B3   b5/736   bc6/176    bcd50/40    ab75/51     bc1046   bc75/17  

O0 :   بدون کود حیوانیO1   :2              کیلو گرم کود حیوانی 
 M0 :وریزي و  بدون استفاده از قارچ میکM1 :  مخلوط سه قارچClariodcoglomus etunicatum+Rhizophagus irregularis+Funnelliformis 

mosseae     B0 :   بدون باکتريB1 : باکتريPseudomonas fluorescens  ،B2 : باکتري Azosprillum lipoferum  ،B3: باکتريAzotobacter 
chroococcum 

  . دهدرا نشان می% 5اي دانکن اختالف آماري در سطح ون بر اساس آزمون چند دامنهحروف غیر مشابه در هر ست *
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گیري شده با استفاده از آزمون بر صفات اندازه) M(قارچ میکوریزا  ×)B(مقایسه میانگین برهمکنش سطوح باکتري محرك رشد  - 6جدول 

  )ɑ=05/0(اي دانکن چند دامنه
  وزن تر گل  برهمکنش

  )گرم(
  گلوزن خشک 

  )گرم(
  ارتفاع بوته

  )سانتیمتر(
  عرض بوته

  )ساتیمتر(
  کلنی سازي ریشه  تعداد گل در بوته

  )درصد(
M0B0   c8/550    d2/142    c25/35   e63/46    d836   c01/5  
M0B1  ab5/757    ab9/188    b50/43    bcd00/53    ab1096    c16/9  
M0B2   b0/704    bc5/174    b50/41    cde25/50   bc1021    c95/7  
M0B3  c5/586   cd1/147    bc38/39   de8/47    cd867   c10/6  
M1B0   ab5/775    b9/181    bc63/39    abc00/56    ab1063    b46/28  
M1B1  a5/861    a6/213    a25/51    a00/60     a1236    a76/35  
M1B2   ab0/768    ab5/192    b50/43   ab13/57    ab1139   b21/30  
M1B3   b5/734   b5/179    b50/40    abc13/55     b1048    b15/28  

O0 :   بدون کود حیوانیO1   :2              کیلو گرم کود حیوانی 

 M0 :  بدون استفاده از قارچ میکوریزي وM1 :  مخلوط سه قارچClariodcoglomus etunicatum+Rhizophagus irregularis+Funnelliformis 

mosseae     B0 :   بدون باکتريB1 : باکتريPseudomonas fluorescens  ،B2 : باکتري Azosprillum lipoferum  ،B3: باکتريAzotobacter 
chroococcum 

  . دهدرا نشان می% 5اي دانکن اختالف آماري در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنه *
 

بر صفات اندازه ) O(کود حیوانی  ×)M(قارچ میکوریزا  ×)B(ش سه گانه سطوح باکتري محرك رشد مقایسه میانگین برهمکن - 7جدول 
  )ɑ=05/0(گیري شده با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن 

  وزن تر گل  برهمکنش
  )گرم(

  وزن خشک گل
  )گرم(

  ارتفاع بوته
  )سانتیمتر(

  عرض بوته
  )ساتیمتر(

تعداد گل در 
  بوته

  کلنی سازي ریشه
  )درصد(

O0M0B0  de5/510    cd5/132    e00/34   f50/45    c772   d50/4  
O0M0B1  bc0/736    b0/180    bcd00/42    abcdef75/51    bc1028    d23/8  
O0M0B2   bc0/697    bcd3/172    cde75/40    cdef25/49   bc1006    d40/7  
O0M0B3  e0/498   d3/131    cde75/38   ef75/46    c765   d50/5  
O0M1B0   bc0/751    bc8/176    cde75/39    abcde50/55    b1053    c52/27  
O0M1B1  bc0/748    b0/191    ab00/49    ab00/59     ab1105    ab30/34  
O0M1B2  b0/758    b3/193    bcd50/42   abcd50/56    ab1137   bc42/29  
O0M1B3   bcd0/671   bcd5/168    cde00/40    abcdef75/54     bc973    c50/27  
O1M0B0   cde0/591    bcd9/151    de50/36   def75/47    bc901    d53/5  
O1M0B1  b0/779    ab8/197    bc00/45    abcdef25/54    ab1046    d10/10  
O1M0B2   bc0/711    bc8/176    bcd25/42    bcdef25/51   bc1037    d50/8  
O1M0B3  bcd0/675   bcd8/162   cdec00/40   def00/48    bc970   d70/6  
O1M1B0  b0/800    b0/187    cde50/39    abcd50/56    b1074    bc40/29  
O1M1B1  a0/975    a3/236    a50/53    a00/61     a1368    a22/37  
O1M1B2   bc0/751    b8/191    bc50/44   abc75/57    ab1140   bc00/31  
O1M1B3   b0/798   b5/190    cde00/41    abcde50/55     ab1123    bc80/28  

O0 :   بدون کود حیوانیO1   :2              کیلو گرم کود حیوانی 

 M0 :  بدون استفاده از قارچ میکوریزي وM1 :  مخلوط سه قارچClariodcoglomus etunicatum+Rhizophagus irregularis+Funnelliformis 

mosseae     B0 :   بدون باکتريB1 : باکتريPseudomonas fluorescens  ،B2 : باکتري Azosprillum lipoferum  ،B3: باکتريAzotobacter 
chroococcum 

  . را نشان می دهد% 5حروف غیر مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف آماري در سطح  *
  

در شرایط دیم مشابه شرایط این آزمون، گیاه 
ن آب مورد نیاز خود متکی به نزوالت جوي میأبراي ت

بوده و در هرزمان ممکن است تحت تنش رطوبتی قرار 
درشرایط تنش رطوبتی غیر از تنش حاصل از کمبود . گیرد
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رطوبت، گیاه با کمبود جذب عناصر معدنی بویژه انواعی 
ثر از میزان رطوبت است مثل أکه حرکت آنها در خاك مت

در این شرایط . گرددبرو میفسفر و عناصر کم مصرف رو
همزیستی میکوریزي از طریق افزایش سطح جذب ریشه 
و همچنین افزایش سرعت جذب عناصر که از طریق 

گیرد، هاي قارچ به جاي حرکت در خاك صورت میهیف
  . دهداثرات منفی تنش رطوبتی را کاهش می

در تحقیق حاضر استفاده از کود حیوانی سبب 
شد گل محمدي گردیده است که هاي رافزایش ویژگی

این افزایش در رابطه با وزن تر و خشک گل و نیز تعداد 
بطور کلی کاربرد مواد آلی . دار بوده استگل در بوته معنی

  سبب بهبود خصوصیات خاك و افزایش رشد گیاه 
تواند افزایش کود دامی بعنوان یک ماده آلی، می. شودمی

فیزیکی و شیمیایی  هايسبب ایجاد تغییرات در ویژگی
خاك گردد و با بهبود ساخت خاکدانه، تخلل خاك و 
نفوذپذیري و نیز باال بردن ظرفیت نگهداري آب و 
همچنین بهبود تغذیه، رشد و نمو گیاهی را افزایش دهد 

بهبود فعالیت میکروبی و وجود ). 2002آتیه و همکاران، (
رتري هاي رشد گیاهی از دیگر دالیل عمده بتنظیم کننده

در تعدادي از . تیمارهاي حاوي مواد آلی بیان شده است
تحقیقات صورت گرفته به نقش میکروارگانیسم هاي 

ثیري که در افزایش جوانه زنی أموجود در مواد آلی و ت
شاالن (هاي میکوریزي دارند اشاره گردیده است قارچ

  ). 2006، گوسلینگ و همکاران2005
طور کلی استفاده از باکتري محرك رشد ب

موجب بهبود رشد گیاه گل محمدي شده است ولی در 
بین سه باکتري بکار رفته در این آزمایش استفاده از 

در درجه اول و  Pseudomonas fluorescensباکتري 
نتایج بهتري را بعد از آن   Azosirillum lipoferumباکتري 

هاي محرك رشد، تولید هورمونتولید . ندادر بر داشته
هاي فور، تثبیت نیتروژن مولکولی، تولید متابولیتسیدرو

اکسین، (هاي گیاهی ثر در رشد گیاه، مانند هورمونؤم
، افزایش فراهمی عناصر ... )ها ورلین، سیتوکنینبجی

غذایی، کنترل عوامل بیماریزا و تغییر در مورفولوژي ریشه 
تواند رشد گیاه را بواسطه از جمله دالیلی است که می

نتایج برخی محققین . ها افزایش دهداز این باکتري استفاده
باشان و همکاران، (نیز با یافته حاضر همخوانی دارد 

فریدیان و همکاران،  1995بادي و همکاران،  1997
م استفاده أثیر توأآید تهمانگونه که از نتایج بر می). 1393

هاي میکوریزي و باکتري از کود حیوانی، مخلوط قارچ
گیاه نسبت به اثرات منفرد و دوتایی آنها بر محرك رشد 

شاید یکی از دالیل آن عدم . ثرتر بوده استؤرشد گیاه م
استفاده از کودهاي شیمیایی بوده، زیرا گیاه تحت این 

هاي بیولوژیکی موجود استفاده شرایط از همه پتانسیل
از طرف دیگر وجود مواد آلی بستري مناسب . نموده است

و هورمونی براي میکروارگانیسم هاي  اياز نظر تغذیه
بکار گرفته شده عمل کرده و فعالیت و کارایی آنها را 

گردد در مناطقی بنابراین پیشنهاد می .بهبود بخشیده است
که باغداران جهت حفظ کیفیت اسانس مانند داراب 

تولیدي گل محمدي، حاضر به استفاده از هیچگونه کود و 
ین در گلستان هاي دیم که سموم شیمیایی نیستند، همچن

احتمال تنش رطوبتی وجود دارد، براي باال رفتن هر چه 
هاي زیستی، مانند استفاده از بیشتر تولید، از همه ظرفیت

 Pseudomonasباکتري محرك رشد، بویژه سویه 
fluorescens و نیز قارچ هاي میکوریزي استفاده نمایند .

ر نقاط ایران، همچنین بدلیل فقر مواد آلی خاك در اکث
استفاده از این مواد، بویژه کودهاي حیوانی سبب افزایش 

   .  توان زیستی خاك خواهد گردید
  گیري کلینتیجه

توان اظهار با توجه به نتایج بدست آمده می
                   ٌ                          داشت که استفاده توا م از کودهاي دامی و کودهاي 

نیز هاي میکوریزي و بیولوژیک بویژه استفاده از قارچ
بخصوص در مناطقی که  ،هاي محرك رشد گیاهباکتري

جهت بهبود کیفی گل محمدي از کودهاي شیمیایی 
و نیز احتمال تنش رطوبتی وجود دارد  گردداستفاده نمی

توان زیستی خاك ، به منظور باال بردن )مانند مناطق دیم(
نتیجه بسیار مطلوب تري نسبت به استفاده هر یک از 

نین بر اساس این تحقیق استفاده همچ. تنهایی داردموارد به
نتیجه  Pseudomonas fluorescensاز باکتري محرك رشد 

هاي محرك رشد استفاده بهتري را نسبت به سایر باکتري
 .شده در این آزمایش داشته است

  سپاسگزاري
بدین وسیله از زحمات موسسه تحقیقات خاك 
و آب، بخش بیولوژي خاك بخاطر در اختیار قرار دادن 

هاي محرك رشد گیاه یه تلقیح قارچ میکوریزا و باکتريما
  .گرددصمیمانه قدردانی می
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Abstract 

Utilization of damask rose in sanitary and medicinal industries change it to 
valuable and economic goods. In order to investigate the effects of mycorrhizal 
fungi, plant growth-promoting bacteria and animal manure on yield and growth 
characteristics of damask rose, a factorial experiment in a randomized complete 
block design with four replications was performed in 2014 in Layzgan region of 
Darab city. The first factor was two levels of animal manure (0 and Two kg of 
per plant. The second factors was two levels of mycorrhizal fungi (without and 
with a mixture of three species of mycorrhizal fungi) and the third factor was 
four levels of plant growth-promoting bacteria (three strains of plant growth-
promoting bacteria and no bacteria). The results showed that the effects of 
animal manure, inoculation with mycorrhizal fungi and inoculation with 
promoting bacteria had a significant (P < 0.01)) effect on growth characteristics 
and root colonization of damask rose. Pseudomonas fluorescens had a 
significant effect on all measured characteristics. Interaction effects of each 
three factors had the greatest influence on wet and dry weight of flower, height 
and width of plant, number of flowers pre plant and root colonization which 
respectively caused the increments of 91, 78.3, 57.3, 34.1, 77.2 and 32.7 
percent to control. It was concluded that the simultaneous use of all factors had 
more positive effects on the improvement of measured characteristics.  

 
Keywords: “Bio-fertilizers”, “Damask rose”,  “Layzangan”,  “Organic fertilizers”. 
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