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چکیده
Glomus(میکوریزاکودهاياثربررسیمنظوربه mosseae وG. intraradieces(،میکوریزاشبه)Piriformospora

indica(بادرنجبویهعناصرازبرخیبرکمپوسترمیوو)Melissa officinalis L.،(قالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایشی
اجرا1391سالدرکشور مراتعوجنگلهاتحقیقاتمؤسسه،البرزتحقیقاتمجتمعدرتکرار3درتصادفیکاملهايبلوك
کودهايباءنشاتلقیحوهکتار)درتن10و5،صفر(سطح3درکمپوستورمیکاربردشاملاستفادهموردتیمارهايشد.

نتایجبودند.میکوریزا)شبهمیکوریزا+باتلقیحومیکوریزاشبهباتلقیح،میکوریزاباتلقیح،قیحتل(بدونسطح4درزیستی
دارمعنی%1سطحدرمسومنگنزروي،آهن،منیزیم،کلسیم،فسفر،پتاسیم،برزیستیکودوکمپوستورمیاثرکه دادنشان
فسفر،عناصربرتیمارهامتقابلاثرواریانستجزیهبود.دارعنیم% 1سطحدرجذبیآهنمیزانبرکمپوستورمیاثربود.

تیماردرکهدادنشانسادهاثراتمیانگینمقایسه.دادنشاندارمعنی%1سطحدرمسومنگنزروي،آهن،منیزیم،کلسیم،
مقداربیشترین.بودبیشترینبادرنجبویه)%66/1(پتاسیمو)%83/2(نیتروژنمقدارکمپوستورمیهکتاردرتن10مصرف

بابادرنجبویهکهدادنشانتیمارهامتقابلاثرمیانگینمقایسهبود.مایکوریزامصرفتیماربهمتعلق%)53/0(گیاهاینفسفر
تیماردر%)77/0(کلسیمحداکثرداشت.رافسفرمیزانبیشترینکمپوستورمیهکتاردرتن10همراهبهمایکوریزامصرف

مصرفعدمتیمارهايرا%)6/0(منیزیمحداکثرشد.مشاهدهزیستیکودمصرفعدم×کمپوستورمیتن5فمصر
تن5تیماررا)ppm2/925(آهنمقداربیشترینداشتند.مایکوریزا×کمپوستورمیتن10ومایکوریزا×کمپوستورمی
یاوکمپوستورمیهکتاردرتن10ومایکوریزاازستفادهاکهدادنشانتحقیقایننتایج.دادنشانمایکوریزا×کمپوستورمی

.شدبادرنجبویهداروییگیاهدرعناصربیشتر جذبافزایشموجبکمپوستورمیکودتن5همراهبهمایکوریزا

Melissa(بادرنجبویهکلیدي:هايواژه officinalis L.(،اسانس،میکوریزاشبهمیکوریزا،کودکمپوست،ورمی.

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2016.106136



میزان جذب عناصر در بادرنجبویه ...48

مقدمه
Melissa(بادرنجبویــه officinalis L.(ازگیــاهی

است.جنوبیاروپايآنمنشأ باشد.مینعناعیانخانواده
شـود. مـی کشتجهاننقاطسرتاسردرحاضرحالدر
برخـی آرامبخشـی وجسـمی هـاي بیماريدرگیاهاین

بادرنجبویههايبرگاسانس.استمؤثرروانیاختالالت
ارچی،ضـدق ضـدباکتریایی، روسی،ضدویخواصداراي

کنندهبرطرفداروییاثراتوبخشیایمنیضدهورمونی،
گیـاه موسـیالژي وترپنوئیديهايترکیبواستخلط
وضـدنفخ گرفتگـی، وضـدانقباض خـواص بروزباعث
,Bajaj(شودمیمعرق ,Weiss & Fintelmann؛ 1993

,McGimpsey؛ 2000 ,Morelli؛ 1993 1977.(
دریی ایمیشـ ي هـا نهـاده مصـرف ریاخدههچنددر
ی طــیمحســتیزمعضــالتموجــبي کشــاورزی اراضــ

ــعد ــهي ادهی ــودگازجمل ــابعی آل ــتاُآب،من ــفیکف تی
ــاهشوي کشــاورزمحصــوالت ــمک ي زیحاصــلخزانی

,Sharma(استشده هاخاك 2002b.(داریپاي کشاورز
ـ حـذف هـدف باآلیي کودهامصرفهیپابر ـ تقلای لی

ـ ،ییایمیشـ ي هاهنهادمصرفدرریچشمگ حـل راهکی
ـ شماربهمشکالتنیابرغلبهبراي مطلوب ـ آیم ازد.ی

بـه تـوان مـی غذاییعناصریمیاییشغیرمنابعمهمترین
.کرداشارهکمپوستورمیوبیولوژیککودهاي

ـ ازحاصـل آلـی کـود یـک کمپوسـت ورمی تفعالی
ـ قابلمقداردارايکهاستکمپوستیهايکرم ايهمالحظ

وپرمصــرفعناصــرســایروگــوگردفســفر،نیتــروژن،
ـ ااز.باشـد مـی جـذب قابـل صورتبهمصرفکم رو،نی

ـ پاي کشـاورز درآنازاستفاده شیافـزا بـر عـالوه داری
سـبب خاك،دیمفي هاسمیکروارگانیمتیفعالوتیجمع
ـ زرشد یـی  دارواهـان یگازجملـه اهـان یگعیسـر وادی

ـ  Prabha(گـردد یم et al., Atiyeh؛ 2007 et al.,

ي کودهـا ریسـا بهنسبتکمپوستورمیيبرتر).2002
ـ رتعدادوداده ساختاررییتغی خوببهکهنستیای آل زی

افتهیکاهششدتبهآندری اهیگي زايماریبموجودات
ـ کـه فراینـد   طوريبهاست، مرحلـه درشـدن ی هوموس

انجـام  ي تـر عیوسـ سـطح درکمپوسـت ورمـی یدگیرس
علـت بهروشنیادري دیتولکودتینهادرکهشودمی
ونـامطبوع ي بـو فاقدنیتروژنبهکربننسبتبودنباال
ـ فعال ـ مـزاحم حشـرات تی Claudio(باشـد یم et al.,

عناصـر غلظـت برتأثیر برعالوهکمپوستیورم. )2009
ماننـد خاكیی ایمیشخواصبرخاكدرموجودیی غذا
pH،ـ ظرف،یآلادمودرصد،یکیالکترتیهدا تبـادل تی
ـ نخـاك ی کیزیفخواصبرنیهمچنوی ونیکات تـأثیر  زی

Matos(ذاردگیم & Arrunda, 2003.(
ــدآباد ــارانوي احم ــربررســیدر)،1390(همک اث

یی ایمیشـ وی کیزیفي هایژگیوی برخبرکمپوستورمی
عنـوان بهکمپوستورمیکاربردکهکردندمشاهدهخاك

کودکاربردبهنسبتیی ایمیشکودهمراهبهی آلکودکی
تیهـدا شیافـزا دري شـتر یبیی تـأثیر  تنهابهیی ایمیش

همکـاران وAnwarدارد.خـاك ی آلکربنوی کیالکتر
هکتـار درتـن پـنج مصرفکهکردند مشاهده)،2005(

ـ کـود بـا همـراه کمپوستیورم وN50 ،P25(یی ایمیش
K25یستیزعملکردشیافزاموجبهکتار)درلوگرمیک

Ocimum(حانیری دارویاهیگ basilicum( بـه نسـبت
وي احمـدآباد دیگـر، ايمطالعـه درشـد. شـاهد ماریت

ــاران ــاهده)1390(همکـ ــدمشـ ــهکردنـ ــاربردکـ کـ
درمصـرف کـم غـذایی عناصـر میزانبرکمپوستورمی

ــاك ــتوخ ــاغلظ ــاهدرآنه ــانگی Borago(گاوزب

officinalis(ــر ــیاثــ ــتدارمعنــ ــیندر.داشــ بــ
راگیاهـان رشـد بهبـود تواناییکههاییمیکروارگانیسم

برخـوردار ايویژهاهمیتاززایکوریمي هاقارچدارند،
بای ستیهمزرابطهي دارایی زایکوریمي هاقارچهستند.

شیافزاقیطرازوباشندیمی زراعاهانیگاغلبشهیر
ــلیی غــذاعناصــرجــذب عناصــری برخــوفســفرمث

ی منفــتــأثیر کــاهشآب،ذبجــشیافــزامصــرف،کــم
عوامـل برابـر درمقاومـت شیافـزا وی طیمحي هاتنش

زبانیماهانیگعملکردورشددربهبودسببزا،يماریب
Marschner(شوندیمداریپاي کشاورزي هاستمیسدر

& Dell, ,Sharma؛ 1994 2002a.(Cabelloو
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يزیکـور یمقـارچ کهکردندمشاهده،)2005(همکاران
Glomus mossaeــد ــاعدررارشـ Mentha(نعنـ

piperita(وامیرآباديهايبررسیطبق.دهدیمشیافزا
درايعلوفـه ذرتهـوایی هاياندام)،1388(همکاران
Glomusي زیکــوریمقــارچبــاشــدهتلقــیحگیاهــان

intraradicesبـه نسبتراباالتريرويوآهنغلظت
داشـتند. فسـفر باههمرایاازتوباکترباهمراهتیمارهاي

Piriformosporaقارچهمانیامایکوریزاشبه indica

رشددیشدکیتحرسببکهاستتیاندوفي هاقارچاز
ـ زتعدادباوگرددیمخودي هازبانیم اهـان یگازي ادی

برقـرار ی سـت یهمزرابطـه اي،لپـه دووايلپـه تکی عال
ي هـا هبوتپسند،یخشکانواعشاملاهانیگنیا.کندمی

Singh(باشندیمی چوبدرختانوچندسالهوسالهکی

et al., شیافزادرمایکوریزاشبهباحیتلقتأثیر ).2000
درمنهويجعفرتنباکو،ذرت،رینظاهانییگتودهستیز

اسـت. شدهگزارش)1999(همکارانوVarmaتوسط
.Pقـارچ کهدهدیمنشانمختلفمطالعات indica بـر

،داشـته میمستقتأثیر نیتروژنوگوگردفسفر،مسیمتابول
ـ نیهمچن شیافـزا راخـاك درموجـود فسـفر ی فراهم

Oelmuller(دهدیم et al., 2009.(
هـدف بـا آزمایشاینشده،بیانمطالببهتوجهبا

هـاي قـارچ بـا تلقـیح وکمپوسـت ورمـی تأثیربررسی
درجـذبی عناصـر میزانبرمایکوریزاشبهومایکوریزا

شد.انجامبادرنجبویهگیاه

روشهاومواد
مؤسســه- البــرزقــاتیتحقمجتمــعدرقیــتحقنیــا
.شداجرا1391سالدرکشورمراتعوجنگلهاقاتیتحق

ی شـرق جنـوب ي لـومتر یک5درالبـرز قـات یتحقمجتمع
ـ جغرافعـرض درکـرج شهرستان 48ودرجـه 35یی ای

ي متر1320ارتفاعدر،یشرقدرجه51وی شمالقهیدق
منطقـه ی بارنـدگ متوسطاست.گرفتهقرارایدرسطحاز

- 20آنحـرارت درجـه حـداقل متـر، یلیم235حدود
درجه38آنحرارتدرجهحداکثروگرادیسانتدرجه

ازمنطقـه غالببادجهتاست.شدهگزارشگرادیسانت
تجزیـه ازحاصـل نتـایج .باشدیمی شرقجنوبوشرق
.استشدهدادهایشنم1جدولدرخاك

درفاکتوریـل آزمـایش یکازاستفادهباتحقیقاین
شـرایط درتکـرار 3بـا تصـادفی کاملهايبلوكقالب

وآزمایشـی تیمار12شاملتکرارهر.شداجرامزرعه
تحقیـق ایـن در(کـرت) آزمایشیواحد36مجموعدر

شاملمطالعهموردفاکتورهايگرفتند.قراربررسیمورد
هکتار)درتن5،10،صفر(سطحسهدرکمپوستیورم

باتلقیحتلقیح،عدمشاملسطحچهاردرزیستیکودو
Glomusمخلــــــوط(میکــــــوریزا mosseaeو

G. intraradiecesشـبه بـا تلقـیح )،مسـاوي نسبتبه
ــایکوریزا Prififormospora(م indica(ــیحو ــاتلق ب
.ندبودمایکوریزاشبه+مایکوریزا

حـدود وشـد کشـت خزانهدربادرنجبویهبذراابتد
حـدود بـه هاگیاهچهکهزمانیوکاشتازپسروز40

شـد. مزرعـه بهگیاهانانتقالبهاقدامرسیدند،برگی8
یکـدیگر ازهـا کـرت بینهفاصلمتر،2×3هاکرتابعاد

بینهفاصلمتر،5/2یکدیگرازهابلوكهفاصلمتر،5/1
رويبـر هابوتهبینهفاصلمتر،نتیسا45کشتخطوط

وزمـین شدنآمادهازپسبود.مترسانتی40خطیک
نظـر مـورد هايکرتدرکمپوستورمیکودبندي،کرت

مخلـوط خـاك بـا متريسانتی30عمقتاوشداضافه
مایکوریزاشبهکاشتازقبلنشاء،انتقالهمرحلدر.شد
نظرموردنشاءهايودرآوردهسوسپانسیونصورتبهرا
بـه بعـد ودادهقرارنآداخلدرساعت12مدتبهرا

کودهـاي اعمـال بـراي .ندشـد منتقـل نظـر موردزمین
هـر ازاسپور)1000(حاويگرم5مقداربهمایکوریزا

ازپـس شـد. ریختهنشاءزیروچالهدرنظرموردکود
زانشـتی وشربهآبیاريبهاقدامبالفاصلهنشاءانتقال
ازروزانهرسیدگیشدردورهطولدرگردید.لولهطریق
.انجـام شـد  هـرز هـاي علـف بـا مبارزهوآبیاريقبیل

.شدانجامگلدهیشروعمرحلهدربرداشت
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عناصـر میزانگیرياندازهبرايهانمونهسازيآماده
بـود. کـردن آسـیاب وخشـک شستشـو، مراحلشامل

هیـدروکلریک اسیدباو بعدمعمولیآبباابتداهاگبر
.شـد شستشـو مقطـر آببـا دوبـاره سپسومول1/0

درجه70حرارتباآوندرساعت48مدتبههانمونه
آسـیاب نمونـه .ندشـد آسیاببعدوخشکگرادسانتی

میـزان وشـد دادهعبـور متـري میلی5/0الکازشده
ــذب ــرج ــدنیعناص ــدازهآنمع ــريان ــد.گی ــرايش ب

تقطیـر ازبعـد تیتراسـیون روشازکلازتگیرياندازه
Wahing(شداستفاده et al., روشبههضماز).1989

ـ بابیترکوخشکسوزاندن ـ هدیاس يبـرا کیدروکلری
شـد. استفادهمیزیمنومیکلسم،یپتاسفسفر،يریگاندازه

مسويرومنگنز،آهن،وايشعلهنشرروشبهپتاسیم
ـ جذبروشبهنیز شـدند گیـري انـدازه ياشـعله یاتم

)Elmer, Wahing؛ 1982 et al., تجزیـه براي.)1989
اسـتفاده SASافزارنرمازهامیانگینمقایسهوواریانس

چنـد آزمونروشازاستفادهباهامیانگینمقایسهشد.
.شدانجامدانکنايدامنه

نتایج
درکـل (ازت)تـروژن یندرصدبرکمپوستیورماثر
وکمپوسـت ورمیاثر).2(جدولبوداردیمعن%1سطح

يکودهادرکمپوستیورممتقابلاثرویستیزيکودها

درمـس ورويمنیزیم،کلسیم،،فسفردرصدبریستیز
وکمپوسـت ورمیاثرهمچنینبودند.داریمعن%1سطح

ـ %1سطحدرمیپتاسدرصدبریستیزيکودها داریمعن
متقابـل اثـر وکمپوسـت ورمـی اثـر ).2(جـدول بودند
منگنزوآهنمقداربرزیستیکودهايدرکمپوستورمی

).2(جدولشد دارمعنی%1سطحدر

نیتروژن
تـن در هکتـار   10ماریدر تتروژنیدرصد ننیشتریب

ــ ــتیورم ــا مکمپوس ــب ــت %83/2نیانگی ــود داش وج
).3جدول (

فسفر
تـن در هکتـار   10مـار یدرصد فسـفر در ت نیشتریب
ـ با مستکمپویورم . در )3جـدول  بـود ( %51/0نیانگی
بـر درصـد   یسـت یزياثر کودهـا نیانگیمسهیمقاجینتا

ـ ماریدرصد را تنیشتریب،فسفر بـا  زایکـور یمبـا  حیتلق
).4جدول نشان داد (%53/0نیانگیم

ــل تنیانگیــمســهیمقا نشــان داد کــه مارهــایاثــر متقاب
%) متعلـــق بـــه 62/0فســـفر (د صـــدرنیشـــتریب

.)5جدول (بودمایکوریزا×پوستکمورمی
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نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه-1جدول 
عمق محل

)cm(
pH

1:25
EC

)ds/m(
N

(%)
P

)ppm(
K

)ppm(
Ca

)Meq/lit(
Mg

)ppm(
Zn

)ppm(
Cu

)ppm(
Mn

)ppm(
Fe

)ppm(
Clay

%
Silt

%
Sand

%
30-048/702/109/016/858078/96837/042/088/1218/371/3578/3851/25

بادرنجبویهعناصربرکمپوستورمیوزیستیکودهاياثرواریانستجزیه-2جدول

درجهمنابع تغییرات
آزادي

مربعاتمیانگین
مسمنگنزرويآهنمنیزیمکلسیمفسفرپتاسیمنیتروژن

77/3**25/452352**69/2134**11/109932**02/0**007/0**45/0**29/3**33/22**2بلوك
79/33**62/5009**33/209**68/796372**03/0**058/0**03/0**07/0**96/2**2کمپوستورمی

3ns38/0**01/0**04/0**34/0**1/0**74/201443**93/406**64/4767**63/87زیستیکودهاي 
6ns14/0ns001/0**004/0**04/0**01/0**93/46832**19/324**71/9846**94/32زیستی×کمپوستورمی

2221/0002/000005/00002/00002/071/1078/143/658/0خطا
Cv%7/19021/357/165/352/359/03054/024/17

ns،*تیمارهاست.بین%1و%5سطحدردارمعنیهمبستگیو دارمعنیهمبستگیوجودعدمدهندهنشانترتیببه:**و

بادرنجبویهعناصربرکمپوستورمیسطوحاثرمیانگینمقایسه-3جدول

Nتیمار

(%)

P

(%)

K

(%)

Ca

(%)

Mg

(%)

Fe

(ppm)

Zn

(ppm)

Mn

(ppm)

Cu

(ppm)

c83/1c41/0c51/1a51/0c36/0c05/270c95/35a86/486a15/5شاهد
b33/2b45/0b6/1b46/0b45/0b02/614b92/40b85/453b52/2تن5
a83/2a51/0a66/1c37/0a46/0a23/774a25/44c5/449a63/5تن10
هاست.میانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف



میزان جذب عناصر در بادرنجبویه ...52
رنجبویهبادعناصربرزیستیکودانواعاثرمیانگینمقایسه-4جدول

Nتیمار
(%)

P
(%)

K
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

Fe
(ppm)

Zn
(ppm)

Mn
(ppm)

Cu
(ppm)

a18/2d37/0b53/1a60/0b44/0b68/650a36/48a07/491c2/2شاهد
a62/2a53/0a61/1c19/0a57/0a51/685b27/42c94/453b99/2مایکوریزا

a35/2b50/0a63/1a59/0c40/0c1/519d32/32d94/437b51/3مایکوریزاشبه
a18/2c43/0a6/1b40/0d30/0d77/355c55/38b6/471a05/9مایکوریزامایکوریزا+شبه

.هاستمیانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف

بادرنجبویهعناصربرزیستیکود×کمپوستورمیسطوحمتقابلاثر-5جدول
Nتیمار

(%)
P

(%)
K

(%)
Ca
(%)

Mg
(%)

Fe
(ppm)

Zn
(ppm)

Mn
(ppm)

Cu
(ppm)

d78/1i34/0f45/1c55/0ef40/0h10/362c10/45a47/594e65/0شاهد×تنصفر
a-d13/2e47/0ef53/1g37/0a60/0h0/367b03/51cd43/461de88/1مایکوریزا×تنصفر

d70/1d48/0ef52/1b73/0g36/0j63/207j50/14e03/452d63/2مایکوریزاشبه×تنصفر
d74/1h36/0ed55/1f40/0h13/0k47/143i20/33g53/439a47/15مایکوریزاشبهومایکوریزا×تنصفر

cd97/1g42/0ed57/1a77/0c47/0e93/693de20/42c83/464de45/1شاهد×تن5
ab9/2c51/0a-d64/1h09/0b53/0a20/925h33/36d43/458de92/1مایکوریزا×تن5

a-d40/2e47/0a-d1/64c55/0e42/0g63/577d-f63/41f53/444de01/2مایکوریزاشبه×تن5
b-d08/2f44/0c-e59/1e43/0ef40/0i33/259cd53/43f63/447c70/4مایکوریزاهشبومایکوریزا×تن5

a-c81/2h37/0b-e60/1d51/0cd45/0b03/896a80/57h93/413c52/4شاهد×تن10
a-c83/2a62/0ab68/1h12/0a60/0b33/764fg47/39g17/439c17/5مایکوریزا×تن10

a98/2b57/0a7/1d50/0d44/0c03/772e-g83/40h27/417bc89/5مایکوریزاشبه×تن10
a-c72/2c51/0a-c67/1g37/0f38/0f53/664g93/38b63/527b98/6مایکوریزاشبهومایکوریزا×تن10
.هاستمیانگینبیندردارمعنیاختالفوجودعدمدهندهنشانستونهردرمشابهحروف
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پتاسیم
میپتاسدرصدبرکمپوستیورماثرنیانگیمسهیمقاجینتا
تـن 10مصرفماریتدرمیپتاسدرصدنیشتریبکهدادنشان

ـ مبـا کمپوسـت یورمهکتاردر ـ نما%66/1نیانگی بـود انی
بـر یستیزيکودهااثرنیانگیمسهیمقاجینتادر ).3جدول(

زایکوریمشبهباحیتلقماریترادرصدنیرشتیبمیپتاسدرصد
).4جدول(دادنشان%63/1نیانگیمبا

کلسیم
نشانمیکلسدرصدبرمارهایتمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا

بـدون ×کمپوسـت ورمیتن5تیمارازدرصدنیشتریبکهداد
).5جدول(دآمبدست%77/0نیانگیمباتلقیح

منیزیم
میزیمندرصدبرمارهایتمتقابلاثرنیانگیمسهیمقاجینتا
ومـایکوریزا ×شـاهد تیمـار ازدرصـد نیشتریبکهدادنشان

ـ مبـا مـایکوریزا ×کمپوسـت ورمـی هکتاردرتن10 نیانگی
).5جدول(شدحاصل6/0%

آهن
نشـان آهـن مقداربرکمپوستورمیاثرمیانگینمقایسهنتایج

بـا بیشترین مقـدار آهـن   دارايهکتاردرتن10تیماردرکهداد
میـانگین مقایسهنتایجدر ).3جدول(بودppm23/774میانگین

ـ تلقیحتیماررامقداربیشترینآهنمقداربرزیستیکودهاياثر اب
).4جدول(دادنشانppm51/685میانگینبامیکوریزا

روي
مقـدار بـر تیمارهـا متقابـل اثرمیانگینمقایسهنتایجدر
بـدون ×کمپوسـت ورمـی تـن 10تیمارمقدارترینبیش،روي
).5جدول(دادنشانراppm8/57میانگینباتلقیح

منگنز
منگنـز مقداربرکمپوستورمیاثرمیانگینمقایسهنتایج

ppmمیــانگینبــا(صــفر)شــاهدتیمــاردرکــهدادنشــان

).3جـدول (بـود منگنـز مربوط به مقداربیشترین86/486

منگنـز مقـدار بـر زیستیکودهاياثرمیانگینهمقایسنتایج
ppm07/491میانگینباتلقیحعدمتیماررامقداربیشترین

ـ مسهیمقاجینتادر).4جدول(دادنشان متقابـل اثـر نیانگی
(عـدم 11مـار یتدرمقدارنیشتریب،منگنزمقداربرمارهایت

).5جدول(شدمشاهدهppm594نیانگیمباکود)مصرف

مس
مقـدار بـر تیمارهـا متقابـل اثرمیانگینمقایسهنتایجدر
شـبه ومـایکوریزا بـا تلقـیح ×شـاهد مقـدار بیشترینروي

).5جدول(شدمشاهدهppm47/15میانگینبامایکوریزا

همبستگی
پتاسـیم، بانیتروژنکهدادنشانصفاتسادههمبستگینتایج

.)6(جدولداشتدارمعنیمثبتهمبستگیآهنوفسفر

بحث
توانـد ناشـی از   علت افزایش درصد نیتروژن در گیاه می

کمپوسـت و نیـز افـزایش    آزاد شدن عنصر نیتروژن از ورمی
میزان رطوبت خاك و مدت زمان نگهداري آن در خـاك در  

کمپوسـت و نیـز افـزایش میـزان فعالیـت      اثر مصرف ورمـی 
هاي خاك باشد. هـر عـاملی کـه منجـر بـه     میکروارگانیسم

تواند در افزایش افزایش جذب یکی از عناصر فوق شود، می
در بررسی گیـاه  طوري که جذب نیتروژن تأثیرگذار باشد، به

اي مشاهده شد کـه بـین شـرایط    هاي تغذیهرازیانه با سیستم
و شـرایط  Piriformospora indicaتلقیح گیاه رازیانـه بـا   

نـه تفـاوت   برگ و داساقه، عدم تلقیح از نظر میزان نیتروژن 
نحوي که غلظت نیتـروژن در انـدام   داري وجود دارد، بهمعنی

هوایی در شرایط تلقیح نسبت به عدم تلقـیح افـزایش یافـت    
) 2011و همکاران (Salehi). 1390(جمشیدي و همکاران، 

کمپوسـت بـر کشـت    در بررسی مایه تلقیح میکروبی و ورمی
Matricaria chamomillaگیاه دارویی بابونه آلمـانی (  L. (
هـاي  کمپوست، زئولیت و باکتريمشاهده کردند که اثر ورمی

ریزوسفري به تنهایی بر درصد نیتـروژن و همـین طـور اثـر     
هاي ریزوسفري بر رشد گیاه کمپوست و باکتريمتقابل ورمی
افزایشی بود.
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Melissa(بادرنجبویهبربیولوژیککودهاياثرصفاتسادههمبستگی-6جدول officinalis L.( 1391در سال
مسمنگنزرويآهنمنیزیومکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژن

1نیتروژن
84/01**فسفر
77/01**63/0*پتاسیم
ns56/0-ns41/0-ns45/0-1کلسیم
ns5/0ns25/0ns52/0ns33/0-1منیزیم
63/0ns41/0ns33/0-*57/01*87/0**آهن
ns34/0ns03/0ns24/0-ns16/0-ns39/0ns40/01روي
ns33/0-ns50/0-ns34/0-ns08/0ns08/0-ns22/0-ns01/01منگنز
ns04/0-ns20/0ns07/0-ns20/0-*70/0-ns28/0-ns16/0-ns27/0-1مس

ns،*:**1و%5سطحدردارمعنیودارمعنیهمبستگیعدمترتیببهو%

همزیستصورتبهگیاهانریشهبامیکوریزي اهقارچ
ویابندمیراهکورتکسي هاسلولدرونبهوکردهزندگی

جذبخاك،درونبهخودهشریگسترشباحالعیندر
برخورداراندکیتحركازکهرافسفرویژهبهغذاییعناصر
جذبغیرقابلفسفرترتیباینبهودهندمیافزایشاست،

درگیاهي برااستفادهقابلفسفرصورتبهراخاكدر
بیان کردند که)1388(همکارانوامیرآباديآورند.می

وفسفرغلظتافزایشموجب میکوریزاقارچازاستفاده
دیگر،آزمایشیدر.شدمصرفکمعناصربرخیکاهش
شبهباگیاهتلقیحاثردررازیانهانهدوگیاهدرفسفرغلظت

یافتافزایشتلقیحعدمشرایطبهنسبتمایکوریزا
.)1390همکاران،و(جمشیدي

شیافزاتیخاصيداراکمپوستورمینکهیابهتوجهبا
یآليدهایاسلیدلبهبنابراین ،باشدمیآبينگهدارقابلیت
اكخدرموجودییغذاعناصراستقادرآندرموجود

کمپلکسقیطرازراآهنرینظکرویمعناصرخصوصبه
دهدقراراهیگاریاختدرودرآوردهمحلولصورتبهنمودن

)Rienecke & Vilijoen, رامقدي حاوی آلمواد).1990
اهیگاستفادهقابلهیتجزباکهباشندیممیپتاسي زیاد

تأثیربررسیدر)1390(همکارانومطلقپارسا.باشدیم
کهکردندمشاهدهایلوبیی غذاعناصربرزایکوریمقارچ

داریمعنایلوببرگمیپتاسعنصرغلظتبرزایکوریماقارچ
.بود

مقدارآهن،شیافزاباکمپوستیورمکهشدمشاهده
یهمبستگآهنومیزیمننیبچونبرد،یمباالرامیزیمن

بهیکافمیزیمنبودندسترسدربنابراین،داردوجودمثبت
میکوریزامورددرکرد.خواهدکمکگیاهترآسانفتوسنتز

آهن،افزایشباوشدهزیادآهننیتروژن،ایشزافبانیز
گزارش)1389(ی خماممحبوب.استشدهزیادهممنیزیم

داریمعنشیافزادهندهنشانکمپوستیورممقدارکرد که
دراهیگبرگدرمیزیمنومیکلسم،یپتاسفسفر،تروژن،ین

.باشدمیداهشباسهیمقا
عاملنیاکهشدکممیکلسکمپوستیورميمارهایتدر

،باشدتواندیميسازنیئپروتشیافزايبرایمناسباریبس
شودیماهیگدرمیزیمنيهاتیفعالمانعادیزمیکلسچون

)Cox et al., 1976(.
مقداربرتیمارهامتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایجدر

مایکوریزا×کمپوستورمیتن5تیمارمقداربیشترین،آهن
.)5جدول(شداهدهمشppm2/925میانگینبا

Mohammadکهرسیدندنتیجهاینبه)1995(همکارانو
دررارويغلظتمیکوریزيقارچبابهارهگندمهمزیستی

ي احمدآبادداد.کاهشراآهنغلظتوبردباالهواییاندام
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گیاهبرکمپوستورمیکاربردبررسیدر)1390(همکارانو
Borago(گاوزبان officinalis(کهکردندمشاهده

(مس،مصرفکمعناصرغلظتمیزانبرکمپوستورمی
اثري داراگاوزبانگلوبرگدر)يرووآهنمنگنز،
درکمپوستورمیي بکارگیري هاسالتعدادوبوددارمعنی
،بوددارمعنیآهنومنگنز،يروغلظتزانمیبرگیاهبرگ

دارمعنیاثري رووآهنغلظتمیزانبرفقطگیاهگلدرو
ي بکارگیري هاسالوي کودي تیمارهامتقابلاثراتداشت.

اختالفآهنمورددرفقطگیاهگلوبرگدرنیزآنها
داد.نشاندارمعنی

pHهاينوسانازخوديبافرتیخاصباکمپوستیورم

Bowman(کندیميریجلوگ & Reinecke, درو)1991
چونشوند،یمجذبترراحتهاونیکاتژهیوبهعناصرجهینت

باآنهاجذبوکنندیمرسوبییایقليهاخاكدرهاونیکات
)Al-Raddad)1997و Al-Karaki.شودیمروبرومشکل

يزیکوریميهاقارچباشدهحیتلقاهانیگدرکهبیان کردند
.شودانجام میيروومسجذبشیافزا

همزیستیبیان کردند که)1388(همکارانوامیرآبادي
Glomusيزیکوریمقارچ intraradicesومنگنزغلظتبر
است.داشتهدارمعنیاثرايعلوفهذرتهواییهايانداممس
داشت.گیاهبهعناصراینانتقالبرايکمتريکاراییولی

Bagayokoدریافتندآزمایشیدر)2000(همکارانو،
یی زایکوریمونیزاسیکلنباارزناهیگدري روزانیماگرچه

باشدهحیتلقي گاونخوداهیگدری ولافته،یشیافزا
ايمالحظهقابلکاهشي روزانیمي زیکوریمي هاچقار

عدموحیتلقحالتدرسورگوماهیگدرکهیحالدرافته،ی
.استبودهبرابرباًیتقراهیگي روزانیمحیتلق

Marschner وDell)1994(کهکردندگزارش
غلظتشیافزاسببي زیکوریمي هاقارچباگندمی ستیهمز
کاهشموجبی ولدیگردیی هواي هااندامدري روومس
ومیکلسغلظتاماشد،اهیگمنگنزوآهنغلظتدری اندک

قراري زیکوریمي هاقارچباحیتلقتأثیر تحتمیزیمن
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Abstract
In order to investigate the effect of vermicompost, mycorrhiza and semimycorrhiza

(Piriformospora indica) on some micro and macro elements of Balm (Melissa officinalis L.),
this experiment was conducted in the Alborz research station, Research Institute of Forests and
Rangelands, Karaj, Iran, in 2012. The experiment was conducted as factorial in a randomized
complete blocks design with three replications. Factors included vermicompost at three levels
(0, 5 and 10 t/ha), and inoculation with biofertilizers at four levels (control, inoculation with
Glomus mosseae+G. intraradices, Piriformospora indica, and Glomus mosseae+G.
intraradices+Piriformospora indica). Results indicated that vermicompost and biofertilizer
significantly affected the content of potassium, phosphorus, calcium, magnesium, iron, zinc,
manganese and cooper (p<0.01). Moreover, vermicompost application significantly affected
nitrogen content at p<0.01. Results indicated that interaction of vermicompost and biofertilizer
significantly affected the content of phosphorus, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese
and cupper (p<0.01). According to mean comparisons of simple effects, the highest content of
nitrogen (2.83%) and potassium (1.66%) was obtained from application of 10 t/ha
vermicompost. The highest content of phosphorus (0.53%) belonged to the use of mycorrhiza
(Glomus mosseae+G. intraradices). Mean comparisons of the interaction effects indicated that
the highest content of phosphorus was obtained from application of 10 t/ha
vermicompost×mycorrhiza (Glomus mosseae+G. intraradices). The highest content of calcium
(0.77%) was obtained from 5ton/ha vermicompost × non-inoculation. The highest content of
magnesium (0.6%) was obtained from the treatments of no vermicompost × mycorrhiza
(Glomus mosseae+G. intraradices) and 10 t/ha vermicompost×mycorrhiza (Glomus
mosseae+G. intraradices). The highest amount of iron (925.6ppm) was obtained from the
treatment of 5 t/ha vermicompost × mycorrhiza (Glomus mosseae+G. intraradices). Results
indicated that the use of mycorrhizae and  vermicompost could increase the uptake of most
elements in the study species.

Keywords: Balm (Melissa officinalis L.), vermicompost, mycorrhiza, semimycorrhiza,
essential oil.


