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چکیده
مصرف کودهای آلي در نظام کشاورزی پایدار ،عالوه بر کاهش خطرات زیستمحيطي ناشي از کاربرد کودهای
شيميایي ،از طریق بهبود خواص فيزیکي ،شيميایي و بيولوژیک خاک موجب پایداری توليد محصوالت کشاورزی
ميگردد .به منظور بررسي تاثير کودهای آلي ورمي کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ بر صفات مورفولوژیک،
درصد اسانس و اجزای اسانس گياه دارویي ریحان ،آزمایشي به صورت گلداني در قالب طرح کامالً تصادفي در گروه
علوم باغباني دانشگاه محقق اردبيلي به اجرا درآمد .تيمارهای آزمایشي شامل نسبتهای حجمي صفر (شاهد)،11 ،21 ،
 41 ،31و  91درصد از ورميکمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ در دو حالت شسته شده و شسته نشده بود .نتایج
نشان داد که بيشترین مقادیر وزن تر بوته ،تعداد و سطح برگ ،وزن خشک برگ ،تعداد ساقه های اصلي و کلروفيل در
تيمارهای حاوی  31و  41درصد کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده مشاهده شد که به طور معني داری
بيشتر از تيمار شاهد بودند ،در حالي که بيشترین مقادیر ارتفاع و وزن خشک بوته ها ،وزن تر و وزن خشک ریشه ،وزن
خشک ساقه و درصد اسانس در تيمارهای حاوی نسبتهای  11و  31درصد حجمي ورميکمپوست ثبت شد .نتایج نشان
داد که در گياهان کشت شده در بسترهای حاوی درصدهای مختلف کمپوست مصرف شده قارچ درحالت شسته شده،
بيشترین درصد ترکيبات ميرسين ،گاما مورولن ،بتاپينن و یوجينال حاصل شد .در این پژوهش کاربرد کودهای آلي در
مقایسه با شاهد همه صفات مورد مطالعه ،برتری معنيداری را نشان دادند.
واژههای کلیدی :اسانس ،ریحان ،صفات مورفولوژیک ،کمپوست مصرف شده قارچ ،ورميکمپوست
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Abstract
The useage of organic fertilizer in a sustainable agricultural system could reduce the environmental
risks associated with the use of chemical fertilizers by improving the physical, chemical and biological
properties of soils that will result in sustainable production. Therefore, it seems necessary to assessing the
impact of organic fertilizers on growth and yield of crops. In this study, an experiment was conducted in a
completely randomized design, University of Mohaghegh Ardabili to evaluate the effect of organic fertilizers
including vermicompost and spent mushroom compost on morphological traits and essential oil of basil.
Treatments included zero (control), 10, 20, 30, 40 and 50 percent of vermicompost and spent mushroom
compost in both washed and unwashed cases. The results of this study showed that the maximum of fresh
weight of bush, leaves numbers, leaf area, leaf dry weight, number of main stems and chlorophyll were
observed in plant cultivation medium supplemented with 30 and 40 percent of washed spent mushroom
compost that were significantly more than the control treatment. While, the major amount of plant were
height and bush dry weight, stem dry weight, root fresh and dry weight and percent of essential oil were
recorded in treatments containing 20 and 30% of vermicompost. The results showed that the use of organic
fertilizers increased essential oil composition in basil. So that the highest percentage of myrcene, betapinene, eugenol and gama-muurolene were obtained in plants grown in substrate containing different
percentages of washed mushroom compost. In this study on the most traits, the use of organic fertilizers
showed a significant effect compared to the control.

Keywords: Vermicompost, Washed Spent Mushroom Compost, Ocimum basilicum, Morphological Traits,
Essential Oil
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نگهداری

آب

خاک،

تشدید

فعاليت

گياهان دارویي از دیرباز تاکنون در تامين بهداشت

ميکروارگانيسمهای مفيد خاکزی ،حفظ منابع خاک و

و سالمتي جوامع از لحاظ درمان پيشگيری از بيماریها

تداوم توليد ميگردند .ورميکمپوست 2و کمپوست

از ارزش و اهميت خاصي برخوردار بودهاند .ریحان

مصرف شده قارچ (SMC) 1از انواع رایج و متداول

گياهي علفي ،یکساله و معطر است که به عنوان گياه

کودهای آلي در کشاورزی ميباشند .ورمي کمپوست

دارویي ادویهای و همچنين سبزی تازه استفاده ميشود.

کود توليد شده به وسيله کرمهای خاکي است که در

منشاء آن شمال غرب هند ،شمال شرق آفریقا و آسيای

نتيجه ی تغيير و تبدیل انواع بازمانده های آلي حين

مياني گزارش شده است (اميد بيگي 1111؛ کليمانکووا و

عبور از دستگاه گوارش کرم های خاکي به وجود مي

همکاران  .)1112اسانس آن خاصيت ضد قارچي و

آید .این ماده به دليل داشتن  pHمناسب ،بافت اسفنجي،

باکتریایي داشته و دفع کننده حشرات است و به طور

مواد هوميک ،عناصر غذایي قابل جذب گياه ،آنزیم های

گسترده در صنایع غذایي ،عطرسازی و تهيه محصوالت

مختلف ،ویتامين ها و هورمونهای رشد مثل اکسين،

بهداشتي مربوط دهان و دندان کاربرد دارد (خاليد و

جيبرلين و سيتوکينين یک کود آلي بسيار مطلوب مي-

همکاران .)1119

باشد (آتيه و همکاران  1111و آرانکون و

وجود عناصر غذایي کافي در خاک نقش عمدهای

همکاران .)1119ورمي کمپوست یک فرآورده غني از

در عملکرد گياهان از جمله گياه دارویي ریحان دارد

مواد غذایي و ميکروبي است که در نتيجه تعامل بين

(دادوند سراب و همکاران .)1112 ،امروزه بيشتر

کرم ها و ميکرو ارگانيسم ها بصورت ارگانيک توليد

توليدکنندگان بخش کشاورزی به منظور افزایش ميزان

مي شود(دامينگوئز )1114عزیزی و همکاران (،)1117

توليد در واحد سطح ،به مصرف کودهای شيميایي

بهبود رشد رویشي و زایشي گياه توت فرنگي را در اثر

حاوی عناصر غذایي پرمصرف روی آوردهاند ،در حالي

مصرف ورميکمپوست نشان دادند .سانچز و همکاران

که مطالعات مختلف نشان ميدهد که استفاده بيش از

( )1112نيز افزایش عملکرد دو گونه از گياه دارویي

حد کودهای شيميایي پرمصرف در درازمدت ،عملکرد

بارهنگ را در نتيجه کاربرد ورميکمپوست گزارش

گياهان زراعي را به دالیل مختلفي مانند اسيدی شدن

نمودند .در مطالعه دیگری بيشترین ارتفاع بوته ،تعداد

خاک ،کاهش فعاليتهای بيولوژیکي ،افت خصوصيات

شاخه فرعي ،وزن خشک سرشاخه گلدار ،وزن خشک

فيزیکي خاک و همچنين عدم وجود ریزمغذیها در

اندام هوایي ،درصد و عملکرد اسانس در مرزه در اثر

کودهای مذکور به شدت کاهش ميدهند (ادیدیران و

کاربرد کود زیستي و  91درصد کود شيمایي بهدست

همکاران  .)1114عالوه بر این مصرف سموم و کودهای

آمد (مکي زاده و همکاران  .)1121حسيني و همکاران

شيميایي صدمات جبرانناپذیری بر محيط زیست و

( )1129گزارش کردند که بيشترین درصد اسانس در

سالمتي انسان وارد مينماید .بنابراین استفاده از

گياه مرزه سهندی در تيمار دو تن در هکتار

کودهای آلي برای تامين نيازهای رویشي گياه و کاهش

ورميکمپوست به دست آمد .نایيجي و سوری ()1129

این مخاطرات ضروری است که پایداری نظامهای

و رضواني مقدم و همکاران ( )1129تأثير

مثبت

کشاورزی در آینده را نيز به دنبال دارد (مورتي و الدها

کودهای بيولوژیک و آلي را روی شاخصهای رشد و

 .)2522کودهای آلي موادی طبيعي هستند که ضمن

اسانس مرزه گزارش کردند .کياني و همکاران ()1129

تامين عناصر غذایي موردنياز گياه ،سبب افزایش

1- Vermicompost
)2- Spent Mushroom Compost(SMC
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با بررسي تأثير نسبتهای حجمي صفر (شاهد)،21 ،

است باعث آلودگي و ایجاد مخاطراتي برای محيط-

 41 ،31 ،11و  91درصد از ورميکمپوست ،کمپوست

زیست شود (راجپوت و همکاران  .)1115کمپوست

شسته شده و شسته نشده بستر کاشت قارچ روی گياه

مصرف شده قارچ به دليل این که قبل از استفاده جهت

نمودن

توليد قارچ طي فرآیندی بهطور کامل کمپوست و

ورميکمپوست و کمپوست شسته شده و شسته نشده

پاستوریزه ميشود ،عاری از علفهای هرز و بيماریها

بستر کاشت قارچ در بستر کاشت گياه بر پارامترهای

ميباشد که ميتواند یکي از شاخصهای مفيد آن به

رشد رویشي از قبيل وزن تر و خشک بوته ،ارتفاع بوته،

حساب آید .همچنين کمپوست مصرف شده قارچ پس از

محتوای کلروفيل و سطح برگ و همچنين محتوای

خارج شدن از سالنهای توليد قارچ حاوی مقدار زیادی

عناصر درشت مغذی در بخش هوایي گياه دارویي نعناع

عناصر معدني ميباشد که مورد استفاده قرار نگرفته

اثر معنيداری داشت .غالمي شرفخانه و همکاران

است (فيدانزا و همکاران  .)1121کود مذکور به دليل

( )1129افزایش ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبي مرزه

دارا بودن مقادیر قابل توجهي هوموس ،عناصر غذایي،

در اثر کاربرد هفت تن در هکتار ورميکمپوست را

زهکشي مناسب و سایر خواص فيزیکي و شيميایي،

نسبت به شاهد گزارش نمودند .بررسي اثر تيمارهای

دارای خصوصيات و پتانسيل الزم به عنوان یک ماده

مختلف کودی بر درصد اسانس گياه دارویي نعناع فلفلي

غذایي و افزودني مناسب به بستر کاشت گياهان مي-

نشان داد که عملکرد اسانس در تيمارهای ورمي

باشد (وهابي ماشک و همکاران  1112و لور و همکاران

کمپوست  ،کود گاوی  ،ازتوباکتر و آزوسپریليوم با

 .)2524کوبيالی و تاپکوگلو ( )1117در یک آزمایش

تيمار شاهد (استفاده از کود های شيميایي ) برابری مي

گلداني مقادیر صفر 31 ،29 ،و  91تن در هکتار ازکود

کرد(کالرا  .)1113آرانکون و همکاران ( )1114نشان

آلي کمپوست مصرف شده قارچ را با خاک بستر کشت

دادند که مصرف ورميکمپوست به طور چشمگيری

فلفل مخلوط نمودند ،نتایج این تحققيق نشان داد که

عملکرد دانه گياه دارویي ریحان را در مقایسه با شاهد

کاربرد این کود تاثير معني داری در افزایش مقدار ماده

افزایش داد.

خشک و محتوای عناصر غذایي همچون نيتروژن،

دارویي

نعناع

دریافتند

که

جایگزین

کمپوست مصرف شده قارچ به بقایای بستر

فسفر ،پتاسيم ،آهن و روی داشت .ساگار و همکاران

پرورش قارچ اطالق ميشود و یکي از فرآوردههای

( )1115در بررسي تاثير مصرف کمپوست مصرف

جانبي صنعت توليد قارچهای خوراکي ميباشد .اجزای

شده قارچ در افزایش عملکرد در گياهان گوجهفرنگي،

اصلي این ماده شامل قستهای مختلفي مانند کاه ،کود

سيبزميني ،زنجبيل و سير را گزارش کردند .وبستر و

مرغي ،چوب ذرت ،و سنگ گچ ميباشد .همچنين اجزای

همکاران ( )1117نشان دادند که استفاده از کود آلي

دیگری مثل علفهای خشک ،بلغور پنبهدانه ،غوزه پنبه،

کمپوست مصرف شده قارچ به عنوان یک اصالح کننده

غالف دانههای کاکائو ،تفاله جو و بعضي از مواد دیگر

خاک در کشت انگور به استقرار گياهان جوان کمک

ميتواند به آن اضافه شود (ور و همکاران  .)1119اگر

نموده و باعث کاهش مصرف آب گردید .افزایش

به ازای توليد هر کيلوگرم قارچ  9کيلوگرم پسماند

عملکرد گياه انگور در نتيجه مصرف کمپوست مصرف

کمپوت قارچ توليد شده باشد (ویليامز و همکاران

شده قارچ توسط پرگرینا و همکاران ( )1115نيز گزارش

 )1112ساليانه چيزی بيش از  27ميليون تن پسماند

شده است .عليرغم تحقيقات گسترده انجام شده در

کمپوست قارچ در جهان توليد ميشود .این حجم عظيم

سطح دنيا ،در ایران تحقيقات زیادی در خصوص

پسماند توليد شده اگر مثل زباله انباشته شود ممکن

بررسي تاثير این کود آلي بر رشد و عملکرد گياهان
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انجام نشده است .با توجه به اثرات مطلوب ناشي از

تصادفي با پنج تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه

کاربرد کودهای آلي بر رشد ،نمو و عملکرد گياهان

محقق اردبيلي در سال  2352اجرا شد .دمای روز و

باغي ،بهبود و حفظ منابع خاک جهت توليد پایدار،

شب گلخانه به ترتيب در محدوده  19±1و  11±1درجه

کاهش مصرف کودهای شيميایي و اثرات مخرب

سانتيگراد بود و رطوبت نسبي آن نيز در محدوده 91

زیستمحيطي آنها ،این تحقيق با هدف ارزیابي تاثير

تا  91درصد بود .ابتدا از بستر کشت و تيمارهای

ورميکمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ بر صفات

کودی مورد استفاده نمونه برداری و برخي

مورفولوژیک ،درصد اسانس و ترکيبات موجود در

خصوصيات شيميایي آنها در آزمایشگاه خاکشناسي

اسانس گياه دارویي ریحان انجام شد.

دانشگاه محقق اردبيلي اندازه گيری گردید .نتایج حاصل
از تجزیه خاک در جدول  2آمده است.

مواد و روشها
این آزمایش به صورت گلداني و در قالب طرح کامالً

جدول  -1خصوصیات شیمیايی کودهای آلی و خاک قبل از شروع آزمايش
مواد

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

آهن

منگنز

روی

مس

آلي ()%

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

خاک
ورميکمپوست
کمپوست قارچ

1/192
39
75

1/24
3/92
1/372

1/2
2/29
2/92

1/3
2/19
2/93

22/42
991
952

21
311
311

3/9
191
321

1/21
49
91

7/2
7
7/97

ششسته نشده
کمپوست قارچ

41

1/19

2/2

2/22

921

151

129

41

7/2

محيط

pH

)EC(dS/m
2/1
2/2
21/22
9/9

ششسته شده

تيمارهای آزمایش شامل سه نوع کود آلي ورمي-

قسمت خاک و یک قسمت ماسه در نظر گرفته شد .و

کمپوست ،کمپو ست مصرف شده قارچ در دو حالت

مراقبتهای داشت شامل آبياری ،مبارزه با علف های

شسته شده و شسته نشده در پنج سطح (،31 ،11 ،21

هرز روی آنها صورت گرفت .در انتهای فصل رشد،

 41و  91درصد) به همراه تيمار شاهد بودند .برای

گياهان شاخصهای رشد از قبيل ارتفاع بوته ،تعداد

برطرف نمودن شوری کمپوست مصرف شده قارچ از

ساقههای اصلي و شاخههای جانبي ،تعداد برگ ،ميزان

روش آبشویي استفاده گردید .به منظور تهيه نشاء،

کلروفيل ،متوسط سطح برگ (با استفاده از دستگاه

بذور ریحان بومي شهرری تهيه شده از پژوهشکده

سطح برگ سنج مدل  ΔTانگلستان) ،وزن تر و خشک

گياهان و مواد اوليه دارویي دانشگاه شهيد بهشتي ،پس

ریشه و اندام هوایي و طول ریشه ،اندازهگيری گردید.

از استریل سطحي در بستر کشت حاوی کود دامي،

به منظور استخراج اسانس ،حدود چهار ماه پس از

خاک برگ و خاک زراعي به نسبت مساوی ،کشت

کشت ،نمونههای برگ و سرشاخه گل دهنده گياه

گردید .پس از گذشت زمان  4هفته ،گياهچههای جوان

برداشت شده و در شرایط دمای اتاق و بدون نور

( 7-21سانتي متری) به گلدانهای اصلي حاوی بستر

مستقيم تا رسيدن به رطوبت  21تا  24درصد ،خشک

کشت پایه منتقل شدند .بستر کشت پایه شامل سه
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شده قارچ در حالت شسته شده تعلق داشت اما با برخي

و توسط دستگاه کلونجر 1انجام گرفت .مایع روغني به

از تيمارهای کودی دیگر تفاوت معنيداری نداشت و

دست آمده توسط سولفات سدیم خشک شد و به دقت

کمترین شاخص کلروفيل نيز در تيمار شاهد مشاهده

توزین گردید و جهت جلوگيری از نفوذ نور تا زمان

شد که با بقيه تيمارهای کودی تفاوت معنيداری نشان

آناليز در جای تاریک و دمای چهار درجه سانتيگراد

داد( .جدول  .)1محققين دیگری نيز تاثير مثبت کاربرد

نگهداری شد .به منظور تجزیه نمونههای اسانس و

کودهای آلي در افزایش تعداد ،سطح و شاخص کلروفيل

اندازهگيری ترکيبات آن از دستگاههای کروماتوگراف

برگ گزارش کردند که با نتایج این تحقيق همخواني

گازی واریان مدل سيپي 33211مجهز به ستون از نوع

دارد .شاهسون مارکده و چمني ( )1124با بررسي

دیبي 2 4به طول  19متر و قطر داخلي  1/19ميليمتر و

تاثير ترکيبهای مختلف بستر با پسماند کمپوست قارچ

ضخامت الیه نازک  1/19ميکرومتر و کروماتوگراف

بر شاخصهای رشدی و گلدهي شب بوی بنفش بریدني

گازی متصل به طيفسنج جرمي ) (GC/MSاستفاده

رقم هانزا 9بيان کردند که بيشترین تعداد برگ در تيمار

SAS v 9.1

 31درصد پسماند کمپوست قارچ شسته شده بدست

انجام گرفت .برای مقایسه ميانگينها از آزمون چند

آمد و بيشترین کلروفيل در تيمار  91درصد پسماند

دامنهای دانکن استفاده گردید.

کمپوست قارچ شسته شده حاصل شد .پيوست و

گردیدند .سپس استخراج اسانس با روش تقطير با

شد .تجزیه و تحليل دادهها با نرم افزار

همکاران( )1117با کاربرد نسبتهای  11 ،21 ،1و 31

نتايج و بحث

درصد ورمي کمپوست بر گياه اسفناج گزارش کردند که

تعداد برگ ،سطح برگ و شاخص کلروفیل
نتایج حاصل از مقایسه ميانگين دادهها نشان دهنده
تاثير استفاده از کودهای آلي افزایش تعداد برگ ،سطح
برگ و شاخص کلروفيل در مقایسه با شاهد بود ،به
طوری که بيشترین تعداد برگ مربوط به تيمارهای 31و
 41درصد کمپوست مصرف شده قارچ شسته شده بود
و کمترین تعداد برگ (ميانگين  )71در تيمار شاهد
مشاهده شد که با بقيه تيمار ها تفاوت معنيداری
داشت .بيشترین سطح برگ ریحان در تيمار  31درصد
کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده (
 93/24سانتيمتر مربع) اندازه گيری شد که با بقيه
تيمارها به استثنای تيمار 41درصد همين کود اختالف
معنيداری داشت و نسبت به تيمار شاهد  94درصد
افزایش نشان داد .بيشترین شاخص کلروفيل نيز به
تيمارهای  31و  41درصد پسماند کمپوست مصرف

افزایش ميزان ورمي کمپوست در بستر کشت ،باعث
افزایش تعداد برگ شد .آرانکون و همکاران ( )1114در
بررسي تاثير مصرف ورميکمپوست بر افزایش سطح
برگ و عملکرد گياه فلفل به نتایج مشابهي دست یافتند.
مصرف کودهای آلي ميتواند از طریق بهبود خواص
فيزیکي و بيولوژیک و فعاليت ميکروبي خاک ،عرضه
عناصر غذایي نظير نيتروژن و فسفر و نيز وجود
تنظيمکنندههای رشد گياهي موجب بهبود شاخصهای
رشد ،نمو و عملکرد گياه گردد (آرانکون و همکاران
 .)1119کود  SMCبه دليل دارا بودن مقادیر قابل توجهي
هوموس ،عناصر غذایي ،زهکشي مناسب و سایر
خواص فيزیکي و شيميایي ،دارای خصوصيات و
پتانسيل الزم به عنوان یک ماده غذایي و افزودني
مناسب به بستر کاشت گياهان ميباشد (وهابي ماشک
و همکاران  1112و لور و همکاران  .)2524برگ به
عنوان اصليترین اندام گياهي جهت انجام فتوسنتز و

1

- Water distillation
- Celevenger
3
-Varian CP 3800
4
- DB 1
2

توليد آسميالت در گياه مي باشد که با افزایش تعداد و
5 . hanza
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سطح آن ،گياه ميتواند با افزایش کارآیي استفاده از

کمپوست مصرف شده قارچ در کشت فلفل نشان داد که

نور جهت انجام فتوسنتز بهره گرفته و در نتيجه ميزان

کاربرد این کود تاثير معني داری در افزایش مقدار مااده

رشد و نمو خود را بهبود بخشد (اميدی و همکاران

خشااک و محتااوای عناصاار غااذایي همچااون نيتااروژن،

.)1115

فسفر ،پتاسيم ،آهان و روی داشات .سااگار و همکااران
( )1115با بررسي تاثير کاربرد کمپوست مصارف شاده

وزن تر بوته ،وزن خشک بوته و وزن خشک ساقه

قااارچ در افاازایش عملکاارد در گياهااان گوجااهفرنگااي،

مقایسه ميانگين وزن تر و خشک بوته و وزن خشک

سيب زميني ،زنجبيل و سير خاوراکي نتاایج مشاابهي را

ساااقه تيمارهااا مشااخص نمود(جاادول  )1کااه سااطوح

گزارش کردند .کود  SMCبه دليل دارا بودن مقادیر قابل

مختلف کودهای آلي استفاده شده در این پژوهش باعاث

تااوجهي هومااوس ،عناصاار غااذایي ،زهکشاي مناسااب و

افزایش وزن تر و خشک بوتهها و ساقهها شد .بيشترین

ساااایر خاااواص فيزیکاااي و شااايميایي مطلاااوب ،دارای

وزن تر بوته ( 291/23گرم) در تيمار  31درصد پساماند

خصوصيات و پتانسيل الزم به عنوان یک ماده غاذایي و

کمپوساات قااارچ شسااته شااده و کمتاارین وزن تاار بوتااه

افزودني مناسب به بستر کاشت گياهان ميباشد (وهابي

(41/19گرم) در تيمار شااهد مشااهده شاد کاه باا بقياه

ماشک و همکاران  .)1112به نظر مي رسد کاه کودهاای

تيمارها تفاوت معني داری نشاان داد .تيمارهاای حااوی

آلي از طریق تامين عناصر غاذایي ماورد نيااز گياهاان،

 11درصااد ورماايکمپوساات 31 ،و  41درص اد پسااماند

افزایش ظرفيت نگاهداری آب ،بهباود وضاعيت تانفس و

کمپوست قارچ شسته شده دارای بيشاترین وزن خشاک

تشدید فعاليت ميکروارگانيسمهاای مفياد محايط کشات،

ساااقه ( 27/5گاارم ) بودنااد در حااالي کااه کمتاارین وزن

باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایي گياه گردند.

خشک ساقه ( 4/49گرم) در تيمار شاهد بدست آماد کاه
با بقيه تيمارها تفاوت معنيداری داشات .بيشاترین وزن

تعداد ساقه اصلی و تعداد شاخه های جانبی

خشاااک بوتاااه ( 33/25گااارم) در تيماااار  11درصاااد

بررسي جدول مقایسه ميانگين تيمارها حااکي از آن

ورميکمپوست و کمترین وزن خشک بوته (21/31گارم)

است که بيشترین تعداد ساقه اصالي ( )24/4مرباوط باه

در تيمار شاهد مشااهده کاه باا بقياه تيمارهاای کاودی

گياهان کشت شاده در بساتر کشات حااوی  41درصاد

تفاوت معنايداری نشاان داد .بررساي تااثير بساترهای

کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شاده باود

حاوی ورمي کمپوست بر رشاد گياهاان فصالي ،گوجاه

که با بقيه تيمارها اختالف معنايداری داشات(جدول .)1

فرنگي و فلفل نشان داد که وزن خشک و تار انادامهاای

نتایج نشان داد که تيمارهای حاوی 91درصد کمپوسات

هوایي گياهان پرورش یافته در بسترهای حااوی ورماي

مصرف شده قارچ در حالت شساته شاده و  31درصاد

کمپوست تا  41درصد روند افزایشاي داشات (بااچمن و

ورميکمپوست دارای بيشترین تعداد شاخههاای جاانبي

متزگر  .)1117اثر مثبت ناشي از مصرف کودهای داماي

( 252/5و  252/4به ترتيب) بودناد کاه باا بقياه تيمارهاا

باار افاازایش وزن خشااک بوتااه گياااه دارویااي بابونااه

اختالف معنيدار نشان دادند و کمترین تعداد شاخه های

(( )Matricaria chamomilla L.فالحااي  ،)1115کاااربرد

جانبي ( )292/2نيز در تيمار شاهد مشاهده شد .به طاور

کمپوساات باار افاازایش وزن خشااک گياااه بادرنجبویااه

کلي مي توان بيان کرد که کاربرد کودهای آلي اساتفاده

(( )Melissa officinalis L.دليت )1111و فلفل (آرانکون و

شده در این پژوهش باعاث افازایش تعاداد شااخه هاای

همکاران  )1114نيز گزارش شده است .نتاایج آزماایش

اصلي و جانبي شده است که با نتایج برخي از پاژوهش

گلداني کوبيالی و تااپکوگلو ( )1117باا اساتفاده از آلاي

های دیگر در یک راستا مي باشد .عضاض و همکاران
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( )1115افزایش رشد و تعداد چتر در بوتههاای رازیاناه

اخير ثابت کرد که عصاره کمپوسات و ورمايکمپوسات

را بااه دنبااال کاااربرد کودهااای آلااي بااه جااای کودهااای

ماي تواناد رشاد را افازایش دهاد (آرانکاون و همکاااران

شيميایي گازارش کردناد .قلاي پاور و همکااران ()1124

 .)1119علت این تفاوت را مي توان به باالتر بودن ميزان

گزارش کردند که بيشترین تعداد انشعابات جاانبي گيااه

عناصر غذایي به خصوص نيتروژن در ورميکمپوسات

دارویااي هميشااه بهااار در تيمااار  11درصااد پسااماند

نسبت به سایر ترکيبات مورد استفاده نسابت داد کاه باا

کمپوست قارچ حاصل شد .بنظر ماي رساد کاه کااربرد

تامين تدریجي عناصر غذایي باعث تحریک رشد رویشي

کودهای آلي با بهبود شرایط بستر کشت ،حفظ رطوبات

گياه شده که در نتيجه افزایش ارتفااع بوتاههاا مايیاباد

در این بستر ،افزایش فراهمي و جاذب عناصار غاذایي و

(سعيد نژاد و رضواني مقدم .)1122

افزایش ميزان فتوسنتز مايتوانناد باعاث افازایش تعاداد
شاخهها گردند (درزی و همکااران  1119و ابوحساين و
همکاران .)1113

وزن تر و خشک ريشه
نتایج حاصل از مقایسه مياانگين تيماارهاا حااکي از
افاازایش وزن تاار و خشااک ریشااه در تيمارهااای حاااوی

ارتفاع بوته

ورمااي کمپوساات و کمپوساات مصاارف شااده قااارچ در

در مورد ارتفاع بوته مقایسه ميانگين ها بياان کنناده

مقایسه با شاهد بود (جدول  )1به طاوری کاه بيشاترین

آن اساات کااه یبيشااترین ارتفاااع گياااه ریحااان(49/2

وزن تر ( 17/24گرم) و وزن خشک ( 24/15گرم) ریشه

سانتيمتر) در تيمار  11درصد ورمي کمپوست مشااهده

مربوط به گياهان رشد کرده در بستر حاوی  31درصاد

شااد امااا بااا تيمارهااای  91درصااد ورماايکمپوساات و

ورميکمپوست بود که با بقيه تيمارها تفاوت معني داری

کمپوساات مصاارف شااده قااارچ در حالاات شسااته شااده

داشت .در حاالي کاه کمتارین وزن تار و خشاک ریشاه

تفاوت معني داری نداشت (جدول  .)1نتایج این آزماایش

درتيمار شاهد حاصل شد(جدول  .)1کودهای آلاي ماي-

با نتایج تحقيقات عضاض و همکاران ( )1115روی گيااه

توانند با بهبود شرایط فيزیکي بستر کشت از قيبل بهبود

نعناع فلفلي ،تهامي زرندی و همکاران ( )1121روی گيااه

وضعبت سااختمان خااک ،ميازان حجام خلال و فارج و

ریحان مطابقت دارد .در یک آزمایش مزرعه ای کااربرد

بهبود شرایط تهویهای و افازایش فعاليات ریزموجاودات

توأم کودهاای نيتروژناه آلاي و معادني روی ریحاان،،

توليااد کننااده تنظاايم کنناادههااای رشااد گياااهي از قبياال

باعث افزایش معني دار ارتفااع گيااه نسابت باه کااربرد

هورمون اکسين باعاث بهباود رشاد ریشاه گيااه شاوند

کودهای معدني به تنهایي شد (کندیل و همکاران .)1111

درزی و همکاران  .) 1122پيوسات و همکااران( ) 1117

سوتار ( )1115با کاربرد نسابتهاای مختلاف از ورماي

با کاربرد ورميکمپوست در بستر کشت باا نسابتهاای

کمپوست همراه با  NPKروی سير پي بردند که بيشترین

 11 ،21 ،1و  31درصد بار روی گيااه اسافناج مشااهده

طول ریشه ،طول ساقه و طول برگ سير با کاربرد 291

کردند که افزایش درصد ورمي کمپوست باعاث افازایش

تن در هکتار ورميکمپوست کود دامي همراه باا غلظات

وزن ریشه شد .در پژوهش انجام شاده توساط اناوار و

 91درصد  NPKحاصل شد .شاهسون مارکده و چمناي

همکاران ( )1119نتایج مشابه این تحقيق حاصل گردیاد.

( )1124بيان کردند که استفاده از پسماند کمپوست قارچ

متقيان و همکااران ( )1123بياان کردناد کاه اساتفاده از

باعث افزایش معني دار ارتفاع گيااه شاب باو گردیاد باه

کمپوست غني شده زباله شهری باعث افزایش معني دار

طوری کاه بيشاترین ارتفااع گيااه در تيماار  31درصاد

وزن تر و خشاک ریشاه گيااه ریحاان گردیاد .افازایش

پسماند کمپوست قارچ شسته شده بدست آمد .مطالعات

معني دار وزن خشک ریشه گياهان گوجه فرنگاي ،فلفال،

رحمانیان ،اسماعیل پور و ...

667

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /3پاییز 6331

تااوت فرنگااي و گاال جعفااری در نتيجااه کاااربرد اساايد

عملکرد بيولوژیک گياه دارویي ریحان را نسبت به تيمار

هيوميک استخراج شده از ورميکمپوست گزارش گردید

شاهد گزارش کردند .اثر تيمارهای مختلف کودی بر

(آرانکون و همکاران  .)1119کاربرد ورميکمپوسات در

درصد اسانس گياه دارویي نعناع فلفلي نشان داد که

کشت گياه گوجه فرنگاي باعاث بهباود قابال توجاه وزن

عملکرد اسانس در تيمارهای ورميکمپوست ،کود

ریشه و اندام هوایي گيااه گردیاد (ساماوات و همکااران

گاوی ،کودهای زیستي ازتوباکتر و آزوسپریليوم با

.)1112

تيمار شاهد (استفاده از کودهای شيمایي) برابر بود
(کارال  .)1113در تحقيقي دیگر ،عملکرد اسانس ریحان
کشت شده تحت شرایط ارگانيک بيش از دو برابر نسبت

وزن خشک برگ
نتایج نشان داد که استفاده از کودهاای آلاي ورماي-

به ریحان تغذیه شده با کودهای شيميایي رایج گزارش

کمپوست و کمپوست مصرف شده قاارچ باعاث افازایش

شد (خاليد و همکاران  .)1119پژوهش روی ریحان در

وزن خشاک بارگ گردیاد باه طاوریکاه بيشااترین وزن

شرایط مزرعه ای نشان داد که کاربرد ورميکمپوست

خشک برگ ( 29گرم) مربوط به تيمار حاوی  41درصاد

موجب افزایش بارز کميت و کيفيت اسانس شد (گيتا و

کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شاده باود

همکاران  .)1115در بررسي کاربرد ورميکمپوست بر

که با بقيه تيمارها اختالف معنيداری داشت (جادول .)1

گياه دارویي رازیانه توسط مرادی و همکاران ()1122

تهامي زرنادی و همکااران ( )1121افازایش وزن خشاک

مالحظه شد که کاربرد ورمي کمپوست به صورت

برگ گياه دارویي ریحان را در نتيجه مصارف کودهاای

جداگانه و همراه با دیگر کودهای آلي ،سبب بهبود
عملکرد و کيفيت اسانس این گياه شد .مفاخری

آلي گزارش نمودند.

و

همکاران ( )1121با بررسي تاثير ورميکمپوست،
بيوفسفات و ازتوباکتر بر کميت و کيفيت اسانس گياه

درصد و عملکرد اسانس
یافته های حاصل از اضافه نمودن درصدهای

دارویي بادرشبي ()Dracocephalum moldavica L.

مختلف کودهای آلي به بستر کشت در این پژوهش

گزارش کردند که بيشترین مقدار اسانس در پيکره

نشان داد که بيشترین درصد اسانس ( 2/19درصد) در

رویشي در تيمار  31درصد ورميکمپوست بدست آمد.

تيمار  31درصد ورميکمپوست حاصل گردید هرچند با

نتایج حاصل از پژوهش قاضي مناس و همکاران()1124

تيمار  11درصد کمپوست مصرف شده قارچ در حالت

روی گياه دارویي بابونه آلماني نشان دهنده تاثير معني

شسته نشده اختالف معنيدار نداشت .کمترین درصد

دار سطوح مختلف کود نيتروژنه و ورمي کمپوست بر

اسانس ( 1/92درصد) نيز در تيمار 91درصد

درصد اسانس بود ،که بيشترین ميزان اسانس مربوط

ورميکمپوست حاصل شد اما با برخي از تيمارهای

به تيمار  11تن در هکتار ورميکمپوست به همراه 51

کودی دیگر تفاوت معني داری نشان نداد (جدول .)3

کيلوگرم نيتروژن در هکتار بود .درزی و همکاران

همچنين نشان داد که

( )1129با بررسي تاثير کاربرد مقادیر مختلف کود

و  31ميلي ليتر در

دامي و ورميکمپوست بر عملکرد و ترکيبات اسانس

گلدان) در تيمارهای  31درصد ورميکمپوست و 11

بادرشبي بيان کردند که بيشترین درصد اسانس در

درصد کمپوست شسته نشده قارچ حاصل شد (جدول

تيمار حاوی  9تن ورميکمپوست بدست آمد .در تفسير

 .)3انوار و همکاران ( )1119نيز تأثير ورميکمپوست

نتيجه حاصل از بهبود ميزان اسانس در اثر مصرف

در افزایش کميت و کيفيت اسانس ،عملکرد اسانس و

کودهای آلي ،مي توان اظهار داشت ،از آنجایي که

مقایسه ميانگينها دادهها

بيشترین عملکرد اسانس (32/9
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اسانس ها ترکيبهایي ترپنوئيدی بوده و واحدهای

حياتي خاک مي تواند موجب افزایش ميزان اسانس گياه

سازنده آنها (ایزونوئيدها) مانند ایزوپنتيل پيرو فسفات

شود .با توجه به اینکه عملکرد اسانس از حاصلضرب

و دی متيل آليل پيروفسفات نياز مبرم به  NADPHو

درصد اسانس در عملکرد ماده خشک برگ بدست

 ATPدارند و حضور عناصری نظير نيتروژن و فسفر

ميآید ،برتری کود آلي را ميتوان به بيشتر بودن

برای تشکيل ترکيب های اخير ضروری مي باشد ،از این

عملکرد ماده خشک برگ در مقایسه با تيمار شاهد

رو افزایش کودهای آلي از طریق افزایش زیست فراهمي

دانست.ا

فسفر و نيتروژن ،بهبود شرایط فيزیکي و فرآیند های

ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

ترکيبات نسبت به شاهد به طور معنيداری افزایش

نتایج این پژوهش نشان داد که تيمارهای مختلف

نشان داد (جدول  .)4بيشترین درصد بتاپينن 2در تيمار

کودی بر ترکيبات تشکيل دهنده اسانس ریحان تاثير

 21درصد کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته

داشته و با مصرف سطوح مختلف کودی ميزان این
1 . beta-pinene
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شده ( )2/3%و کمترین آن در تيمار شاهد ()1/94%

( )2/52%نشان داده شد .کندیل و همکاران( ،)1111بيان

بدست آمد ،که باعث افزایش  242درصدی بتاپينن در

کردند که تلفيق نيتروژن آلي و غير آلي اجزا اسانس

تيمار کودی ذکر شده نسبت به تيمار شاهد گردید.

ریحان را تحت تاثير قرار داد و سبب کاهش ميزان

همانطور که در جدول  3مالحظه ميشود اگرچه

لينالول و افزایش ميزان متيل کاویکول شد .انوار و

تيمارهای حاوی بيشترین و کمترین درصد بتاپينن با

همکاران ( )1119گزارش کردند که کاربرد ورمي-

یکدیگر اختالف معني داری داشتند اما هر دو تيمار ذکر

کمپوست سبب افزایش درصد اسانس و لينالول و متيل

شده با بسياری از تيمارهای دیگر اختالف معني داری

کاویکول در اسانس ریحان شد .با کاربرد باکتری

نشان ندادند .نتایج نشان داد که در بستر کشت حاوی

باسيلوس بر روی گياه ریحان مشاهده شد که ميزان

 91درصد کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته

اوژنول و آلفا ترپينئول موجود در اسانس گياه ،دو

شده باالترین درصد ميرسن ،)1/27%( 2وجود داشت و

برابر افزایش یافت (بانچينو و همکاران  .)1115مرادی و

بيش از 211درصد افزایش نسبت به تيمار کمترین یعني

همکاران ( )1122با مطالعه بر روی گياه دارویي رازیانه

شاهد مالحظه شد .اضافه نمودن ورميکمپوست و

بيان کردند که کاربرد ورمي کمپوست موجب افزایش

کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده باعث

درصد آنتول اسانس شد .مفاخری و همکاران ()1121

افزایش ترکيب بورنيل استات 1شد ،بطوریکه بيشترین

نيز با بررسي تاثير ورميکمپوست ،بيوفسفات و

درصد بورنيل استات ( )1/51%در تيمار  91درصد

ازتوباکتر بر کميت و کيفيت اسانس گياه دارویي

ورميکمپوست مشاهده شد که نسبت به تيمار کمترین

بادرشبي گزارش کردند که بيشترین ميزان ژرانيل

یعني شاهد ( )1/57%افزایش سه برابری داشت اما با

استات درتيمار  31درصد ورميکمپوست بدست آمد،

بسياری از تيمارهای کودی مانند تيمارهای  11و 31

آنها بيشترین مقدار ژرانيول در تيمار  29درصد ورمي-

درصد کمپوست قارچ شسته شده تفاوت معنيداری

کمپوست و عدم کاربرد بيوفسفات و بيشترین ژرانيال

نداشت .بيشترین درصد یوجينال 3در تيمار  21درصد

را در تيمار  29درصد ورميکمپوست و عدم کاربرد

کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده

ازتوباکتر گزارش کردند .درزی و همکاران ( )1129با

مشاهده شد که با تيمار شاهد تفاوت معنيدار نداشت.

بررسي تاثير کاربرد مقادیر مختلف کود دامي و ورمي-

کمترین ميزان هم در تيمار  31درصد پسماند کمپوست

کمپوست بر عملکرد و ترکيبات اسانس بادرشبي

قارچ شسته نشده بدست آمد .نتایج مقایسه ميانگين ها

بيشترین درصد ترکيبات ژرانيال ،نرال و نریل استات

نشان داد که استفاده از کودهای آلي باعث افزایش معني

موجود در اسانس را در تيمار کاربرد  21تن در هکتار

دار درصد ترکيب گاما مورولن 4شد به طوری که

ورميکمپوست و بيشترین درصد ژرانيل استات در

بيشترین درصد این ترکيب ( )9/22%در تيمار  11درصد

تيمار  9تن در هکتار ورميکمپوست گزارش کردند .به

کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته شده

نظر مي رسد که افزایش کودهای آلي مي تواند از طریق

مشاهده گردید هرچند با برخي از تيمارهای کودی دیگر

افزایش زیست فراهمي فسفر و نيتروژن که در اجزاء

تفاوت معنيداری نداشت اما افزایش  114درصدی این

تشکيل دهنده اسانس هستند موجب افزایش ميزان

ترکيب نسبت به تيمار کمترین یعني تيمار شاهد

اسانس و همينطور افزایش معني دار ميزان برخي از
ترکيبات تشکيل دهنده اسانس گردند.

1- myrcene
2- bornyl acetate
3- Eugenol
4- gamaMuurolene
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 در گياهان کشت شده در بستر حاوی،مورولن
کمپوست مصرف شده قارچ درحالت شسته شده
 پيشنهاد ميگردد که اثرات محرک رشدی.حاصل شد
کود آلي کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته
شده روی دیگر گياهان دارویي در شرایط گلخانه و
 اضافه نمودن کمپوست مصرف.مزرعه بررسي گردد
91  و41 شده قارچ در حالت شسته نشده و نسبتهای
درصد ورمي کمپوست سبب کاهش شاخصهای رشد
و عملکرد گردید که دليل این را مي توان به افزایش
غلظت نمکها و در نتيجه افزایش قابليت هدایت الکتریکي
.) در بستر کاشت نسبت دادEC(

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش بيانگر آن است که در
مجموع کمپوست مصرف شده قارچ در حالت شسته
شده و ورمي کمپوست باعث افزایش شاخصهای
رشدی در گياه ریحان گردید بيشترین مقادیر درصد
-اسانس در تيمارهای حاوی درصدهای مختلف ورمي
کمپوست حاصل شد که عمده این صفات در تيمارهای
- درصد حجمي ورمي31  و11 حاوی نسبتهای
 کاربرد کودهای آلي بخصوص.کمپوست مشاهده شد
کمپوست قارچ شسته شده باعث افزایش درصد برخي
از اجزاء اسانس در گياه دارویي ریحان شد به طوری
 بتاپينن و گاما،که بيشترین درصد ترکيبات ميرسين
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