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گیاه ي، میزان و ترکیبات اسانسهاي رشدبر شاخصهاي محرك رشد هاي مختلف رایزوباکتري گونهبررسی 
Ocimum basilicumریحاندارویی

2، احمد اصغرزاده1*مریم ذوالفقاري
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چکیده

امروزه گیاهان دارویی اهمیت باالیی در تامین نیازهاي مرتبط با سالمت بسیاري از جوامع پیشرفته و سنتی دارند. در نتیجه تولید 
مطلوب و مطابقت آن با استانداردهاي الزم، مانند غلظت مناسب مواد فیتوشیمیایی و عاري مواد گیاهی با عملکرد باال و کیفیت 

هاي الزم براي تولید گیاهان دارویی است. کودهاي بیولوژیک بودن از بقایاي سموم و کودهاي شیمیایی در محصوالت، ضرورت
باشد. گیاه دارویی ریحان، ه اهداف ذکر شده میهاي محرك رشد، یکی از راهکارهاي مفید جهت دستیابی بمثل رایزوباکتري

طر و ارزشمند و سایر سرطان، داشتن اسانس معمیکروبی و ضداکسیدانی باال با خواص ضدمتعلق به خانواده نعناییان، با فعالیت آنتی
هاي افزایش رایزوباکترياثر چهار گونه مختلف از تحقیقآید در این ، گیاهی بسیار مفید و ارزشمند به شمار میخواص دارویی

در )، Azosprilium brasilence؛ Bacillus subtilis؛Pseudomonas putida؛ Azotobacter chroococcumشامل (دهنده رشد
هاي رایزوباکتري مثل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از اثرات مثبت بعضی گونهمقایسه با کود شیمیایی و گیاهان شاهد 

ت اسانس در بررسی شامل شاخص هاي رشد رویشی، میزان و ترکیباسابتیلیس بر پارامترهاي مورد کروکوکوم و باسیلوسازتوباکتر
رقابت با کود شیمیایی و حتی بهتر از آن در توانایی،نتیجه کلی نشان می دهد که باکتري هاي محرك رشدباشد.گیاهان ریحان می

کشت گیاه ریحان بازده داشتند.

: رایزوباکتري هاي افزایش دهنده رشد، ریحان، اسانس.کلمات کلیدي

مقدمه

در کشاورزي متداول در چند دهه اخیر مشکالت زیست محیطی بسیاري را سبب هاي شیمیاییتولید و مصرف بی رویه نهاده
توان به آلودگی منابع آب و خاك، کاهش کیفیت محصوالت غذایی و بر هم خوردن تعادل گردیده است که در این میان می

سازد، اشاره کرد. راه حل اساسی این مشکالت حرکت ها وارد میزیستی در محیط خاك که صدمات جبران ناپذیري به اکوسیستم
از انواع باشد.اي از جمله کودهاي بیولوژیک میهاي درون مزرعهه بیشتر از نهادهبه سوي کشاورزي پایدار بر پایه استفاده هرچ

هاي محرك رشد گیاه اشاره کرد، که امروزه باکتريهاي مفید خاکزي مثل رایزوتوان به میکروارگانیسمکودهاي بیولوژیک می
لکرد محصوالت زراعی و باغی یش کیفیت و پایداري عمهاي کشاورزي پایدار به منظور دستیابی به افزاکاربرد فراوانی در سیستم

هاي محرك رشد ممکن است سرعت رشد گیاه را با اثر مستقیم یا غیرمستقیم فعالیتشان تحریک کنند. رایزوباکتري.دارند
یاه؛ بهبود ها؛ کاهش سطح اتیلن در گهاي اثر مستقیم شامل تولید مواد فرار باکتریایی تحریک کننده و فیتوهورمونمکانیسم

گذارند ها اثر می، بر روي باکتريترکیبات ثانویه گیاهانباشد.میهاي مقاومت به بیماري اي گیاه و تحریک مکانیسموضعیت تغذیه
). 2002(ویرهیلینگ و پیچه، یابندتجمع میمیکروارگانیسم هااستقرار ترکیبات در گیاهان میزبان مربوطه، در طیتجمع اینو
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اي و عطري را دارد از نظر دارویی با ارزش بوده و هر سه کاربرد دارویی، ادویهکه گیاهان تیره نعناع گیاه ریحان، یکی از 
(کاهکونن اکسیدانی قوي دارداست که خاصیت آنتیآن به خاطر مقادیر باالي اسانس گیاهاین ارزش).2002(بایس و همکاران، 

).1999و همکاران، 

هاروشمواد و 

دارند. ریحانداروییگیاهاز جملهگیاهاناسانسرشد و میزان هاي افزایش دهنده رشد اثرات مطلوبی بربعضی رایزوباکتري
قرار بررسی اثر باکتري هاي محرك رشد بر شاخص هاي رشد رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان موردتحقیقدر این 
چهار گونه مختلف رایزوباکتري محرك این آزمایش در قالب طرح آزمایشی بلوك کامل تصادفی با شش تیمار شامل: گرفت. 

شاهد )، Azosprilium brasilence؛ Bacillus subtilis؛Pseudomonas putida؛ Azotobacter chroococcum(رشد گیاه
گلدانی در هر تکرار انتخاب مشاهدهسهوتکرارچهاردربه مقدار توصیه شده براي ریحان)NPK(بدون کود) و کود شیمیایی (

قرار دادن ها براي تلقیح گیاهان ریحان، نحوه کاربرد رایزوباکتريانجام شد.کشت گیاهان ریحان در گلدان و در گلخانهگردید. 
ها قادر هستند که پس . این رایزوباکتريپس کاشت بذرها بودو سکشت باکتري هابذرها براي مدت یک ساعت در سوسپانسیون

از ورود به خاك تکثیر شده و جمعیت مطلوبی را براي تلقیح گیاهان ریحان تشکیل دهند. 
نتایج

نشان گیاهان ریحان تحت تیمارهاي مختلف شاخص هاي رویشی% بر 5داري را در سطح نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی
تر بیشتري را نسبت به سایر تیمارها دارند این در گرم، وزن22گیاهان ریحان در تیمار کود شیمیایی با میانگین وزنیدهد. می

تر کمتري را است که گیاهان ریحان در تیمار باسیلوس سابتیلیس، ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپریلیوم برازیلنس اگرچه وزنحالی
پوتیدا و گیاهان شاهد با میانگین وزنی باشد. گیاهان تیمار سودوموناسدار نمیار کود شیمیایی معنیو تیمهادارند، اما تفاوت بین آن

گرم، بیشترین وزن 8/2تیمار رایزوباکتري ازتوباکتر کروکوکوم با میانگین وزنی همچنین تر را دارند.م، کمترین میزان وزنگر10
د برگ را در بین سایر تیمارها دارند. برگ، بیشترین تعدا50با میانگین تعداد و خشک 

میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهاي مختلف در گیاه دارویی ریحان-1جدول

وزن تربخش هوایی تیمار
(گرم)

خشک وزن
هوایی(گرم)

ارتفاع گیاه تعداد برگ
(سانتی متر)

میزان اسانس
(درصد)

A. chroococcum17 ab8/2 a5037a3/0 b
P. putida10b3/1 bc32cd35a3/0 b

B. subtilis19 ab5/2 ab49ab37a48/0 a
A. brasilence5/17 ab6/2 ab47bc35a2/0 c

22a9/2کودشیمیایی a47c40a2/0 c

5/10شاهد bc1/129d33a2/0 c

گیاهان تلقیح .تیمارها در میزان اسانس گیاهان ریحان وجود داردداري بین نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیهمچنین بر اساس 
سابتیلیس بیشترین گیاهان ریحان در تیمار باسیلوس. شده با تیمارهاي باکتري میزان اسانس باالتري از گیاهان غیرباکتریایی دارند

به است، اما رایزوباکتري آزوسپریلیوم در بین و ازتوباکتر بر مقدار اسانس مشاهاي سودوموناس میزان اسانس را دارند، اثر گونه
یمیایی و گیاهان شاهد وجود ندارد.داري بین آزوسپریلیوم و تیمار کود شها، کمترین میزان اسانس را دارد و تفاوت معنیگونه
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شناسایی موردها توسط دستگاه کروماتوگراف گازي و کروماتوگراف گازي با جرم سنجیاسانسآنالیز ترکیبات اسانس: 
دهد و تغییرات آن بر اساس تیمارهاي اعمال شده قابل توجه لینالول بیشترین جزء اسانس را تشکیل میو جداسازي قرار گرفتند. 

است. 

درصد ترکیبات اسانس گیاهان ریحان در کشت با رایزوباکتري-2جدول 

شاهد کود شیمیایی P. putida B.subtilis A.chrococum A.brasilense
شاخص 
بازداري

ترکیب

- 4/0 - - - - 938 β –Pinene

- 1/2 2/0 0 8/0 1/1 989 myrcene

- 5/5 - - - - 1030 1,8 cineole

- 2/1 - - - - E-β-ocimene

9/16 5/47 0/30 8/26 8/46 0/35 1095 Linalool

9/0 5/0 - - - - 1143 camphor

3/2 5/0 1/0 1/0 6/0 9/0 1187 α- terpineol

5/4 2/1 2/4 - 7/4 0/2 1196 methyl chavicol

1/1 - 9/0 0/1 8/2 6/0 1230 nerol

8/11 2/1 3/1 - - 0/5 1238 neral

8/0 4/1 1/3 6/1 1/1 1/5 1253 geraniol

0/2 9/1 6/2 8/1 1/4 5/7 1267 geranial

1/1 5/4 - 8/0 5/3 8/5 1389 β- elemene

- 1/1 - - - - 1407 z- caryophyllene

- 1/2 - 8/1 2/2 3/3 1417 E-caryophyllene

6/5 8/5 1/9 5/3 7/10 2/9 1436 α-transbergamotene

6/3 3/1 - 5/1 5/1 3/2 1454 α-humulene

6/2 8/0 7/0 6/0 6/0 6/0 1463 Muurola4,5 diene(cis)

- 4/2 2/2 6/0 4/2 2/2 1490 Muurola4,5diene (Trans)

7/0 4/2 5/1 1/1 6/1 7/0 1503 germacrene A

- 1/3 1/4 5/2 2/3 9/2 1513 cadinene

7/1 4/0 5/0 9/1 7/0 - 1549 elemol

1/4 3/0 2/1 5/4 6/0 6/1 caryophyllene oxide

5/5 1/0 9/1 5/5 1/1 4/2 1614 1,10-diepi-cubenol

6/0 5/5 6/0 5/4 7/5 1/1 1524 δ- cadinol

2/7 - 0/6 0/30 - 1/10 1640 epi- α-cadinol

73 7/96 2/70 1/91 7/94 99 جمع ترکیبات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري داروییاهواز         -1394بهمن 8تا 5ین کنگره علوم باغبانی          نهم

۴

میزان لینالول در تیمار رایزوباکتري ازتوباکترکروکوکوم بیشتر از بقیه تیمارهاست و پس از آن رایزوباکتري آزوسپریلیوم براسیلنس 
اسانس گیاهان ریحان در تیمار ازتوباکترکروکوکوم و پس از آن تیمار کاویکول در پوتیدا قرار دارند. میزان متیلو سودموناس
دهد، در بین تیمارها باالتر از بقیه است. در کل حضور بیشتر ترکیبات سبک در اسانس کیفیت آن را افزایش میپوتیدا سودوموناس

پوتیدا وسپریلیوم برازیلنس و سودوموناسبیشترین درصد ترکیبات سبک در اسانس گونه ازتوباکتر حضور دارد و به دنبال آن آز
بر اساس هاي ذکر شده قرار دارد.پایین از رایزوباکتريقرار دارند. گیاهان تیمار شیمیایی نیز از نظر کیفیت اسانس، در حد کمی

ی مورد بررسی هاي رویشنتایج آزمایش رایزوباکتري ازتوباکتر کروکوکوم و باسیلوس سابتیلیس تاثیر بارزي بر افزایش شاخص
مانند سایر نژادهاي باکتري مورد استفاده، ها رایزوباکتري آزوسپریلیوم قرار دارد، اما رایزوباکتري سودوموناساند و پس از آنداشته

هاي هاي رویشی گیاهان ریحان داشته باشد. در ارائه نتایج آزمایش، تاثیر گونهنتوانسته است اثرات افزایشی بر رشد و شاخص
دهد که تاثیر تیمار کود ف رایزوباکتري با تیمارکود شیمیایی و گیاهان شاهد مورد مقایسه قرار گرفت، و نتایج نشان میمختل

باشد. در واقع میزان عناصر موجود در کود ها میهاي رشدي گیاهان ریحان، بیشتر از تیمار رایزوباکتريشیمیایی بر افزایش شاخص
ها، نتایج مثبت حاصل از تلقیح گیاهان با رایزوباکتريناسبی را براي گیاهان ریحان فراهم آورد.شیمیایی، توانسته رشد رویشی م

ها مواد افزایش دهنده رشد گیاهی مثل ممکن است بواسطه نقش ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در تثبیت نیتروژن باشد. عالوه بر این آن
کنند.ها را تولید میایندول استیک اسید و جیبرلین
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Abstract

The production of medicinal plant is important in health care needs these days, in developed countries
or traditional systems. So production of plant material with high yield and quality, according to
standards for the content of phytochemicals and without any residual of pesticide or any chemical
fertilizers, is a need for the economic production of medicinal plant. Biofertilizer like plant growth
promoting rhizobacteria (PGPR) could help to achieve the goals. Ocimum basilicum L. (sweet basil)
belongs to Lamiaceae is a valuable and economically important plant, because of its antioxidant
properties and anticancer properties, and its essential oil. In this experiment we compare the effect of
four species of PGPR to chemical fertilizer and control plant, in the production of basil plant to
investigate the effect of different species to increase desirable parameters such as growth and essential
oil content. This experiment was done on two separate section; the result of the first one show that
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Azotobacter chrococoum and Bacillus subtillis. Conclusion of results shows the PGPR as biofertilizers
could be replace chemical fertilizer.

Key words: Ocimum basilicum, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, essential oil.
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