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نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،74پاییز  / 6931صفحات64-16 :

تاثیر کودهای آلی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی بادرنجبویه
( )Melissa officinalis L.تحت همزیستی میکوریزایی Glomus mosseae
مصطفی کوزه گر کالجی* ،محمدرضا اردکانی
1گروه زراعت ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت99/21/9 :

تاریخ پذیرش99/8/9:

چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر خصوصیات کمی و کیفیی بادرنجبوییه آزمایشیی بیه صیورت
فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با  4تکرار در سال  1131به شکل گلدانی در شرایط محیطی در شهرستان
ساری اجرا شد .عوامل آزمایش شامل میکوریزا (صفر و  11درصد حجم گلدان) ،ورمی کمپوست (صیفر و 11
درصد حجم گلدان) و چای کمپوست (صفر و  1/5لیتر) بود .صفاتی از قبیل تعدادگل و میزان نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم اندامهای هوایی مورد بررسی قرار گرفیت .نتیایج نشیان داد کیه اسیتفاده از کودهیای آلیی و همزیسیتی
میکوریزایی تاثیر معنیدار بر تعدادگل و وزن تر داشتند و کلیه صیفات میورد بررسیی را در مقایسیه بیا شیاهد
افزایش دادند .به طوری که بیشترین غلظت نیتروژن و قطر ساقه از تیمار همزیستی میکوریزا  +چای کمپوسیت
 +ورمی کمپوست به دست آمد .مقایسه میانگین اثرات متقابل سیه گانیه نشیان داد تیمیار عیدم کیاربرد ورمیی
کمپوست × کاربرد چای کمپوست × همزیستی میکوریزایی عملکرد وزن تر بوته را نسبت به شاهد افزایش داد.
نتایج نشان داد کاربرد ورمی کمپوست ،چای کمپوست و همزیستی میکوریزایی از طریق در دسترس قیرار دادن
عناصر غذایی باعث افزایش خصوصیات کمی و کیفی بادرنجبویه گردید.
واژههای کلیدی :بادرنجبویه ،چای کمپوست ،کود زیستی ،محلول پاشی.

مقدمه

2

ایران پراکنش آن در جنیو

درییای کاسیپین (جنگیل

گیاهییان دارویییی و معییطر عییالوه بییر اهمیییت در

گلسیتان ،گنبیدکاووس ،تیالش) ،آذربایجیان (حسین

مصارف پزشکی ،در بسیاری از زمینههیای وابسیته بیه

(بیشیه لرسیتان ،کرمانشیاه و ریجیا ) و

بگلو) ،غر

تهران (ارتفاعات توچال ،پسقله ،بین کیرج و قیزوین)

صنایع غذایی ،آرایشیی ،بهداشیتی و ادوییهای کیاربرد
وسیعی دارنید ( .)Jesus, 2003بادرنجبوییه (

میباشد (.)Ghassemi Dehkordi, 2002

Melissa

 )officinalis L.از خیانواده نعناعییان ،گییاهی علفیی،

کیل انیدام هیوایی بادرنجبوییه دارای عطیر وییهه

بیه ارتفیا 41-01

درمیانی آن مییتیوان

چند سیاله بیا سیاقه چهیار گیو

(رایحه لیمو) اسیت .از خیوا

سانتیمتر میباشد .دامنه پیراکنش ایین گونیه شیر و

اثرات آرام بخشی ،درمان ناراحتیهای عصبی ،درمیان

اروپییا ،منطقییه مدیترانییه ،آنییاتولی ،عییرا ،

بیماری آلزایمر ،بیماری هیای معیده ،قلبیی ،رودهیای،

ترکمنستان ،پاکستان ،قفقیاز ،پیامیر و اییران اسیت .در

طعمدهنده غذا ،بهبود هضم ،در تهیه داروهای نیروزا و

جنییو

ضییدتبخال را نییام بییرد ( .)Omidbaigi, 2011ورمییی
کمپوسییت نییوعی کمپوسییت تولییید شییده بییه کم ی

*نویسنده مسئولmostafa.koozehgar@gmail.com :
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کرمهای خاکی است کیه در نتیجیه تغیییر و تبیدیل و

 .)Darbandi et al., 2012این تحقیق با هدف بررسیی

هضم نسبی ضایعات آلی (کود دامی ،بقایای گییاهی و

تأثیر کودهای آلی و زیسیتی بیر خصوصییات کمیی و

این جیانوران

کیفی گییاه بادرنجبوییه در مقایسیه بیا تیمیار شیاهد و

غیره) در ضمن عبور از دستگاه گوار

تیمارهای تلفیقی انجام شد.

بوجود میآیید ( .)Darzi et al., 2007در تحقیقیی کیه
روی گیاه نخود انجام شد ،مشخص شد که مصرف 3
تن ورمی کمپوست در واحید سیط ،،باعیث افیزایش
معنیدار تعداد غالف در بوتیه ،عملکیرد بیولوژیی

مواد روشها

و

این آزمایش در سال  1131در شهرستان ساری بیا

شیاهد گردیید ( Jat and

موقعیییت جغرافیییایی  51درجییه و  01دقیقییه شییرقی،

 .)Ahlawat, 2004, 2006در مطالعهای دیگر مشیخص

عییر

جغرافیییایی  10درجییه و  27دقیقییه شییمالی و

شد کیه کیاربرد ورمیی کمپوسیت در گییاه سیورگوم

ارتفا  41/1متر از سط ،دریا با آ

دانهای نسبت به شاهد ،باعث بهبود عملکرد بیولوژی

به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلیوكهیای کامیل

شییده اسییت ( .)Cavender et al., 2003قییار هییای

تصییادفی بییا  2تیمییار و  4تکییرار اجییرا شیید ،عوامییل

میکوریزا دارای کارکرد چندمنظورهای در بوم نظامهای

آزمایش شامل میکوریزا گونیه  Glomus moseaeدر 7

زراعی هسیتند بیهطیوری کیه سیبب بهبییود کیفییت

سییط( ،صییفر و 11درصیید حجییم گلییدان) ،ورمییی

ریسههیای قیار )،

کمپوست در  7سط( ،صفر و 11درصد حجم گلیدان)

عملکرد دانیه در مقایسیه بیا

فیزیکی خاك (از طیریق گستیر

کیفیییت شیییمیایی خییاك (از طریییق افییزایش جییذ
عناصرغذایی) و کیفییت بیولوژیی

و هیوای معتیدل

و چای کمپوست در  7سیط( ،صیفر و  1/5لیتیر) بیه

خیاك (از طرییق

کاربرده شد .چیای کمپوسیت در مرحلیه  5-4برگیی

Cardoso and

روی گلدانهای مشخص شده اسیپری گردیید .بیرای

 )Joshee .Kuyper, 2006و همکییییاران ( )7112در

انجیام آزمیایش از گلیدانهیایی بیا قطیر دهانیه 15

Scutellaria

سانتیمتر و ارتفا  12سانتیمتر استفاده شد .عملییات

 )integrifoliaنشان دادند که تلقی ،ریشه این گییاه بیا

کاشت در آبان  1131و بهصورت گلیدانی در شیرایط

میکییوریزا نییه تنهییا در افییزایش رشیید و تکثیییر گیییاه،

طبیعی صیورت گرفیت ابتیدا در هیر گلیدان  11بیذر

خصوصاً رشد ریشه مؤثر بوده ،بلکیه توانیایی گییاه را

بادرنجبویه بهصورت سطحی روی خاك قیرار گرفیت

برای رشد در خاكهای دچیار کمبیود فسیفر افیزایش

و برای حصول تراکم مناسب ،در مرحلیه  5-4برگیی

یا چیای ورمیی کمپوسیت را بیه

و در نهاییت

شییبکه غییذایی خییاك) میییگردنیید (

آزمایشییی روی گیییاه دارویییی بشییقابی (

میدهد .ورمی وا

(پ

از استقرار کامل گیاه) بوتهها تنی

طور ساده عصارة کمپوست تعریف کردهاند که حیاوی

در هر گلدان  1بوته نگهداری شد .پ

عناصر غذایی مورد نییاز گییاه و طییف گسیتردهای از

و اطمینان از استقرار آنها ،آبیاری بهصورت غرقیابی و

ریزجانداران شامل باکتریها ،قار هیا ،پروتوزوآهیا و

بهطور مساوی هر  7روز ی

بار انجام شید .عملییات

نماتدهاست (.)Recycled Organics Unite, 2003

داشیت شیامل آبییاری ،تنی

و وجیین بیود و در آذر

از رشد بوتهها

نتیجی بیهدسیت آمیده از محلیول پاشیی چیای

 1134گیاه برداشیت شید .ورمیی کمپوسیت و چیای

کمپوست روی گیاه بادرنجبویه نشان داد محلول پاشی

کمپوست با پایه کود دامیی از شیرکت شیکوفا سیازان

بیا عصیارة ورمیی کمپوسیت روی صیفات کمیی و

خاك شمال تهیه شد .نتایج حاصل از تجزیه خیاك در

داشییت (Nemati-

جدول  1و نتایج تجزیه کودهیای آلیی در جیدول 7

عملکییرد اسییان

اثییر معنیییدار
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ارائه شده است .اندازهگیریها در  7مرحله رویشیی و

گردید .سپ

زایشی انجام شد .بهمنظور اندازهگیری برخیی صیفات

صورت دستی برداشت و جداگانیه داخیل بسیته قیرار

مورفولوژی  ،برداشیت انیدامهیای رویشیی صیورت

گرفته و شمارهگذاری شدند .عدد بدست آمیده سیط،

گرفت .بدین منظور ،از هیر گلیدان دو بوتیه بیهطیور

برگ را بر قطر گلدان تقسیم کیرده و شیاخص سیط،

و تعیداد انشیعابات فرعیی ،طیول و

برگ بدسیت آمید .در زمیان رسییدگی عملکیرد وزن

تصادفی انتخیا
عر

خش

برگ ،آنها اندازهگیری به صورت جداگانه ثبیت
جدول  :2خصوصیات فیزی
هدایتالکتریکی

درصد مواد
خنثی شونده

pH

)(dS.m-1

1/54

و تر بوته مورد اندازه گیری قرار گرفت.

و شیمیایی خاك

ماده آلی

فسفر

نیتروژن کل

()%

))mg/kg-1

()%

1/72

5/1

1/71

() %
2/01

بوتههای انتخا

72

شده از هر گلیدان بیه

پتاسیم
قابل جذ

کربن آلی

بافت

()%

)(ppm

7/3

730

L

جدول  :1نتایج تجزیه کود ورمی کمپوست و چای کمپوست
pH

0/15

هدایت

درصد

الکتریکی

کربن آلی

)(dS.m-1

)(%

()%

1 /7

11/2

71/12

ماده آلی

نیتروژن

پتاسیم

فسفر

کلسیم

منیزیم

آهن

روی

منگنز

()%

() %

() %

() %

()%

ppm

ppm

ppm

))ppm

1/55

1/3

7/7

4/13

1/15

1321

700

23/1
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م

بوتههای جمعآوری شده ،در شیرایط مناسیب بیه

تجزیه آماری دادههای بدست آمیده بیا اسیتفاده از

صورت طبیعی و به دور از نور خورشید بیه میدت ده

نرمافزار آماری  SASنسخه  9.1.3و مقایسه میانگین-

شدند .جهت تعیین غلظت عناصر غیذایی

ها بیا اسیتفاده از آزمیون تیوکی در سیط ،احتمیال 5

روز خش

برگهای جمعآوری شده ،خشی
آسیا

شیده (بیه وسییله

برقی پودر کرده) ئیر نهاییت بیه رو

هضیم

توسط اسید سولفوری  ،اسید سالیسی  ،آ

اکسیهنه

درصد انجام شد.
نتایج

و سلنیم ،عصاره آنها تهیه شد.

شاخص سطح برگ ( :)LAIنتیایج تجزییه وارییان

مییزان غلظیت نیتیروژن بیا اسیتفاده از رو

نشان داد که برهمکنش کودهیای آلیی و میکیوریزا بیر

دستگاه کجل تی

شییاخص سییط ،بییرگ معنیییدار بییود (جییدول )1

تیتراسیون بعد از تقطیر و به کم

اتو آنالیزر ( ،)Bremner and Mulvaney, 1982مقدار

( .)P<0.01مقایسه مییانگین اثیرات متقابیل سیه گانیه

زرد

نشان داد تیمار عدم کیاربرد چیای کمپوسیت × عیدم

دستگاه اسیپکتروفتومتر

کییاربرد ورمییی کمپوسییت × همزیسییتی میکییوریزایی

نشر

نسبت به شاهد  121درصید شیاخص سیط ،بیرگ را

فسفر بیا اسیتفاده از رو

رنی

مولیبدات-وانادات) و به کم

سینجی (رنی

و میزان پتاسیم و میزان پتاسیم با استفاده از رو
شعلهای و به کم

دستگاه فلیم فتومتر اندازهگیریهیا

افزایش داد (جدول .)5

انجام شد (.)Emami, 1996
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جدول  :4مقایسه میانگین اثر متقابل دو گانه بر صفات مورد آزمون بادرنجبویه
عر
برگ

تیمار

(سانتیمتر)

طول برگ

قطر گل

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

عر
برگ

تیمار

(سانتیمتر)

B0C0

7/11c

1/52c

7/12c

A0C0

B0C1

1/10b

4/72ab

1/11a

A0C1

B1C0

7/30b

1/32b

7/42b

A1C0

B1C1

1/17a

4/41a

1/11a

A1C1

طول برگ

قطر گل

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

عر
تیمار

طول برگ

قطر گل

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

7/72c

1/51c

7/01c

1/71a

4/72a

7/31a

7/22b

4/77a

7/27b

1/12a

4/17b

7/21b

برگ
(سانتیمتر)

7/50c

1/51c

7/11d

A0B0

7/31b

1/20b

1/12a

A0B1

7/51c

1/35c

7/40c

A1B0

1/45a

4/21a

1/12b

A1B1

میانگینهایی که در هر ستون ،دارای حرف مشترك میباشند ،بر اساس آزمون توکی ،در سط ،احتمال  5%اختالف معنیداری ندارند.
( :)A0B0شاهد :)A0B1( ،ورمی کمپوست :) A1B0( ،ورمی کمپوست :)A1B1( ،ورمی کمپوست و چای کمپوست
( :)A0C0شاهد :)A0C1( ،همزیستی میکوریزا :) A1C0( ،چای کمپوست :)A1C1( ،چای کمپوست و همزیستی میکوریزا
( :)B0C0شاهد :)B0C1( ،همزیستی میکوریزا :) B1C0( ،ورمی کمپوست :)B1C1( ،ورمی کمپوست و همزیستی میکوریزا

نشیان

نشان داد کیه اثیرات متقابیل چیای کمپوسیت ،ورمیی

داد کییه کییاربرد میکییوریزا و چییای کمپوسییت ،ورمییی

کمپوست ،همزیستی میکوریزایی بر قطر سیاقه و قطیر

کمپوست و اثرات متقابل آنها سبب افیزایش عملکیرد

دمبرگ تیاثیر معنییدار داشیتند (( )P<0.01جیدول.)1

نسبت به شاهد شید و در سیط ،احتمیال

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانیه

درصد معنیدار بود (جیدول .)1مقایسیه مییانگین

نشان داد تیمار کاربرد چای کمپوست× کیاربرد ورمیی

اثرات متقابل سه گانه نشان داد که تیمار عیدم کیاربرد

کمپوست × همزیستی میکوریزایی  %115قطر سیاقه و

ورمی کمپوست× کاربرد چای کمپوست× همزیسیتی

تیمار عدم کاربرد چای کمپوست × عدم کاربرد ورمی

میکوریزایی  %404و تیمیار همزیسیتی میکیوریزایی ×

کمپوست × همزیستی میکوریزایی  %24قطر دمبرگ را

کاربرد چای کمپوست× عدم کاربرد ورمی کمپوست و

نسبت به شاهد افزایش داد (جدول .)5

وزن خشک و تر بوته :نتایج تجزییه وارییان

تر و خش
ی

 %140وزن تییر و خش ی

تعداد گل و قطر گل :نتایج تجزییه وارییان

بوتییه را نسییبت بییه شییاهد

دادههیا

افزایش دادند (جدول .)5

نشییان داد کییه کییاربرد تییوام ورمییی کمپوسییت ،چییای

طول و عرض برگ :با توجه به نتایج تجزیه وارییان

کمپوست و همزیسیتی میکیوریزایی اثیر معنییدار بیر

مشاهد میگردد که کاربرد کودهای آلیی و بیولوژیی

تعداد گل و قطر گیل داشیتند (( )P<0.01جیدول .)1

درصید

مقایسه میانگینها نشان داد کاربرد توام کودهای آلی و

معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه میانگینهیا نشیان داد

باعث افزایش تعداد گل و قطر گلها نسبت

بر طول و عر

برگ در سط ،احتمیال یی

بیولوژی

باعیث افیزایش

به شاهد شید تیمیار عیدم کیاربرد چیای کمپوسیت ×

برگ نسبت به شاهد شد بهترتیب تیمار

کاربرد ورمی کمپوست × همزیستی میکیوریزایی 111

همزیستی میکوریزایی × کاربرد چای کمپوست باعیث

درصد تعداد گل (جدول  )5و تیمار عدم کاربرد چای

افییزایش  %12/01در طییول بییرگ و  14/20درصیید در

کمپوست × همزیستی میکوریزایی  40درصد قطر گل

کاربرد توام کودهای آلی و بیولوژیی
طول و عر

عر

را افزایش دادند (جدول .)4

برگ نسبت به شاهد شد (جدول .)4

قطر ساقه و قطر دمبرگ :نتایج تجزیه واریان

دادهها
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جدول  :9مقایسه میانگین اثیر متقابیل سیه گانیه کاربردجیای کمپوسیت ،ورمییکمپوسیت و همزیسیتی میکیوریزا بیر صیفات
مورد آزمون بادرنجبویه.
قطر

شاخص

تعداد

سط ،برگ

گل

A0B0C0

1/22g

15/51g

1/31e

A0B0C1

7/11a

51/21b

1/52a

7/15c

A0B1C0

1/73e

41/12c

1/55a

7/17c

1/12d

A0B1C1

7/10b

01/31a

1/12c

7/51b

1/01c

11/11c

تیمار

قطر ساقه

وزن خش

وزن تر

دمبرگ

نیتروژن

پتاسیم

فسفر

1/22h

1/11f
1/12a

(گرم در

(گرم در

گلدان)

گلدان)

1/71e

1/24f

1/33g

1/27g

1/51c

3/22d

1/03g

1/71g

3/01d

1/37d

1/21d

1/14e

1/70f

1/51f

1/153d

(میلیمتر)

(میلیمتر)

غلظت

غلظت

غلظت

A1B0C0

1/20c

71/17f

1/77c

7/71c

7/52e

2/14e

7/17c

4/17a

1/10c

A1B0C1

1/11e

70/55e

1/57a

7/31a

2/71a

77/54a

1/41e

1/07e

1/124bc

A1B1C0

1/77f

01/37d

1/17d

1/27d

7/43e

0/27f

7/51b

4/14b

1/152d

A1B1C1

1/51d

14/57d

1/17b

7/27a

5/27b

10/21b

7/55a

1/20c

1/122b

میانگینهایی که در هر ستون ،دارای حرف مشترك میباشند ،بر اساس آزمون توکی ،در سط ،احتمال  5%اختالف معنیداری ندارند.
( :)A0B0C0شاهد ،)A0B0C1( ،همزیستی میکوریزا :)A0B1C0( ،ورمی کمپوسیت :)A0B1C1( ،ورمیی کمپوسیت و همزیسیتی میکیوریزا:)A1B0C0( ،
چای کمپوست :)A1B0C1( ،چای کمپوست و همزیستی میکوریزا :)A1B1C0( ،چای کمپوست و ورمی کمپوسیت :)A1B1C1( ،چیای کمپوسیت ،ورمیی
کمپوست و همزیستی میکوریزا

غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم :با توجه به نتایج
تجزیه واریان

 Drabandiو همکیاران ( )7114و

مشاهده میگردد که برهمکینش چیای

Koozehgar kaleji

 )7112( and Ardakaniکه افزایش وزن خشی

کمپوست ،ورمی کمپوست و همزیستی میکوریزایی بر

بوتیه

بادرنجبویه و نعنا صحرایی را در اثیر محلیول پاشیی
چای کمپوست گزار

غلظت نیتروژن ،غلظت فسفر ،غلظت پتاسییم در سیط،

کردند مطابقت دارد .

 %1معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه میانگینهیا نشیان

 Tahami Zaranadiو همکاران ( )7114بیان کردنید

داد تیمار همزیستی میکوریزایی × عدم کیاربرد چیای

کاربرد کودهای آلی یاعث افزایش دو برابری شیاخص

کمپوست × ورمی کمپوست  %01غلظت فسفر ،تیمیار

سط ،برگ نسیبت بیه تیمیار شیاهد شید و همننیین

عییدم همزیسییتی میکییوریزایی × عییدم کییاربرد ورمییی

 Khoramdelو همکییاران ( )7111در تحقیقیییی بییییان

کمپوسییت × کییاربرد چییای کمپوسیت  % 455غلظییت

کردند کاربرد کود بیولوژی

بیر روی شیاخص سیط،

پتاسم و تیمار همزیستی میکوریزایی × کیاربرد ورمیی

برگ روند افزایشی داشته و تیمیار دوگانیه میکیوریزا،

کمپوسییت × چییای کمپوسییت  754درصیید غلظییت

ازتوباکتر نسبت به شاهد  02/7درصد افزایش داشیت.

نیتروژن را نسبت به شاهد افزایش داد (جدول .)5

در پهوهشییی دیگییر کییاربرد تییوام چییای کمپوسییت و
همزیستی میکوریزایی سبب افیزایش شیاخص سیط،
برگ گیاه نعنا صحرایی گردیید (

بحث

Koozehgar kaleji

.)and Ardakani, 2017

نتایج بدست آمده نشان داد تیمارهای کودهای آلی
و تیر و قطیر

 Bigonahو همکاران ( )7115بیان کردند کودهای

گل داشتند و کلیه صفات مورد بررسی را در مقایسه با

و ورمییی کمپوسییت باعییث افییزایش وزن

و میکوریزا تاثیر معنیدار بر وزن خش

شاهد افزایش دادند .نتایج ایین پیهوهش بیا

بیولوژی ی
خش ی

Nemati
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گیییاه گشیینیز شیید .در آزمایشییی اثییر ورمییی

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،74پاییز  / 6931صفحات67-22 :

کمپوست را بر نشاء ریحان بررسی کردنید.
و همکاران ( )7113گزار
با میکوریزا وزن خش

Farzaneh

نتایج این پهوهش مطابقیت دارد .بیا مصیرف ورمیی

کردند تلقی ،بیذور نخیود

کمپوست تعداد گل در بوته سرخارگل افیزایش یافیت
(.)Razvinia et al., 2015

کیل را بیه مییزان  41درصید

نسبت به شاهد افزایش داد Khoshvakht .و همکیاران

 Aziziو همکاران ( )7115با بررسیی تیأثیر مثبیت

( )7111بیان کردند کودهای زیستی بر مییانگین طیول

سطوح مختلف ورمیی کمپوسیت بیر بهبیود وضیعیت

برگهای گیاه آلوئهورا تاثیر معنیدار

جذ

داشتند.

 Koozehgar kalejiو همکیییاران ( )7114بییییان

عناصر اصلی نیتیروژن ،فسیفر و پتاسییم اظهیار
بیر مییزان

نمودند که ورمی کمپوسیت و ورمیی وا

کردند کاربرد میکوریزا و ورمی کمپوست قطیر سیاقه،

مواد میؤثره ریحیان میؤثر اسیت .در پهوهشیی دیگیر

را

مشاهده شد کاربرد کودهای آلی (ورمیی کمپوسیت و

افزایش داد .در تحقیقی کاربرد کمپوست تعیدا گیل را

کمپوست) غلظت نیتروژن ،فسیفر و پتاسییم در انیدام

نسبت به شاهد افزایش داد ()Ashnavar et al., 2014

هیوایی گییاه نعنیا سیبز افیزایش داد (

قطر گل ،قطیر دمبیرگ و تعیداد گیل گییاه زولنی

 Ghazi Manasو همکاران ( )7111گزار

کردند

Kiani et al.,

 Atiyeh .)2014و همکاران ( )7117گیزار

کردنید

کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست سیبب افیزایش

چای کمپوست حاوی اسید هیومی

میباشد که باعث

تعداد گل در گییاه بابونیه شید .همننیین در تحقیقیی

بهبود فراهمی عناصر غذایی خیا

بیهوییهه روی و

دیگر ئمشاهده شد کاربرد ورمی کمپوست تعیداد گیل

آهن میشود.

را نسبت به شاهد  13درصید افیزایش داد (

Amiri et

.)al., 2016

نتیجهگیری نهایی

کودهای آلی از طریق تامین عناصیر غیذایی میورد

در این تحقیق تأثیر مثبت کاربرد ورمییکمپوسیت،

نیاز گییاه باعیث افیزایش تعیداد گیل در بوتیه شیدند

همزیستی میکوریزایی و محلول پاشی چای کمپوسیت

()Motta and Maggiore, 2013

به تنهایی و توام بر خصوصییات کمیی و کیفیی گییاه

 Taherو همکاران ( )7111بیان کردند باکتریهای

بادرنجبویه مشاهده شد .نتایج به دست آمده گویای آن

حل کننده فسفات بر قطر گلنیه گیل میریم معنییدار

بود که در هم صفات اختالف معنیدار بین تیمارهای

بود .همننین  Tahami Zaranadiو همکاران ()7111

اعمال شده و شاهد وجود داشت .در این میان ترکییب

را در افیزایش

تیمییاری همزیسییتی میکییوریزایی و کییاربرد چییای

تعداد گیل آذیین و تعیداد چرخیه گیل در ریحیان را

کمپوست بهترین تیمار بود .بنابراین میتوان با کیاهش

گزار

کرد .افزایش گلدهی در این تحقیق ،به بهبیود

مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی آنها با کودهای

جییذ

و تغذیییه گیییاه کییه در اثییر همزیسییتی

تأثیر مثبت کودهیای آلیی و بیولوژیی

آ

آلی و زیستی ضمن افزایش عملکرد و بهبود خیوا

میکوریزایی حاصل گردیده بیود ،نسیبت داده شید بیا

فیزیکی و شیمیایی خاك میتواند در راستای حرکیت
به سمت کشاورزی پایدار مطرح شود.
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