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تأثير ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد و جذب نيتروژن ،فسفر و پتاسيم نعنای
آبی ( )Mentha aquatica L.تحت تلقيح با قارچ ميکوریزا Glomus moseae
*

مصطفی کوزه گر کالجی ،محمدرضا اردکانی

گروه زراعت ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
تاریخ پذیرش99/81/81:

تاریخ دریافت99/9/81 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر چای کمپوست ،ورمی کمپوست (بهعنوان کوهاای آیای و همزیسایی مکواوریزایی بار
اجزای عملورد و عملورد نعنای آبی آزمایشی به صورت فاکیوریل در قایب طرح کامل تصادفی باا  4توارار در
سال  3131در ساری اجرا شد .فاکیورهای آزمایش شامل مکووریزا گونه ( Glomus moseaeصارر و  31درصاد
حجم گلدان  ،ورمی کمپوست (صرر و  31درصد حجم گلدان و چای کمپوست (صرر و  3/5یکیر بود .صراتی
از قبکل شاخصهای رشد و مکزان نکیروژن ،فسرر و پیاسکم اندامهای هوایی ماورد بررسای قارار گرفات .نیاای
بدست آمده نشان داد تکمارهای کود آیی و مکووریزا تاثکر معنیدار بر وزن خشک و تر و قطر گل داشیند و کلکاه
صرات مورد بررسی را در مقایسه با شاهد افزایش دادند .بهطوری که بکشیرین قطر گل،مکزان نکیروژن و فسارر از
تکمار مکووریزا  +چای کمپوست  +ورمی کمپوست بهدست آمد .اثرات میقابل سه گانه نشاان داد عادم کااربرد
چای کمپوست × کاربرد ورمی کمپوست × همزیسیی مکووریزایی سطح برگ را نسبت باه شااهد افازایش داد.
نیایجیحقکق حاضر نشان داد کاربرد ورمی کمپوسات ،چاای کمپوسات و همزیسایی مکواوریزایی از طریاق در
دسیرس قرار دادن عناصر غذایی باعث افزایش اجزای عملورد و بهبود صرات کمای و ککرای گکااه نعناای آبای
گردید.
واژههاي کلیدي :سطح برگ ،غذای محلی ،کود زیسیی ،گکاه دارویی ،محلول پاشی

مقدمه

8

خوراکی و طعم دهنده ماواد غاذایی در شامال کشاور

گکاهااان دارویاای و معطاار عااالوه باار اهمکاات در

ماورد اسایراده قارار مایگکارد ( ;Sajadi et al., 2004

مصارف پزشوی ،در بسکاری از زمکنههاای وابسایه باه

 . Kamkar et al., 2010زراعات گکاهاان دارویای باا

صنایع غذایی ،آرایشای ،بهداشایی و ادویاهای کااربرد

کاربرد کودهای آیی و بکویوژیاک ،اثارات منرای روی

وسکعی دارند ( . Jesus, 2003نعنای آبای معاروف باه

ککرکت دارویی و عملورد آنها را کاهش میدهاد ،یاذا

Mentha

بسکاری از شرکتهای تویکد کنناده داروهاای گکااهی،

است .اوجی سبزی محلی بومی منااطق شامال کشاور

ترککبااات گکاااهی را کااه از طریااق کشاات آیاای یااا

است که در حاشکه جریان آبهای مالیام و کام عماق

بکودینامکک تویکد شده باشند ،ترجکح میدهند (

یافت میشود .برگهاای ایان گکااه باه عناوان سابزی

 . et al., 2003در این راسیا کشاورزی پایدار بار پایاه

اوجی میعلق به خاانواده  Labiataeو جان

Griffe

مصرف کودهای زیسیی با اهدافی از جمله حاذف یاا
*نویسنده

تقلکل چشمگکر در مصرف نهادههای شکمکایی ،یک راه

مسئولmohammadreza.ardakani@kiau.ac.ir :
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حل مطلوب برای غلباه بار ایان مشاوالت باهشامار

تحقکق دیگری نشان داد که افازایش رشاد و عملوارد

میآید .کودهای زیسیی حاوی ماواد نگهدارنادهای باا

گندم با کاربرد قاار هاای مکواوریزایی حاصال شاده

تجمکع میراکم یک یا چند نوع ارگانکسم مرکد خااکزی

است ( . Daei et al., 2009ورمی وا

نکاز باهعناوان

و یا بهصورت فرآورده میابویکک این موجاودات مای-

عصاره ورمیکمپوست ،مجموعهای از مواد ترشاحی و

باشند که بهمنظور بهبود حاصالخکزی خاا و عرضاه

فضوالت دفعی کرم خاکی همراه با عناصار ریزمغاذی

مناسب عناصر غذایی مورد نکاز گکااه در یاک سکسایم

عمده و مویوولهای آیی خا است که برای رشد گکاه

مایروناد ( Saleh Rastin,

مرکد بوده و باه صاورت اساپری برگای بواار مایرود

کشااورزی پایادار باهکاار

 . 2001ورمیکمپوست نوعی کمپوست تویکد شده باه

( . Nemati Darbandi et al., 2014نیکجاه باهدسات

کمک کرمهای خاکی است که در نیکجه تغککر و تبدیل

آمااده از محلااول پاشاای چااای کمپوساات روی گکاااه

و هضم نسبی ضایعات آیی (کود دامی ،بقایای گکااهی

بادرنجبویه نشان داد محلول پاشای باا عصاارر ورمای

ایاان

اثار

و غکااره در ضاامن عبااور از دساایگاه گااوار

کمپوست روی صرات کمای و عملوارد اساان

جانوران بوجود میآیاد .اسایراده از آن در کشااورزی

معنایدار داشات (. Nemati-Darbandi et al., 2012

پایاادار ،عااالوه باار افاازایش جمعکاات و فعایکاات

این تحقکق با هدف بررسی تثثکر کودهای آیی و زیسیی

مکوروارگااانکزمهااای مرکااد خااا (نظکاار قااار هااای

بار عملوارد و برخای ویگگایهاای ریخات شاناخیی

مکووریزا و مکوروارگانکزمهای حل کننده فسرات  ،در

(مورفویوژیوی گکاه نعناای آبای در مقایساه باا تکماار

جهت فراهمی عناصر غاذایی ماورد نکااز گکااه مانناد

شاهد و تکمارهای تلرکقی انجام شد.

نکیروژن ،فسرر و پیاسکم محلول عمل نماوده و سابب
بهبود رشد و عملورد گکاهان زراعی میشاود (

مواد روشها

et al.,

 . Arancon 2004در مطایعهای مشاهده شد که کاربرد

آزمااایش در سااال  3131در شهرساایان ساااری بااا

ورمی کمپوست موجب افازایش عملوارد دو گوناه از

موقعکاات جغرافکااایی 51درجااه و  31دقکقااه شاارقی،

گکاه دارویی بارهنگ شد ( . Sanchez et al., 2008در

عاار

جغرافکااایی 13درجااه و  28دقکقااه شاامایی و

تحقکق دیگاری نکاز کاه بار روی گکااه دارویای بابوناه

ارتراع  41/1میر از سطح دریا با آب و هاوای معیادل

( Matricaria chamomillaانجام گردید ،مالحظه شد

بهصورت فاکیوریل در قایب طارح بلاو هاای کامال

که مصرف ورمیکمپوسات ،توانسات ارترااع بوتاه و

تصادفی با  4توارار اجارا شاد ،فاکیورهاای آزماایش

به طرز بارزی افزایش دهد ( et al.,

شامل مکواوریزا گوناه  Glomus moseaeدر  8ساطح

 . Azizi 2008مکووریزا نکز در افازایش تواناایی گکااه

(صرر و 31درصد حجم گلدان  ،ورمای کمپوسات در

مکزبااان باارای جااذب عناصاار غااذایی غکاار میحاار ،

 8سااطح (صاارر و 31درصااد حجاام گلاادان و چااای

خصوصاً فسرر و چندین ریز مغذی دیگر تاثکر مرکدی

کمپوست در  8سطح (صارر و  3/5یکیار باه کااربرده

دارد .نیاای بررسای تاثثکر مکواوریزا بار گکااه ریحاان

شد .برای انجام آزمایش از گلدانهایی با قطر دهانه 35

( Ocimum basilicum L.نشان داد که کاربرد دو گونه

سانییمیر و ارتراع  32سانییمیر اسیراده شد 811 .گارم

Glomus.mosseae, Glomus.

اسپور قار مکووریزا گونه  Glomus moseaeو ورمی

عملورد این گکاه را

از قااار

مکوااوریزا (

 caledoniumسبب افزایش معنیدار غلظت فسارر و

کمپوساات وزن و بااه گلاادانهااا اضااافه شااد .چااای

عملوارد گکااه شاد ( . Toussaint et al., 2007نیاای

کمپوساات نکاازدر مرحلااه  5-4برگاای روی گکاهااان
00
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مشخص شده اسپری گردید .عملکات کاشات در آباان

تاک اتاو آناایکزر (، Bremner and Mulvaney, 1982

 3131در شرایط مزرعهای و باز صورت گرفت .ابیادا

مقدار فسرر با اسیراده از رو

رنگ سنجی (رنگ زرد

در هار گلادان ده باذر Mentha aquaticباهصاورت

مویکبدات  -وانادات و به کمک دسیگاه اسپویروفیومیر

سطحی در خا قرار گرفات و بارای حصاول تاراکم

هضم ،سوزاندن نمونه خشک

مناسب ،در مرحله  5-4برگی (پا

و مکزان پیاسکم از رو

از اسایقرار کامال

گکاه در کوره با دمای  551درجه سانییگراد باه مادت

گکاه بوتهها تناک و در نهایات در هار گلادان  1بوتاه

 2ساعت و برای واکنش از اسکد کلریادریک  8ماوالر

از رشد بوتهها و اطمکنان از اسیقرار

به کمک دسیگاه فلکمفیومیر مکزان

نگهداری شد .پ

اسیراده شد و سپ

آنها ،آبکاری به طور مساوی هر  8روز یاک باار انجاام

آن محاسبه شاد ( . Emami, 1996تجزیاه دادههاا باا

شد .عملکات داشت شامل آبکاری ،تنک و وجکن باود و

اسیراده از نرم افزار آماری SASو مقایسه مکانگکنها با

در آذر  3134گکاه برداشات شاد .ورمای کمپوسات و

اسیراده از آزمون  LSDدر سطح احیماال پان درصاد

چای کمپوست با پایاه کاود دامای از شارکت شاووفا

انجام شد.

سازان خا شمال تهکه شد .اندازه گکریها پارامیرهای
مورد نظر در دو مرحلاه رویشای (قبال از گلادهی و

نتایج

زایشی(بعداز گلدهی انجام شد.

سطح برگ :نیای تجزیه واریان

برداشت نمونه :به منظور اندازهگکاری برخای صارات

کنش کمپوستها و مکووریزا بر سطح بارگ معنایدار

مورفویوژیاک برداشات انادامهاای مربوطاه صاورت

بااود (جاادول  . P<0.01( 1مقایسااه مکااانگکن اثاارات

گرفت .بادینمنظاور ،از هار گلادان دو بوتاه باهطاور

میقابل سه گاناه نشاان داد تکماار عادم کااربرد چاای

تصادفی انیخااب و تعاداد انشاعابات فرعای ،طاول و

کمپوساات × کاااربرد ورماای کمپوساات × همزیساایی

باارگ ،قطار گاال انادازهگکااری و باه صااورت

مکووریزایی نسبت به شاهد  313درصد سطح برگ را

عار

نشان داد که بارهم-

جداگانه ثبت گردید .سطح برگ باه وساکله نارمافازار

افزایش داد (جدول . 5

 Image Jاندازهگکری شد.

قطر گل :نیای تجزیه واریان

وزن خشک و تر بوتهه :در زماان رساکدگی عملوارد

گانه بر قطر گل در سطح احیمال پن درصد معنایدار

مورد اندازهگکاری قارار گرفات.

بود (جدول  . 1مقایسه مکانگکن اثرات میقابل سه گانه

بوتااههااای جمااعآوری شااده ،در شاارایط مناسااب بااه

نشااان داد تکمااار کاااربرد چااای کمپوساات × ورماای

صورت طبکعی و به دور از نور خورشکد باه مادت ده

کمپوساات × همزیساایی مکوااوریزایی ساابب افاازایش

روز خشک شدند.

 55/55درصد قطر گل نسبت به شااهد شاد (جادول

سنجش میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسهی انهدا ههاي

.5

هوایی :جهت تعککن غلظت عناصر غذایی ،بارگهاای

طول و عرض برگ :با توجه به نیای تجزیه واریاان

جمعآوری شده ،خشک شده (به وسکله آساکاب برقای

مشاهد میگردد که کاربرد توام و به تنهاایی کودهاای

هضام توساط اساکد

بارگ در ساطح

وزن خشک و تر بوته

پودر کارده در نهایات باه رو

نشان داد اثرمیقابل ساه

آیی و بکویوژیک بار طاول و عار

سویروریک ،اسکد سایکساکک ،آب اکساکگنه و سالنکم،

احیمال یک درصد معنیدار باود (جادول  . 1مقایساه

عصاره آنها تهکه شد .مکزان درصد نکیروژن با اسیراده از

مکااانگکنهااا نشااان داد کاااربرد تااوام کودهااای آیاای و

تکیراسکون بعد از تقطکر و به کمک دسیگاه کجل

برگ نسبت باه

رو

بکویوژیک باعث افزایش طول و عر
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شاهد شد بهترتکاب تکماار همزیسایی مکواوریزایی ×

معنیدار بود (( P<0.01جادول  . 1مقایساه مکاانگکن

کاربرد ورمی کمپوست × عدم کاربرد چای کمپوسات

اثرات سه گانه نشان داد کاه کااربرد کودهاای آیای و

باعث افزایش  38درصد در طول برگ و  41درصد در

بکویوژیک باعث افزایش تعداد ساقه نسابت باه شااهد

عر

برگ نسبت به شاهد شد (جدول . 5

تعداد سهاقه :نیاای تجزیاه واریاان

شد .تعداد ساقه در تکماار کااربرد چاای کمپوسات ×
ورمی کمپوست × همزیسیی مکووریزایی  %311نسبت

نشاان داد کاه

به شاهد افزایش داشت.

برهمکنش کمپوساتهاا و مکواوریزا بار تعاداد سااقه

جدول  :8خصوصکات فکزیک و شکمکایی خا
هدایت

اسکدییه کل

ایویریوی

اشباع

1/54

5/31

)(dS.m-1

درصد مواد

ماده

خنثی شونده

آیی

)(%

)(%

85

1/85

فسرر
))mg/kg

نکیروژن کل
)(%

پیاسکم

کربن آیی

قابل جذب

بافت

)(%

)(ppm

1/81

5/1

8/3

833

L

جدول  :1نیای تجزیه کود ورمی کمپوست و چای کمپوست
)(dS.m-1

هدایت ایویریوی

آیی)(%

درصد کربن

ماده آیی)(%

نکیروژن)(%

پیاسکم)(%

فسرر)(%

کلسکم)(%

منکزیم)(%

آهنppm

رویppm

81/35

منگنزppm

3/15

3 /8

33/5

3/55

1/3

8/8

4/13

1/35

3323

833

53/1

م )ppm

pH

88

نشاان داد کاه

قطاار ساااقه رونااده و  25درصااد طااول ساااقه رونااده

کاربرد کودهای آیی و زیسیی به تنهایی و اثرات میقابل

(جدول  5و همزیسایی مکواوریزایی × عادم کااربرد

تعداد برگچه :نیاای تجزیاه واریاان
آنها بر تعداد برگچه تاثکر معنایدار

چای کمپوست  53درصد تعداد ساقه رونده نسبت باه

داشایند (P<0.01

(جدول . 1نیاای حاصال از مقایساه مکاانگکن اثارات

شاهد شد (جدول . 4

میقابل سه گانه نشان داد تعداد برگچه در تکماار عادم

عملکرد کل وزن خشک و تهر بوتهه :نیاای تجزیاه

کاربرد چای کمپوسات × کااربرد ورمای کمپوسات ×

واریااان

نشااان داد کااه کاااربرد مکوااوریزا و چااای

همزیسیی مکووریزایی  333درصاد نسابت باه شااهد

کمپوست ،ورمی کمپوست و اثرات میقابل آنهاا سابب

افزایش یافت.

افزایش عملورد تر و خشک نسبت به شاهد شد و در

پارامترهاي ساقه رونده :باا توجاه باه نیاای تجزیاه

سطح احیمال یاک درصاد معنایدار باود (جادول. 1

مشاهد میگردد که کاربرد توام و باه تنهاایی

مقایسه مکانگکن اثرات میقابل ساه گاناه نشاان داد کاه

کودهای آیی و بکویوژیک بر تعداد ساقه رونده ،طاول

کاااربرد چااای کمپوساات × ورماایکمپوساات × عاادم

ساقه رونده ،قطر ساقه رونده در ساطح احیماال یاک

همزیسااااایی مکواااااوریزایی  %325و همزیسااااایی

درصد معنیدار بود (جدول . 1مقایساه مکاانگکنهاای

مکووریزایی× کاربرد چاای کمپوسات × عادم کااربرد

اثاارات میقاباال دوگانااه و سااه گانااه نشااان داد تکمااار

ورمی کمپوست و  342درصد وزن تر و خشک بوتاه

همزیسیی مکواوریزایی × کااربرد ورمای کمپوسات ×

را نساابت بااه شاااهد افاازایش دادنااد (جاادول . 5

واریان

عدم کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش  381درصد
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تأثير ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد و جذب نيتروژن ،فسفر و پتاسيم...

جدول  :3نیای تجزیه واریان

مرکب اثر اصلی ،ورمی کمپوست ،مکووریزا ،چای کمپوست و اثر میقابل آنها بر خصوصکات نعنای آبی
مکانگکن مربعات

منابع

درجه

تغکرات

آزادی

سطح برگ

تورار

3

1/22

T

1

V

1

**

عر
برگ
1/13
ns

24/15

**5488/1
**

M

1

T.V

1

**

512/32

T.M

1

**

341/31

31545/5

**

طول برگ

قطر گل

1/11

1/12

ns

1/13

1/13

**1/58

**1/38

**

**

3/13

**

4/13

**

3/82

**

3/33

ns

3/21

1/1113

**
ns

1/18

ns

1/113

**3/42
**

84/25

ns

1/13

ns

1/12

ns

1/35

تعداد
برگچه
1/14
**

334/53

**133/83
**

338/15

**
**

5/31

34/32

**

وزن تر
1/83
**

31/38

**33/35
**
ns
**

1/41

1/11

14/18

**

وزن
خشک
1/13
**

3/33

**4/18
**
*

2/15

1/15

**

1/81

**

1/38

V.M

1

V.T.M

1

**332/33

**1/31

**1/58

*1/51

**321/13

**1/85

**1/28

خطا

11

1/13

1/113

1/11

1/35

1/31

1/18

1/113

1/54

8/55

1/55

4/53

1/35

8/11

1/18

ضریب تغککرات

4/45

1/13

5/31

2/14

* ، nsو** :به ترتکب عدم اخیالف معنیدار و معنیدار در سطح احیمال پن و یک درصد
( Tچای کمپوست V( ،ورمی کمپوست M( ،همزیسیی مکووریزایی T.V( ،چای کمپوست ،ورمی کمپوست T.M( ،چای کمپوست،
همزیسیی مکووریزایی ( V.Mورمی کمپوست ،همزیسیی مکووریزایی V.T.M( ،همزیسیی مکووریزایی،چای کمپوست ،ورمی کمپوست

جدول  :4نیای تجزیه واریان
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نشریه فيزیولوژی محيطی گياهی ،سال یازدهم ،شماره  ،44زمستان  / 5931صفحات51-53 :

غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسی در اندا هاي

کودهای آیی و بکویوژیک باعث افزایش غلظت عناصر

هوایی نعناي آبی :با توجه به نیاای تجزیاه واریاان

نکیروژن ،فسرر ،پیاسکم نسابت باه شااهد شاد کااربرد

مشاهد میگردد که کاربرد توام و به تنهاایی کودهاای

چااای کمپوساات × ورماای کمپوساات× همزیساایی

آیی و بکویوژیک بر غلظات نکیاروژن ،غلظات فسارر،

مکووریزایی بهترتکب  51درصد فسارر و  138درصاد

غلظت پیاسکم در سطح احیمال یاک درصاد معنایدار

پیاسکم و کاربرد چاای کمپوسات × ورمای کمپوسات

بود (جدول . 1مقایسه مکانگکنها نشان داد کاربرد توام

 313درصد نکیروژن را نسبت به شاهد افزایش داد.

جدول  :9مقایسه مکانگکن اثر میقابل دو گانه بر صرات مورد مطایعه نعنای آبی
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مکانگکنهایی که در هر سیون ،دارای حرف مشیر میباشند ،بر اساس آزمون ، LSDدر سطح احیمال  5%اخیالف معنیداری ندارند.
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غلظت پیاسکم(%

تکمار

0/33d
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تأثير ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد و جذب نيتروژن ،فسفر و پتاسيم...

وضعکت جذب عناصر اصلی نکیروژن ،فسرر و پیاساکم

بحث

اظهار نمودند که کاربرد ورمی کمپوست و ورمایوا

این تحقکق با نیای  Nemati Drabandiو همواران
( 8134که افزایش سطح بارگ بادرنجبویاه را در اثار

بر مکازان ماواد ماثثره ریحاان ماثثر اسات Atiyeh .و

کردند ،مطابقت دارد.

کردنااد چااای کمپوساات

گزار

محلول پاشی ورمیوا

همواااران ( 8118گاازار

شد کاه کااربرد کودهاای

حاوی اسکد هکومکک میباشد که باعث بهباود فراهمای

بکویوژیک روی مکازان ساطح بارگ گنادم اثار مثبات

عناصر غذایی خاص ب ویگه روی و آهن میشاود .در

داشاات ( Azizi . Amiri et al., 2013و همواااران

تحقکقی  Arguelloو همواران ( 8113عنوان نمودناد

همچنکن در تحقکقی گزار

( 8115گاازار

کردنااد کاااربرد ورماایوا

که کاربرد دو گونه قار مکواوریزا

باعااث

Glomus mosseae

افزایش معنیدار ارتراع بوتاه ،فاصاله مکاانگره ،تعاداد

و  ،Glomus deserticolaسبب بهبود معنیدار غلظات

نسابت باه

نکیروژن در گکااه اکاایکپیوس باهترتکاب ( 8/33و 1/53

شاهد در ریحان شد Taher .و هموااران ( 8131نکاز

درصااد در مقایسااه بااا شاااهد (3/53درصااد شااد.

بکان نمودند باکیریهای حل کننده فسرات اثر معنیدار

پگوهشگران در این آزمایش ،افزایش غلظت نکیروژن را

بر قطر گلچاه گال ماریم داشات .در تحقکقای دیگار

به بهبودی که در رشد ،نمو و مقادار کلروفکال بارگ و

مشاهده شد که کااربرد مکواوریزا و ازتوبااکیر باعاث

میعاقاب آن وزن خشاک گکااه کاه در اثار همزیسایی

زوینااگ (caeruleum

مکووریزایی حاصل شده بود ،نسبت دادناد .در تحقکاق

 Eryngiumشد ( . Koozehgar et al., 2014همچنکن

 Kapoorو همواااران ( 8114مشااخص گردیااد کااه

 Karimiو همواران ( 8131در یک آزمایش مزرعهای

مکانگکن غلظات فسارر در تلقاکح رازیاناه باا دو گوناه

اظهار داشیند که کودهای زیسیی حااوی بااکیریهاای

مکووریزای ( %3/38به نحو باارزی نسابت باه تکماار

حل کنناده فسارات و تثبکات کنناده نکیاروژن باعاث

شاااهد ( %3/35بکشاایر شااد Arguello .و همواااران

افزایش تعداد شاخه جانبی و برگ گکاه یوبکا سبز شاد.

( 8113بکان کردند که کشت گکاه اکایکپیوس هماراه باا

 8133( Koozehgar Kaleji and Ardakaniافازایش

سویا و در شرایط همزیسیی مکواوریزایی قاار گوناه

باارگ را در گکاااه زوینااگ بااا کاااربرد

 Glomus deserticolaبا ریشه گکاه اکایکپیوس ،غلظات

برگ ،سطح برگ ،وزن تر و درصد اساان

افاازایش قطاار گاال در گکاااه

طااول و عاار

مکوااوریزا گاازار

پیاسکم در مقایسه با شاهد به نحو بارزی بهبود یافت.

کردنااد Bigonah .و همواااران

آنها دریافیند کاه ریشاههاای مکواوریزایی ساویا

( 8135نکز افزایش وزن خشک گکاه گشنکز را در اثار
کاربرد کودهای بکویوژیک و ورمی کمپوست گازار

بهعنوان یک منبع تلقکح مکووریزایی اضافی برای ریشاه

کردند Farzaneh .و همواران ( 8113نکز بکان داشایند

اکایکپیوس عمل نموده و باا مشاارکت یوادیگر ضامن

تلقکح بذور نخود با مکووریزا وزن خشاک کال را باه

بهبود جذب عناصری نظکر پیاساکم و افازایش رشاد و

مکزان  41درصد نسبت به شاهد افزایش داد .آنان دیکل

وزن خشک گکااه اکاایکپیوس ،سابب بهباود محساوس

این موضوع را افزایش طول تارهاای کشانده ریشاه و

غلظات پیاساکم آن نکاز شاد 8115( Zaller .بهباود

هکفهای قار ذکر کردند و با افازایش رشاد ریشاه،

فعایکت مکوربی ،وجود تنظکم کنندههای رشد گکااهی و

تجمع ماده خشک با تلقکح مکواوریزا بهباود ماییاباد.

افزایش جذب عناصار معادنی نظکار پیاساکم در تکماار

همچنکن  Aziziو همواران ( 8115باا بررسای تاثثکر

حاوی ورمی کمپوست را بهعنوان دالیل عمده افازایش

مثبات ساطوح مخیلاف ورمای کمپوسات بار بهباود

غلظت پیاسکم در مقایسه با تکمار عدم مصرف دانسات
01
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همچنکن یاک اثار مشاارکیی و تشادید کنناده نکاز در
مصرف همزمان تلقکح مکووریزایی و ورمای کمپوسات
 در،مشاهده شد به نحوی که این تاثثکر تقویات کنناده
 تان ورمای31 تکمار شامل تلقکح با مکووریزا و مصرف
.کمپوست بهطرز محسوسی نمایان گشت
نتیجهگیري نهایی
باا توجاه باه نیاای باهدسات آماده کااربرد تاوام
 چای کمپوست و ورمی کمپوست در کشت،مکووریزا
گکاه نعنای آبی موجب افزایش معنیدار صارات ماورد
 در واقااع ایان افازایش عملواارد و.انادازهگکاری شاد
اجزای آن در زمان اسیراده از همزیسیی مکووریزایی و
کاااربرد ورماای کمپوساات و محلااول پاشاای چااای
کمپوست میتواند ناشی از افزایش جذب مواد غاذایی
 پیاساکم و عناصار غاذایی کام، فسارر،نظکر نکیاروژن
مصرف و وجود جمعکتهاای مکوروبای در خاا یاا
 از آنجا که کودهای زیسیی اثرات مثبیی.ریزوسرر باشد
 میتواند بهعنوان جایگزین،بر گکاه مورد مطایعه داشت
مناسبی برای کودهای شکمکایی در جهات حرکات باه
.پایدار مطرح شود
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