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 :  تقدیم هب

 

 :و ربارد زعزیم هک  پدر زبرگوار، مارد مهربان

 . اهست اهی یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آن لحظات انب باور بودن، لذت و رغور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجرهب

نی خود را فراموش نمیعای ب  همه کسانی هک لحظه و تقدیم هب هب تمام آزاد مردانی هک و نهند  اهیش ارج می آورند و انسان را با همه تفاوت سنگ انسانیت سر فرود می کنند و رب آستان گران د انسانی و وجدا

رند نیک می   .اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندا
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انی  تشکر و قدرد

ان یاری شان ن  کالتش انسان تواانیی و داانیی بخشید ات هب بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و رد حل مش وند مهربان هک هب  رد و خوش باشد هک . مایدسپاس مخصوص خدا ویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و رد این خلوص انباز نگی از راحت خ

 .رپوردگار سمیع و بصیر است

اد زبرگوارم جناب آاقی دکتر احمد غالمی هک با دلگرمی مجتمع تحقیقا. اند، سپاسگزار و متشکرم اهیشان همواره راهنما و چراغ راه من بوده اه و تشویق رد ابتدا از است
گارودی مدری گروه افرماکوگنوزی و داروسازی  رد و از سرکار خانم دکتر فرحناز خلیقی سی تی جهاد دااگشنهی هک 

ردانی را دارم مید عباس. انجام آزمایشات این رپوژه مساعدت فراوان نمودند امکل تشکر و قد همچنین از جناب آاقی دکتر ح
کتر مهدی رباردان فیروز آبادی هک زحمت راهنمایی و مشاوره  اب آاقی د همچنین . ی این رپوژه را کشیدند بسیار متشکرم دخت و جن

کاریان نیز ربای قبول زحمت داوری و از جناب  کتر منوچهره قلی پور و جناب آاقی دکتر حسن م تصحیحآاقی د
ان انهم بسیارسپاسگ   کتر حمیدرضا اصغری هک رد انجام بعضی از آزمایشات پا هب پای من با این . ارمز این پای مناسب است از جناب آاقی د

 .ید این توهج بسیار اقبل تقدری استؤدنتش، م عجین بودند و وقتی هک رب روی این ژپوهش گذا  ژپوه

و آاقیان مهندس امیر معصومی، مهندس حسن شهقلی، مهندس اهدی مجاهدی، مهندس علی انصوری هک ره یک هب نوعی با   ، مهندس زرها قیاسی، مهندس صفیه رعبسماهن اسفندیاری ، مهندس مریم خسروی نودهاه مهندس  رد نهایت از دوستان زعزیم خانم

کاری یاریم دادند، تشکر می  . کنم همدلی و هم

همچنین از دوستان زعزیم خانم. اهی فراوانشان رد آزمااگشيه مرکز تحقیقات جهاد دااگشنهی ممنونم هب خاطر كمك غیاثی یکتااز خانم مهندس موان 
ردی هک عالوه رب  اه مهندس افطمه مهقانی، مهندس رنگس طالع همیاری رد این رپوژه، از زاده و مهندس محبوهب خسروج

 . و ربایشان بهترین آرزواه را دارم چيه مهر و محبتی ربایم رديغ نکردند متشکرم

 1931مهر نعیمه بیطرافن
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 چکیده

دلیل کاهش مواد ه ثر باشد ولی بؤاگرچه ممکن است روی افزایش تولید ماستفاده از کودهای شیمیایی 

ثیر بر تأ کودهای آلی با.گردد می تشدید بیماری و کاهش محصولآلی و تجمع مواد سمی در خاك باعث 

 و فیزیکی اصالح موجب  اسیدیته کاهش و آب، نگهداری ظرفیت،روی پارامترهایی نظیر بافت خاك

کمپوست و  به همین منظور طرحی در جهت بررسی اثر ورمی .شوند می آن شرایط بهبود و خاك شیمیایی

در مزرعه  1931میکوریزا و تلفیق آن دو بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن در سال 

طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل . تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید

تن در  6 و 4، 2، 1)در چهار سطح کمپوست  فاکتور ورمی. تکرار بود 9با های کامل تصادفی  در قالب بلوك

 Glomuseو  Glomus mosseae بدون تلقیح، تلقیح با)و میکوریزا در سه سطح ( هکتار

intraradices) کمپوست و میکوریزا بر درصد  طبق نتایج به دست آمده اثر متقابل ورمی. بودند

دار  ، کارتنوئید، کلروفیل کل، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنیbل ، کلروفیaکلونیزاسیون، کلروفیل 

که بیشترین . دار شدند کمپوست معنی ی خشک نیز تحت تأثیر اثر اصلی ورمی ارتفاع و عملکرد پیکره. شد

عامل . کمپوست و کمترین آن مربوط به شاهد بود تن در هکتار ورمی 6دار مربوط به سطح  افزایش معنی

ترین ترکیبات تشکیل  مهم. دار شد و کلروفیل کل معنی bتنها بر درصد کلونیزاسیون، کلروفیل میکوریزا 

دهنده اسانس تیمول و کارواکرول هستند که در این آزمایش تیمول تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت و 

کمپوست و  کمپوست و اثر متقابل ورمی ولی اثر اصلی ورمی. چنین کارواکرول در اسانس ساخته نشد هم

از آنجایی که در زراعت گیاهان دارویی برای حفظ سالمت . دار شدند میکوریزا بر عملکرد تیمول معنی

کیفی گیاه نبایستی از کودهای شیمیایی استفاده کرد با توجه به نتایج به دست آمده برای افزایش تولید 

امی در جهت کشاورزی پایدار و کمپوست را جایگزین کودهای شیمیایی کرده تا گ توان ورمی آویشن می

 .سالمت محیط زیست برداشته شود

 آویشن، ورمی کمپوست، قارچ میکوریزا: کلیدواژه
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 :مقاالت استخراج شده از پایان نامه

کمپوست و  تأثیر ورمی "( 1931)، .و خلیقی سیگارودی ف. ، برادران فیروزآبادی م.دخت ح ، عباس.، غالمی ا.بیطرفان ن

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح  "(Thymus vulgaris)بر میزان کلروفیل، ارتفاع و عملکرد آویشن  میکوریزا

 .نباتات، کرج

 

تأثیر کودهای بیولوژیک  "( 1931)، .و خلیقی سیگارودی ف. ، برادران فیروزآبادی م.دخت ح ، عباس.، غالمی ا.بیطرفان ن

 .و اصالح نباتات، کرج دوازدهمین کنگره علوم زراعت "(Thymus vulgaris)بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه آویشن 
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ها با  چون بیماری. استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان، با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است

اگر چه . ای جز توسل به گیاهان نداشت های تاریخ چاره انسان در همه دوران. اند پیدایش بشر متولد شده

یافت ولی به سرعت آثار زیان بار در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شدت رواج 

سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید و این نکته که توسل  روشن شده وها بر تن و جان افراد  آن

 .به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش های مؤثر درمان بوده است، به خوبی روشن شد

ضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک انسان به حکم تجربه، علم و اندیشه بنا به مقت

 . کنند گیاهان دارویی خود را مداوا کرده و می

قرن  27طبق برخی از شواهد، مصریان و چینی ها در زمره اولین جمعیت های بشری هستند که فراتر از 

 (. 1975امید بیگی، )کرده اند  قبل از میالد مسیح از داروهای گیاهی استفاده می

های گلی یافت ها هستند در لوحه جزئیات استفاده از گیاهان در درمان بیماری شاملها که  ین نوشتهاول

اولین راهنمایی گیاهی . اند و پاپیروس مصری مکتوب گردیده( عراق امروزی)و در منطقه بین النهرین  شده

گردد که گیاهی مانند زیره و آویشن را برای سالمتی  به پنج هزار سال پیش و دوران سومریان بر می

مجموعه  ترین شواهد نوشتاری در مورد استفاده پزشکی گیاهان در چین قدیمی. کردند مصرف می

 (. 1981ضیائی، )سال قبل از میالد است  168ای مربوط به  نوشته

چون محمد بن زکریای رازی، علی بن عباس جوزی  از قرن هشتم تا دهم میالدی دانشمندان ایرانی هم

و کتاب های معروفی  رونق زیادی دادنداهوازی، ابو علی سینا و ابوریحان بیرونی به دانش درمان با گیاه 

در قرن سیزدهم ابن بیطار مطالعات فراوانی در مورد . انون و الحاوی را به رشته تحریر در آوردندچون ق

امید )گیاه دارویی را در کتاب خود یادآورشد  1411خواص دارویی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 

 (.1984بیگی، 
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ی در تأمین سالمت بشر، در معرض با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان داروی

. اما با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است. فراموشی قرار گرفت

اند و به طور روز افزون به  های طب مدرن خسته شده رسد مردم جهان از یک سری نارسایی به نظر می

 .آورند سمت داروهای گیاهی روی می

میالدی با ایجاد  1361فاده از داروهایی شیمیایی، روز به روز گسترش یافت تا این که در دهه افزایش است

چند فاجعه عظیم در مورد اثرات سوء داروهای شیمیایی جهانیان متوجه اثرات جانبی و زیان بخش 

ر دارد ظرف به طوری که، سازمان احتیاط دارو که مقر آن در سوئد قرا. بسیاری از داروهای شیمیایی شدند

گزارش در مورد حوادث ناگوار ناشی از مصرف داروهای شیمیایی دریافت  9111حدود ( 1368)یک سال 

عوارض جانبی داروهای شیمیایی به دلیل ترکیبات ناخالص و بینابینی است که هنگام سنتز آنها . نمود

ت بر روی سالمت انسان ترین آف تعدادی از محققان به صراحت اعالم کردند که بزرگ. ایجاد می شود

 (.1975امیدبیگی،)باشد  مصرف داروهای شیمیایی و عوارض ناشی از مواد رادیواکتیو می

درصد جمعیت جهان از جنبه پزشکی به گیاهان  81مطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که 

این در حالی است که گونه گیاه گلدار وجود دارد،  751111بر روی کره زمین بیش از . وابسته هستند

تا  91111هم چنین تعداد گیاهان دارویی بین . گونه است 911111تعداد گیاهان ثبت شده در حدود 

 21111نوع متغییر می باشد ولی سازمان بهداشت جهانی طی لیستی تعداد گیاهان دارویی را  75111

 (.1333باسر، )نوع اعالم کرده است که در تمام جهان مصرف دارند 

از قرن شانزدهم رسماً به عنوان یک گیاه دارویی معرفی ( Thymus vulgaris)شن باغی با نام علمی آوی

ی رویشی آویشن به عنوان دارو یاد شده و خواص آن مورد  های معتبر از پیکره در تمام فارماکوپه. شد

نند ضد عفونی کننده، آویشن با توجه به دارا بودن خواصی ما(. 1989امید بیگی، )تأکید قرار گرفته است 

ضد نفخ، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی هم برای مقاصد دارویی و هم غیر دارویی در سراسر جهان 
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فرآیندهای آنتی (. 2119؛ بارانوسکیس و همکاران، 1335چامو و همکاران،  لت)شود  استفاده می

چیزوال و )کند  نده غذا فراهم میدار اکسیدانی، یک دلیل منطقی را برای استفاده از آویشن به عنوان نگه

اسانس (. 2112بیسکو، -ستال)گیرد  هاست که آویشن در طب سنتی قرار می قرن(. 2118همکاران، 

آویشن از جمله ده اسانس معروف است که دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی، نگهدارنده طبیعی 

مالیک وهمکاران، )صی در تجارت جهانی دارد باشد و جایگاه خا غذا و تأخیر دهنده پیری پستانداران می

1387.) 

برای مصرف گیاهان دارویی و معطر در سراسر جهان، این نیاز وجود دارد که  با توجه به عالقه روز افزون

با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی در . سطح زیرکشت و عملکرد گیاهان دارویی را توسعه دهیم

ها  های ارزشمند افزایش تولید عملکرد آن جه در تولید و پرورش این گونهصنایع مختلف، نکته قابل تو

های فیزیکی و  کودهای شیمیایی عالوه بر تخریب ویژگی. های مضر شیمیایی است بدون کاربرد نهاده

شوند و تهدیدی بر پایداری  های محیطی و صدمات اکولوژیکی می شیمیایی خاك باعث آلودگی

گونه که قبالً اشاره کردیم مردم دنیا برای رهایی  و از طرف دیگر همان. باشند های کشاورزی می سیستم

. جستن از مضرات داروهای شیمیایی به طبیعت پناه برده و خواهان استفاده از گیاهان دارویی هستند

ری های زیستی برای افزایش عملکرد استفاده کرد، تا هم سالمت انسان و هم پایدا بنابراین بایستی از کود

الزم به یاد آوری است که در بحث تولید گیاهان دارویی ارزش واقعی به . منابع طبیعی تضمین شود

 .گیرد شود و کمیت در درجه دوم اهمیت قرار می کیفیت محصول و پایداری تولید، داده می

ی ها کمپوست و قارچ ورمی کود آلیی تأثیر  با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر جهت مطالعه

کمپوست به  در این پروژه از کود زیستی ورمی. میکوریزا و تلفیق این دو بر گیاه آویشن باغی اجرا گردید

کمپوست به دلیل داشتن ماهیت آلی عالوه بر تأمین  عنوان جایگزین کود شیمیایی استفاده شد، زیرا ورمی

؛ کریمی و همکاران، 1981 سماوات و همکاران،)شود  گیاه، باعث آلودگی خاك هم نمی غذایبخشی از 
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در تولید گیاهان دارویی عالوه بر شرایط آب و هوایی فاکتورهای خاکی از اهمیت خاصی (. 1978

در بین فاکتورهای مربوط به خاك نقش عناصر غذایی (. 1386؛ برنات، 1989زاده،  قلی)برخوردارند 

ها، تغییرات قابل  توان با تغییر آن و می اهمیت بیشتری دارند چراکه این عوامل به راحتی قابل تغییر بوده

کمپوست  بنابراین استفاده از ورمی(. 1386برنات، )توجهی در کمیت و کیفیت گیاهان دارویی ایجاد نمود 

های محرك رشد گیاه است،  های و هورمون ها، آنزیم که منبع غنی از عناصر پرمصرف، کم مصرف، ویتامین

های مفید خاك، سبب رشد گیاهان از جمله گیاهان  میکرواورگانیزم عالوه بر افزایش جمعیت و فعالیت

 (.2117پرابها، )گردد  دارویی می

های  اثرات مفید قارچ میکوریزای آرباسکوالر بر کارایی گیاه و سالمت خاك برای مدیریت پایدار اکوسیستم

های  با این وجود از زمان ابتدای انقالب سبز به طورکلی به میکروارگانیزم. کشاورزی ضروری و الزم هستند

 میکوریزای آرباسکوالرقارچ . استمفید خاك و به ویژه به قارچ میکوریزای آرباسکوالر توجه کمتری شده 

های گیاهی، رشد  های ریشه خانواده درصد از اندام 81زیستی با  عالوه بر توانایی برقرار کردن یک رابطه هم

گیاهان را از طریق افزایش جذب فسفر قابل دسترس خاك و دیگر مواد غذایی الزم برای رشد را بهبود 

اثرات تنش ناشی از عوامل  های خاك، فرسایش و ها با ایجاد ثبات در خاکدانه بخشند، هم چنین آن می

پژوهش حاضر جهت بررسی جایگزینی (. 2118اسمیت و رید، )دهند  زنده و غیره زنده خاك را کاهش می

 .یک کود زیستی به جای کود شیمیایی در کشت گیاه دارویی آویشن انجام گرفت
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 تاریخچه -2-1

(. 1332هورنوك، )گرفت  های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می ای از زمان عنوان یک گیاه ادویهآویشن به 

یافتند، از آن برای خوشبو کردن خمیر و مومیایی  های مختلف آویشن رشد می در مصر قدیم که واریته

 (.2112تال و سائز، اس)جستند  ها نیز به همین منظور از آویشن بهره می اگرچه یونانی. کردند استفاده می

دانشمند دیگری به نام . ماده مؤثر گیاه را کشف کرد و آن را کافورآویشن نامید 1، نئومن1725در سال 

های متعددی بر روی اثر  از این زمان به بعد، بررسی. نام این ماده را تیمول گذاشت 1859در سال  2اللماند

 (. 1972زرگری، )های مختلف از آن استفاده شد  درمانی گیاه آویشن به عمل آمد و در معالجه بیماری

ی است که مصرف بسیاری از خواص مفید آویشن را ذکر و بیان نمود که آویشن گیاه 9، باردئو1379در 

آن برای حفظ سالمتی ضروری است و اگر فردی به جای مصرف یه فنجان قهوه در صبح، یک فنجان 

اند از سرزندگی، احساس سبکی  آویشن میل کند، به سرعت نتایج آن را مشاهده خواهد کرد که عبارت

برخی عقیده دارند (. 2112استال و سائز، )های صبحگاهی و تقویت عمومی بدن  معده، از بین رفتن سرفه

ای دیگر معتقدند که ریشه این  عده. مشتق شده است( عطر) 5از کلمه یونانی تیو 4که نام التین تیموس

 (.2112استال و سائز، )گردد  بر می 6کلمه به کلمه یونانی تیمُوس

 خاستگاه و پراکنش -2-1-1

البته این گیاه در کشور ما به طور . شدبا جنوب اروپا و نواحی مختلف مدیترانه خاستگاه بومی آویشن می

های نواحی مدیترانه و  های خشک وبین تخته سنگ اما در دامنه( 1972زرگری، )وحشی دیده نشده است 

مخصوصاً در کشورهای فرانسه، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، یونان و برخی نواحی آسیا و در نواحی نیمه خشک 

                                                
1-Neuman 
2 -Lallemande 
3 -Bardeau 
4 -Thymus 
5 -Thyo 
6 -Thymos 
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گیاه آویشن، (. 1334؛ پیکال گیا و موروتی، 1331؛ بنتلی و تریمن، 1972زرگری، )روید  کشور زالندنو می

همه ساله به مقیاس وسیعی در کشورهای لهستان، چک، اسلواك، یونان، مجارستان، سوئیس، ترکیه و 

 (.1332؛ هورنوك، 1334سیالن و همکاران، )شود  آمریکای غربی کشت می

 رده بندی و مشخصات گیاهی2-1-2

 یرده بند 2-1-2-1

که از  11و تیره نعناعیان 3ها ، راسته المیال8، زیر رده گامپتال7ها ای آویشن گیاهی است متعلق به رده دو لپه

 :جنس مختلف هستند 9

ای از این جنس در جنوب ایران وجود دارد که به نام آویشن شیرازی یا آویشن پهن گونه: 11زاتاریا -الف

کاسه . های تقریباً سفید رنگ است وچک تقریباً گرد و ساقههای ک و گیاه خشبی با برگ. برگ معروف است

 .ای و دارای پنج داندانه مساوی کوچک است گل آن تخم مرغی لوله

ای است که به آویشن باریک برگ معروف است و از نظر شکل ظاهری به جنس  دارای گونه: 12زیزیفورا -ب

:موس جدا میکندصفات زیر، جنس زیزیفورا را از جنس تی. تیموس شباهت دارد

 .های بارور دو عدد ولی در تیموس چهار عدد است در جنس زیزیفورا تعداد پرچم -1

ای، دارای پنج دندانه تقریباً مساوی و کوتاه است ولی در جنس    در جنس زیزیفورا کاسه گل لوله -2

پایینی  تیموس کاسه گل دارای دو لبه کامالً مشخص است که لبه باالیی از سه دندانه کوتاه و لبه

 .دار تشکیل شده است از دو دندانه باریک، بلند و مژه

                                                
7- Dicotyledone 
8 -Gamopetales    
9 -Lamiales 
10- Lamiaceae 
1
1-Zataria 

12 -Ziziphora 
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در فلور . اند ای بسیار متنوع های این جنس به علت هیبریداسیون بین گونه گونه: 19جنس تیموس -ج

 (.1979زاد،  جم)گونه متعلق به کشور ایران است  14گونه از این جنس گزارش شده است که  17ایرانیکا 

 یاه شناسیمشخصات گ -2-1-2-2

؛ 1972؛ زرگری، 1971مؤمنی و شاهرخی، )های فراوان و چند ساله است  آویشن گیاه خشبی با شاخه

امید بیگی، )باشد  متر می سانتی 51تا  21ارتفاع این گیاه متفاوت و بین (. 1335پیکوریک و همکاران، 

عب بوده و ظاهری ناهموار های بلند، چوبی، منش یکی از مشخصات آویشن باغی آن است که ریشه(. 1989

های سخت ،درون  ، به سهولت در زمین(. 1381؛ پوتیو اسکای، 1332؛ هورنوك، 1972زرگری، )دارد 

های متعددش حالت فشرده به هم دارند، به خوبی ثابت نگه  کند و گیاه را که ساقه ها نفوذ می تخته سنگ

متر است که از  سانتی 51تا  25به ارتفاع  های عمودی باریک و چهارگوش آویشن، دارای ساقه. دارد می

های فوقانی آن سبز رنگ بوده و  قاعده رشد کرده و قسمت پایینی آنها چوبی است، در حالی که قسمت

هورنوك، )اند  های متراکم ظریفی پوشیده شده ها، از کرك ها عالوه بر برگ سرشاخه. انشعابات فراوانی دارد

ای شکل، بدون نوك، بدون دمبرگ به طول  ها متقابل، کوچک، نیزه رگب(. 1331؛ بنتلی و تریمن، 1332

های فراوان حاوی اسانس وبه رنگ سبز خاکستری که سطح تحتانی  متر، دارای غده سانتی 5/1تا  5/1

های سفید،  ها کوچک، متعدد و به رنگ گل(. 1331؛ پراکاش، 1335برانتون، )تر است  ها کم رنگ آن

کردند  ها به دنبال یکدیگر ظاهر می ها در قسمت فوقانی و انتهای شاخه از کنار برگصورتی و ارغوانی که 

لبه . کاسه گل دارای دو لبه کامالً مشخص است(. 1332؛ هورنوك، 1331؛ بنتلی و تریمن، 1971والگ، )

 مشخص باالیی آن دارای سه دندانه کوتاه و نسبتاً پهن و لبه پایینی از دو دندانه بلند و باریک کامالً

جام گل دارای دو لبه بوده و . ای حاوی اسانس است های غده کاسه گل پوشیده از کرك. تشکیل شده است

؛ بنتلی و تریمن، 1979زاد،  جم)های شکل است کمی در کاسه گل پیشرفت کرده است  لوله آن که استوانه

                                                
13 -Thymus 
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و نوع گل یکی گل دو جنسی که دارد؛ یعنی در این گیاه، د 14های این گیاه حالت زینودیواسی گل(. 1331

شوند  اند، مشاهده می های عقیم های ماده که دارای پرچم ترند و دیگری گل معموالً از نظر اندازه بزرگ

ها چهارتایی هستند که در  پرچم(. 1335، فوریا و بالنکا، 1335؛ پیکوریک و همکاران، 1972زرگری، )

در . مانند کوچک بوده و درون لوله جام گل مخفی می های های ماده همه دارای طول یکسان با بساك گل

. ها بلندتر از دو تای دیگر است شوند و دو تا از آن ها معموالً از گل خارج می های نر و ماده پرچم گل

تخمدان چهار قسمتی است (. 1331؛ هورنوك، 1979زاد،  جم)ها بنفش رنگ و کلیدی شکل است  بساك

میوه فندقه به طول (. 1331بنتلی و تریمن، )ی ماده خامه نیز بلندتر است ها در گل(. 1974امید بیگی، )

گرم  28/1تا 25/1بذور آویشن بسیار ریز بوده و وزن هزار دانه آن . ای است متر وبه رنگ قهوه یک سانتی

 (.1332؛ هورنوك، 1972زرگری، )های گیاه بوی خوش و مطبوع دارد  کل قسمت(. 1332هورنوك، )است 

 مواد مؤثر و ترکیبات شیمایی -2-1-9

 مواد مؤثره -2-1-9-1

شدت . شوند های فرار نامیده می اند که به علت تبخیر در دمای معمولی، روغن ها ترکیبات معطری اسانس

این مواد از بو و طعم خاصی برخوردارند و . ها به فشار بخار و درجه حرارات محیطی بستگی دارد تبخیر آن

ها از نظر شیمیایی ترپن هستند و یا منشاء ترپنی  اسانس. شوند با به سختی حل می اند در آب غیر محلول

 (.1984امید بیگی، )دارند 

تر از آب  این اسانس، سبک. ای مایل به قرمز تیره است رنگ یا به رنگ زرد یا قهوه اسانس آویشن مایعی بی

چرب حل و در مجاورت نور فاسد  های بوده و دارای بویی مطبوع و طعمی تند است، در الکل و روغن

های در بسته و دور از نور  ها، باید در محل خنک، در شیشه اسانس آویشن نیز مانند سایر اسانس. شودمی

 (.1332؛ هورنوك، 1972؛ زرگری، 1971مؤمنی و شاهرخی، )نگهداری شود 

                                                
14 -Gynodioecy 
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ترکیبات شیمایی -2-1-9-2

ارائه شد و چند سال بعد مطالعه جامعی به صورت  1361اولین گزارش از ترکیبات اسانس آویشن در سال 

اسانس آویشن مرکب از دو نوع ترکیب (. 2112استال و سائز )یک رساله دکتری توسط پُست انجام شد 

باشد که همراه با سمین، لینالول، پینن و پورنیل استات در  می 16و دیگری کارواکرول 15فنلی، یکی تیمول

و به وزن مولکولی  C10H14Oتیمول یا اسید تیمیک به فرمول (. 1972 زرگری،)شود  اسانس یافت می

، ترکیب فنولی است که مهترین ماده دارویی این گیاه بوده و با عث شهرت این گیاه شده است 21/151

 (.1972زرگری، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1
5- Thymol 

16- Carvacrol 
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 (1331پراکاش، )گرم ماده خشک آویشن  111ترکیبات موجود در  -1-2جدول

 ترکیبات مقدار

گرم 8/7  آب 

کیلوکالری 053تا  757  انرژی 

گرم 1/9تا  88  پروتئین 

گرم 4/7تا  8/4  چربی 

گرم 9/80تا  48 ها کربوهیدرات   

گرم 18تا  17  پنتوزان 

گرم 74تا  19  فیبر 

گرم 7/10تا  7/11  خاکستر 

گرم 1893  کلسیم 

گرم 174  آهن 

گرم 773  منیزیم 

گرم 731  فسفر 

گرم 814  پتاسیم 

گرم 55  سدیم 

گرم 8  روی 

میلی گرم 5  نیاسین 

(به صورت بتاکاروتن)ویتامین آ  0833 واحد   
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(2112استال و سائز، )ترکیبات موجود در اسانس آویشن بر اساس اهمیت  -1-2شکل  
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 ها های بیوسنتز و تجمع اسانس و مونوترپن محل -2-1-4

ای  در آویشن دو نوع کرك غده. گیرد انجام می ای آویشن های غده بیوسنتز و تجمع اسانس در کرك

 :شود مشاهده می

 .سلول فوقانی بر روی یک سلول پایه هستند 12تا  8ای سپری که دارای  های غده کرك -1

 .ای که شامل یک سلول فوقانی بر روی یک سلول پایه هستند های غدهای کپه کرك -2

ها از  به طور کلی بیوسنتز و تجمع مونوترپن ای سپری محل اولیه تجمع مونوترپن هستند و های غده کرك

یامورا و همکاران، )ای است  ای کپه های غده ای سپری بسیار بیشتر از کرك های غده جمله تیمول در کرك

ترپینن در اثر -های جوان آوشین تیمول از گاما دو تن از محققین ثابت کردند که در برگ(. 1332

 (.1332یامورا، )گردد  اصل میح 18و هیدروکسیله شدن 17آروماتیک شدن

 موارد استفاده از آویشن باغی -2-1-5

امید بیگی، )آویشن در صنایع داروسازی، غذایی، کنسروسازی و صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد دارد 

 (.1989؛ امید بیگی، 1979

 

 های دارویی استفاده -2-1-5-1

 

 خواص درمانی -2-1-5-1-1

 

 در گذشته دم کرده . تر است های دیگر آن ولی با اثر قوی شن باغی شبیه گونهاختصاصات درمانی گیاه آوی

                                                
1
7-Aromatization 

18-Hydroxylation 
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های پوستی به کار  های عفونی و زخم آویشن را برای درمان جراحات، خون مردگی و کبودی، زخم

بخشد و خون رسانی به پوست را افزایش داده و حالت مو را  آویشن جریان خون را بهبود می .بردند می

 (.2112استال و سائز، )کند  و از کچلی جلوگیری میبهتر کرده 

دهند که مواد مؤثره موجود در پیکر رویشی این گیاه بر روی دستگاه گردش خون و  ها نشان می بررسی

مراکز عصبی اثر دارد، دامنه ضربان نبض باال برده، قوای جسمانی را افزایش داده و عمل دستگاه هضم را 

 (. 1972زرگری، )کند  تقویت می

های تنفسی مثل  آویشن به علت خاصیت خلط آوری و ضد عفونی کنندگی آن در درمان انواع بیماری

استال و )های حاد و مزمن، سل، سرفه و آسم مفید است  ها، برونشیت آنفوالنزا، سرماخوردگی، ورم سینوس

 (.2116؛ گرونوالد و همکاران، 2116سائز، 

چنین  هم. باشد نی کنندگی در عفونت روده، مسمومیت، و وبا مفید میتیمول به علت دارا بودن اثر ضد عفو

( به صورت تنقیه)از آن به علت اثر ضد کرم، برای دفع کرم تریکوسفال، کرم کدو، کرمک و آنکی لوستوم 

در تحقیقی نشان داده شده که اسانس آویشن باعث افزایش تراکم مواد (. 1972زرگری، )شود  استفاده می

داشتن سالمتی  های متابولیکی استخوان و برای نگه خوان میشود و در درمان ناهنجاریمعدنی است

شود  چنین اسانس آویشن باعث تسریع انعقاد خون می هم(. 2117پوتنام و همکاران، )استخوان مفید است 

 (.2119سامی، )

 اشکال دارویی مورد استفاده -2-1-5-1-2

ها،  ون، کمپرس و غیره در محل کوبیدگی اعضا، دررفتگیهای گیاه به صورت لوسی جوشانده سرشاخه

های مزمن اشخاص سالخورده  آماس و همچنین در محل دردناك نقرس و رماتیسم، مخصوصاً در رماتیسم

 (.1972زرگری، )شود  استفاده می
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؛ 1972زرگری، )های پوستی مخصوصاً زونا مفید است  پماد حاصل از اسانس این گیاه، در بعضی از بیماری

در استعمال خارجی، از تیمول به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده قوی استفاده (. 1331بنتلی و تریمن، 

زرگری، )شود  های غرغره مخاط دهان، وارد می ها و محلول تیمول در فرمول خمیر دندان. آید به عمل می

ؤثره این گیاه داروهای در حال حاضر صنایع داروسازی تعدادی از کشورهای غربی از مواد م(. 1972

کنپ، برونشیکوم، : ترین این داروها عبارتند از مهم. کنند متعددی ساخته و به بازار دارویی عرضه می

در ایران نیز میتوان به شربت توسیان، قطره توسیگل، قطره توسیوین، قطره . تیمیان کورادینا، اسپکتون

 (.1984امید بیگی و باستان، )تیدی اشاره کرد تیم آرتا، شربت تیمکس، شربت تیمیان و شربت برونکو

 استفاده در صنایع غذایی -2-1-5-2

شد و امروزه در غذاهایی مانند سوسیس، گوشت، پیتزا،  آویشن در گذشته به عنوان چاشنی استفاده می

 های توان به سس، سوپ و ماهی افزود و برگ این گیاه را می(. 2111احمِد، )گردد  کیک و نان مصرف می

چنین در تهیه زیتون شور و چای گیاهی  هم(. 2112استال و سائز، )دهند  تازه آن به ساالد طعم خوبی می

در صنایع تهیه ترشی از جمله خیار ترش به عنوان چاشنی مورد مصرف (. 1331پراکاش، )نیز کاربرد دارد 

ند به عنوان نگهدارنده توا اسانس آویشن به علت داشتن خواص ضد میکروبی می(. 1332هورنوك، )دارد 

؛ سدا 2119؛ سینگ و همکاران، 2116؛ فودا و همکاران، 2116اسچلز و همکاران، )مواد غذایی به کار رود 

 (.         2111و مودام، 

 استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی -2-1-5-9

این اسانس به دلیل (. 1332هورنوك، )اسانس آویشن در صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد وسیعی دارد 

های آرایشی،  ها، مواد شوینده، کرم داشتن اثرات ضد عفونی کنندگی در برخی مواد نظیر بو گیرها، صابون

؛ 1979؛ زرگری، 1971؛ ساعد، 1971مؤمنی و شاهرخی، )شود  خمیر دندان و دهانشویه استفاده می

 (.1335بنوکزی و همکاران، 
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 نیازهای اکولوژیکی -2-1-6

کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی اگرچه بیشتر تحت تأثیر هدایت فرآیندهای ژنتیکی گیاه کمیت و 

ای دارند و سبب بروز تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و میزان  باشد ولی عوامل محیطی نیز نقش عمده می

ر باشد که این محصول گیاهان دارویی زمانی اقتصادی است که ماده مؤثره آن حداکث. شوند مواد مؤثره می

؛ 1984امید بیگی، )آید  های به زراعی به دست می حداکثر ماده مؤثره از ترکیب اصالح ژنتیکی و روش

 (.1386هورنوك و ساکی، 

مشخص شده که عوامل زراعی تأثیر زیادی بر کمیت و کیفیت اسانس دارند و شرایط رشد مانند اوضاع 

داری و فرآوری، میزان محصول را تحت تأثیر قرار  جوی، آب و تغذیه در طول برداشت و شرایط نگه

دهند؛ به همین دلیل ضروری است که سطح بهینه عوامل کشاورزی مؤثره بر رشد و تولید گیاه تعیین  می

 (.2116گودنرو و همکاران، )شود 

 نور -2-1-7

یی نقش عمده و های ثانویه در گیاهان دارو بر روی تولید متابولیت( شدت، مدت و کیفیت)خصوصیات نور 

نقش . اساسی دارد و تجمع اسانس در گیاه به طور مستقیم و غیر مستقیم به نور وابسته است

فعالیت گیاهان در سنتز . های ثانویه، نقش اساسی است اکوفیزیولوژیک روشنایی در تولید متابولیت

، شدت و مدت نور هر کند و کیفیت های نوری مختلف تغییر می های دارویی تحت تأثیر وضعیت متابولیت

امید بیگی، )های ثانویه بر جای بگذارد  ای بر وضعیت متابولیت توانند تأثیری عمده یک به تنهایی می

نور در . های جنوبی رشد مطلوبی دارد آویشن گیاهی نور پسند است که در شرایط آفتابی و شیب(. 1974

امید بیگی، )ها است  تجمع مونوترپن ای سپری نقش دارد، جایی که محل اولیه های غده ایجاد کرك

1984.) 
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 درجه حرارت -2-1-8

درجه حرارت یکی از عوامل اکولوژیک محدود کننده رویش گیاهان بوده و نه تنها تأثیر بسزایی در رویش 

 (.1979امید بیگی، )باشد  ها دارد بلکه در سنتز مواد مؤثره گیاهان دارویی نیز بسیار مؤثر می و انتشار آن

 (.1332؛ هورنوك، 1388کراکر و سیمون، )شن گیاهی گرما پسند و حساس به سرمای زمستانه است آوی

 

 رطوبت -2-1-3

. باشدترین عوامل مؤثره محیطی بر رشد، نمو و میزان ماده مؤثره گیاهان دارویی رطوبت می از جمله مهم

امید )کند  ان دارویی وارد میبه طوری که کمبود رطوبت صدمات زیادی بر رشد، نمو و مواد مؤثر گیاه

 (.1984بیگی، 

درصد ظرفیت مزرعه باشد نسبت  51دو تن از محققین گزارش کردند که در آویشن وقتی رطوبت خاك 

در رطوبت باالتر تولید . یابد درصد ظرفیت مزرعه، موم روی کوتیکول افزایش و تنفس کاهش می 31به 

با این حال، رطوبت و (. 1336چامو و کوسلین،  ؛ لت1335 چامو و گاسلین، لت)وزن خشک افزایش مییابد 

آبیاری زیاد نه تنها برای رویش این گیاه مناسب نیست، بلکه سبب کاهش کمیت و کیفیت اسانس آویشن 

 (.1989امید بیگی، )گردد   می

 خاك -2-1-11

مواد مؤثره گیاهان چنین میزان  خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاك بر نحوه رشد و نمو و هم

 (.1979؛ امید بیگی، 1984امید بیگی، )تأثیر بسزایی دارد 

بندی کوچک، ظرفیت مناسب انتقال آب،  بهترین خاك برای کاشت آویشن، خاکی با بافت متوسط، دانه

و در خاك . تهویه خوب، حاوی ترکیبات کلسیم و با ضخامت زیاد سطح االرض و غنی از مواد غذایی است

اسیدیته (. 1331؛ پراکاش، 1989امید بیگی، )آید  ین مقدار اسانس آویشن به شدت پایین میرسی سنگ
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برای کشت آویشن باید (. 1989امید بیگی، )مناسب است  8تا  5/4خاك برای کشت آویشن باغی بین 

 این گیاه. خاك مزرعه را در فصل پاییز شخم عمیق زده و در فصل بهار سطح خاك را نرم و مسطح کرد

 (.1332هورنوك، )های ضعیف رشد خوبی ندارد  در خاك

 

 مواد و عناصر غذایی خاك -2-1-11-1

استفاده مناسب عناصر غذایی در کشت گیاهان دارویی سبب افزایش کیفیت و کمیت مواد مؤثره و 

آویشن وجود مقدار مواد آلی و عناصر معدنی در (. 1984امید بیگی، )همچنین عملکرد بیشتر میشود 

افزودن مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به خاك باید با دقت انجام گیرد؛ زیرا . ك را ترجیح میدهدخا

مواد غذایی فراوان یا کمبود این مواد در خاکهایی که آویشن کشت میشود، مناسب نیست و در هر دو 

 (.1989امید بیگی، ) حالت سبب کاهش عملکرد پیکر رویشی و اسانس میشود 

 61تا  41کیلوگرم در هکتار پتاسیم، فسفر و  81تا  51تن کود حیوانی قبل از کشت،  91تا  21مصرف 

کیلوگرم در هکتار  51تا  91چنین  کیلوگرم در هکتار نیتروژن به هنگام تهیه بستر در سال اول و هم

 (.1332هورنوك، )شود  های بعد توصیه می نیتروژن در بهار یا پاییز سال

 زراعت -2-1-11

 کاشت -2-1-11-1

کشت توسط بذر به دو روش مستقیم و غیر . توان تکثیر کرد آویشن را توسط بذر یا از طریق رویشی می

 .گیرد مستقیم انجام می
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مقدار بذر مورد . کنند بذر را در زمان مناسب به صورت ردیفی در زمین اصلی کشت می: کشت مستقیم

چنین از آن جا که  به لحاظ کوچک بودن بذر و هم. کیلوگرم استنیاز برای هر هکتار زمین پنج تا شش 

. شود گیاهان رویش یافته از بذر رشد و نمو کندی دارند، لذا کشت مستقیم در سطوح کوچک توصیه می

ها را  در کشت مستقیم بهتر است بذرها در طول ردیف به صورت متراکم کاشته شوند و پس از رویش بوته

 .کردبه تعداد مناسب تنک 

ی هوای آزاد که بستر آن برای کشت  در این روش بذرها را فواصل مناسب در خزانه: کشت غیرمستقیم

چون بذر آویشن بسیار کوچک است لذا، جهت تسریع در کاشت و . کنند آماده شده است کشت می

ک قسمت بذر ی)ی نرم  ها بهتر است به نسبت یک به سه با ماسه چنین یکنواختی تراکم بذرها در ردیف هم

متر بودند به  سانتی 7تا  5های مناسبی به طول  وقتی نشاءها از ریشه. مخلوط شود( و سه قسمت ماسه

 .سهولت قادرند شوك حاصل از انتقال را تحمل کنند

ی  پس از خارج کردن گیاهان دو یا سه ساله. گیرد تکثیر رویشی با تقسیم بوته انجام می: تکثیر رویشی

هر گونه آلودگی قارچی از خاك هر بوته را به چند قطعه تقسیم کرده و در زمین اصلی سالم و عاری از 

 (.1975امید بیگی، ) کنند  کشت می

 داشت -2-1-11-2

هیچ علف کشی برای استفاده روی آویشن ثبت نشده است و فقط تحقیقات محدودی در این زمینه انجام 

های هرز  ویشن به علت کندی رشد، مبارزه با علفدر کشت و کار آ(. 1339پسی،  گیم مک)گرفته است 

لیتر در هکتار پس از  8تا  7کش رونستار به میزان  توان از علف در هنگام انتقال نشاء می. ضروری است

کشت و کار . مرتبه حذف شوند 5تا  4های هرز باید  علف(. 1332هورنوك، . )تهیه بستر استفاده کرد

ساعت کار در هکتار دارد که نصف بیشتر این زمان مربوط به حذف  211تا  1511آویشن نیاز به حدود 

 (.2112استال و سائز، )های هرز است  علف
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 استفاده از کودهای زیستی گامی مهم در رسیدن به کشاورزی پایدار -2-2

ترین راه برای جبران کمبود عناصر غذایی خاك گسترش  امروزه مصرف کودهای شیمیایی به عنوان سریع

های  در بسیاری موارد کاربرد کودهای شیمیایی باعث آلودگی(. 1977شریفی، )یری یافته است چشمگ

(. 1338گوست و بهت، )دهد  شود که خود هزینه تولید را افزایش می محیطی و صدمات اکولوژیکی می

علی گیاه به هایی استفاده کرد که عالوه بر تأمین نیازهای ف برای کاهش این مخاطرات باید از منابع نهاده

 (.1388مورتی و الدها، )پایداری سیستم های کشاورزی در دراز مدت نیز منجر شود 

وری از گیاهان، واژه پایداری نیز اضافه شد،  های تولید و افزایش بهره از زمانی که در کشاورزی عالوه بر واژه

های کشاورزی پایدار  ظامدر ن(. 1977خاوری، )توجه دانشمندان به سوی مواد بیولوژیک افزایش یافت 

ای در افزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی پایدار برخوردار  کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژه

 (.2116مِهناز و الزارویتس، )است 

شود، لذا جایگزینی  از آنجایی که مدیریت خاك از عوامل اصلی در رسیدن به کشاورزی پایدار محسوب می

یی خصوصاً کودهای نیتروژن و فسفات با کودهای زیستی، بشر را در دستیابی به تدریجی کودهای شیمیا

مصرف کودهای زیستی بدون نگرانی از اثرات . نماید این هدف و تولید پایدار محصوالت کشاورزی یاری می

سوء زیست محیطی غالباً موجب بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده و حاصلخیزی 

اهمیت استفاده از این کودها در تولید (. 1981نصیری محالتی و همکاران، )دهد  را افزایش می ها خاك

باشد، زیرا رویکرد جهانی در تولید  گیاهان دارویی نسبت به سایر محصوالت زراعی بیشتر قابل توجه می

این مزایا . استها  گیاهان دارویی در جهت بهبود کمیت و کیفیت ماده مؤثر با حفظ سالمت ترکیبات آن

باشد  های شیمیایی و با مصرف کودهای زیستی می گیری از نهاده حاصل حمایت از رشد و نمو بدون بهره

توانند با القای مقاومت سیستمیک در گیاه و  برخی از کودهای زیستی می(. 1984خاوازی وهمکاران، )

جوانه زنی و ظهور گیاهچه نیز کمک  های مناسب به بهبود ها و تشکیل خاکدانه سنتز انواع آنتی بیوتیک
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های  قارچ. کمپوست اشاره کرد توان به قارچ میکوریزا و ورمی از انواع کودها می(. 2119وسی، )کنند  می

باشند و از طریق جذب عناصر غذایی  میکوریزایی دارای رابطه همزیستی با ریشه اغلب گیاهان زراعی می

های محیطی و افزایش  ش جذب آب، کاهش تأثیر منفی تنشمثل فسفر و برخی عناصر کم مصرف، افزای

های کشاورزی  زا، سبب بهبود رشد و عملکرد گیاهان میزبان در سیستم مقاومت در برابر عوامل بیماری

ای از توجه به سمت  کمپوست به عنوان کود آلی نمونه استفاده از ورمی(. 2112شرما، )شوند  پایدار می

 (.2111ار، سوت)کشاورزی پایدار است 

 قا رچ میکوریزای آرباسکوالر -2-9

های  های ریشه خانواده درصد از اندام 81زیستی با  نه تنها توانایی برقرار کردن یک رابطه هم AMقارچ 

گیاهی را دارند، بلکه رشد گیاهان را از طریق افزایش جذب فسفر قابل دسترس خاك و دیگر مواد غذایی 

های خاك، در جلوگیری  ها در ثبات خاك دانه بخشند، هم چنین آن را بهبود میپایدار الزم برای رشد گیاه 

اسمیت و رید، )از فرسایش وکم کردن اثرات تنش ناشی از عوامل زنده و غیره زنده خاك مؤثر هستند 

های  بر کارکرد گیاه و سالمت خاك برای مدیریت پایدار اکوسیستم AMاثرات مفید قارچ (. 2118

 (. 2117؛ باریوس و همکاران، 2119جفریس و همکاران، )ی هستند کشاورزی ضرور

های  اثرات مفید قارچ میکوریزا آرباسکوالر بر کارایی گیاه و سالمت خاك برای مدیریت پایدار اکوسیستم

های  با این وجود از زمان ابتدای انقالب سبز به طورکلی به میکروارگانیزم. کشاورزی ضروری و الزم هستند

 . اك و به ویژه به قارچ میکوریزا آرباسکوالر توجه کمتری شده استمفید خ

 تاریخچه تکاملی قارچ میکوریزا آرباسکوالر -2-9-1

اولین شواهد برای وجود . پیچیده شده است AMتاریخچه تکاملی گیاهان زمین دقیقاً با تکامل قارچ 

 461آید، که قدمت برخی به  های دووینن می های مشاهده شده در فسیل گلومرومایست از اسپورها و هیف

در این زمان، گیاهان زمین در مراحل اولیه (. 2000،ریدکر و همکاران)گردد  میلیون سال پیش بر می



 

23 

 

ی  های گیاهی از دوره ساختارهایی مثل آرباسکول در فسیل. (2008گنسل و همکاران،)تکاملی بودند 

( 1333رمی و همکاران، )دهد  را نشان میAMحضور احتمالی تجمع ( میلیون سال پیش 411)دووینن 

تر از  قدیمی AMچنین وجود  و اگرچه در این زمان گیاهان هنوز از لحاظ ریشه تکامل نیافته بودند، هم

 (. 2003نبلسیک و کورناد، -رس)های واقعی است  ریشه

 .دهد ثبات خاك را افزایش می قارچ میکوریزا -2-9-2

 91تواند به  های قارچی درون اطراف خاك که می ، یک شبکه منشعب شده از هیفAMدر طول توسعه 

،ویلسون و همکاران؛2002،کاواگنارو و همکاران)شود  متر در هر یک گرم خاك برسند تشکیل می

ریلیگ و همکاران)های خاك را بسازد  درصد از مسیلیوم 51تواند شبکه میاین (. 2009 در ( 2002،

لیک و همکاران)دهد  ای از زیست توده خاك را افزایش می نتیجه یک بخش عمده شبکه (. 2002،

ترکیبی از (. 2009،بدینی وهمکاران)داری آب در خاك شرکت کند  تواند در ثبات و نگه مسیلیومی می

ها و ترشح گلومالین یک عنصر مهم در کمک به پایداری خاکدانه در نظر گرفته  سترده هیفشبکه گ

، در نتیجه منجر به افزایش پایداری (2113؛ ریلینگ و مومی، 1338، اندراد و همکاران)شوند  می

 (.2116؛ کاراواکا و همکاران، 2113بدینی و همکاران، )شود  ساختمان و کیفیت خاك می

 د رابطه همزیستی با قارچ میکوریزافوائ -2-9-9

 های غیر زنده با حضور قارچ میکوریزا  افزایش تحمل گیاه زراعی در برابر تنش -2-9-9-1

تخلیه مواد معدنی، خشکی، . شود ای به تولیدات کشاورزی می های زنده باعث خسارات گستردهتنش

دنیا، به ویژه مناطق خشک و نیمه شوری، فلزات سنگین یا گرما مشکالت مهمی در بسیاری از نقاط 

در افزایش تحمل گیاه در شرایط تنش غیر زنده  AMپتانسیل (. 2113اولین و همکاران، )خشک هستند 

های  ها در سیستم و دستکاری آن( 2118اسمیت و رید، )در مدت زمان طوالنی شناخته شده است 
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تولیدات زراعی تحت شرایط آب و هوایی  ای برای کیفیت خاك و کشاورزی پایدار از اهمیت فوق العاده

های مفید خاك و  دهد، همکاری میکروارگانیزم مطالعات اخیر نشان می(. 2113الل، )سخت خواهد بود 

قارچ میکوریزا باعث بهبود تحمل گیاه زراعی در برابر شرایط تنش غیر زنده و رشد گیاه تحت تنش 

ای از محققین معتقدند  عده(. 2113؛ مارولندا و بارآ، 2118آگیور و همکاران،  -مارولندا)شود  خشکی می

زیست ریشه توانایی بهبود بخشیدن روابط آبی گیاه را داشته و باعث افزایش جذب آب از  های هم این قارچ

در گیاهان میکوریزی غلظت پتاسیم بیشتر از گیاهان غیر (. 1332دیویس و همکاران، )شوند  خاك می

زیستی میکوریزی گیاه را در برابر  ین ترتیب با افزایش نسبت پتاسیم به سدیم همباشد و بد میکوریزی می

کند در نتیجه استفاده از قارچ گلوموس باعث افزایش رشد در شرایط  اثرات منفی سدیم محافظت می

قارچ میکوریزا تنش شوری را در مزارع درخت زیتون در اسپانیا (. 1385پاس و همکاران، )شود  شوری می

سوریانو و همکاران،  -؛ پوراس2116بومری و همکاران، )دهد  ر مناطق خشک شمال آفریقا کاهش میو د

2113.)   

 AMهای زنده توسط  محافظت گیاهان در برابر تنش -2-9-9-2

های بزرگ در عملکرد گیاهان هستند                        به منظور محدود کردن گسترش آفات که عامل خسارت

به هر . شود های اصالحی به منظور به دست آوردن گیاهان مقاوم به بیماری در کشاورزی استفاده می برنامه

ها بر سالمتی انسان و  وه بر این آنعال. ها موثر هستند ها تنها تا حدودی بر علیه بیماری کش حال آفت

در  AMاند، تأثیر مفید قارچ  مطالعات متعدد نشان داده(. 2111گیانینازی، .)باشند محیط زیست مضر می

های گیاهی  های منتقله از خاك با خیلی از گونهافزایش تحمل گیاه به تنش زنده ناشی از تعامل پاتوژن

 ,Fusarium, Rhizoctoniaچون زا هم های بیماری قارچ همواره این برای تعدادی از. باشند می

Verticllium, Thievalopsis Aphanomyces, PhytophthoraوPhthium چنین  هم

نشان  Radopholusو   ,Heterodera, Meloidogyne, Pratylenchusنماتدهایی از جنس 
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حتی در جایی که هیچ (. 2113همکاران، ؛ هااو و 2114؛ ویپس، 2114هریر و واتسون، ) .شده است داده

تواند برای کاهش  اثر مثبت فوری در رشد بوته و عملکرد وجود نداشته باشد، کاهش در توسعه بیماری می

چون یک نظام اکوسیستمی برای  به طور کلی محافظت زیستی هم. جمعیت پاتوژن در خاك مفید باشد

کنند  های ریشه فراهم می زی را در برابر بیماریکشاورزی پایدار تحمل بسیاری از گیاهان میکوری

 (.2111گیانینازی، )

 دهد های کود فسفات را کاهش می نیاز برای ورودی AMقارچ  -2-9-9-9

فسفات از مواد غذایی معدنی ضروری برای رشد گیاه و یکی از سه مواد مغذی معدنی اصلی مورد استفاده 

هستند و بسیاری از معادن سنگ فسفات در حدود صد منابع سنگ فسفات محدود . در کشاورزی است

ی غیر ی میکوریزایی نسبت به ریشه یک ریشه(. 1339هرینگ و فانتل، )سال تخلیه خواهند شد 

کاربرد اضافی کودهای فسفاته (. 2118اسمیت و رید، )میکوریزایی کارایی بیشتری در جذب فسفر داد 

ی ریشه گیاهان  نابراین بهبود کارایی جذب فسفات به وسیلههای مهم انباشتگی آب است، و ب یکی از علت

فسفات معدنی ظرفیت انتشار خیلی محدودی دارد و جذب سریع آن از محلول خاك . یک اولویت است

کند که در نتیجه کاهش مستقیم  های گیاه، مناطق تخلیه فسفر در سطح ریشه را ایجاد می توسط ریشه

ای،  تحت شرایط مزرعه(. 2114؛ روز و فاولر، 1334شنر و دِل،  مار)اشد ب ی گیاه می جذب فسفر به وسیله

تواند به وسیله تلقیح با قارچ  از کود فسفاته توصیه شده می% 81ارزیابی شده است که یک کاهش 

 (.1335جاکوبسن، )میکوریزا آربوسکوالر تأمین شود 

 ها تأثیر میکوریزا روی فعالیت میکروارگانیزم -2-9-9-4

شود که احتماالً  های تثبیت کننده ازت می یح میکوریزا آربوسکوالر باعث افزایش فعالیت میکروارگانیزمتلق 

همچنین باعث افزایش تشدید (. 1982رجالی، )به خاطر بهبود تغذیه و عرضه بیشتر عناصر غذایی است 

ربوسکوالر از طریق میکوریزا آ(. 1982رجالی، )شود  های حل کننده فسفات می فعالیت میکروارگانیزم
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. ها داشته باشد تواند اثر مهار کنندگی بر فعالیت برخی از میکروارگانیزم ها می ترشح بعضی متابولیت

یابد که دلیل بر  های ریزوسفری در حضور میکوریزا آربوسکوالر افزایش می فعالیت بعضی از میکروارگانیزم

 (.2119دمبرگ و همکاران، )اثرات متقابل بین آن است 

 دهد قارچ میکوریزا کیفیت گیاه را برای سالمت انسان افزایش می -2-9-4

های گیاهی  های ثانویه گیاهان زراعی مورد استفاده به عنوان غذا یا درمان مقدار مواد معدنی و متابولیت

های عصبی یا  سرطان، قلبی عروقی، بازسازی سلول: هایی مانند توانند در جلوگیری از بیماری می

به عنوان مثال کمبود (. 2113؛ کیومینگ و کواکیک، 2118سیرام، )های میکروبی، مفید باشند  عفونت

چنین های خون، متابولیسم هورمون تیروئید و هم روی سیستم ایمنی بدن، دستگاه گوارش، توسعه سلول

وقی و سرطان را دهد و می تواند خطرات دیابت، بیماری عر لوزالمعده، کبد و فعالیت مغز را تغییر می

های دنیا دچار کمبود روی هستند، به  درصد خاك 91تقریباً (. 2113کیومینگ و کواکیک، )افزایش دهد 

شود،  ویژه در مناطق گرمسیری و این منجر به کاهش عملکرد و مقدار روی در تولیدات گیاهان زراعی می

در طی مطالعات متعدد گزارش . ان دارددر نتیجه در رژیم غذایی ناکافی روی یک اثر منفی بر سالمت انس

ای افزایش دهد  توانند جذب روی به وسیله گیاهان را حتی تحت شرایط مزرعه می AMاست که  شده

های ثانویه گیاه  واضح است که همزیستی میکوریزا که باعث تحریک سنتز متابولیت  (.2118کاواگنارو، )

چنین برای سالمت  باشند هم ه و غیر زنده مفید میهای زند شود برای افزایش تحمل گیاه به تنش می

 35افزایش (. 2111گیانینازی، )باشند  اکسیدانی مفید، مناسب می های آنتی انسان از طریق فعالیت

چود هری و همکاران، )میکوریزی ( Artemisia annua)درصدی غلظت آرتمیسین در برگهای درمنه 

هم از لحاظ درمانی و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و به عنوان بهترین درمان برای ( 2118

به هر (. 2113کیربی و کسلینگ، )شود  ماالریا بدون عارضه، به عنوان بخشی از درمان تکمیلی استفاده می

های  بر مواد معدنی گیاه و محتوی متابولیتAMمفید قارچ  حال مهم است که به یاد داشته باشیم، اثر
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باشد  ثانویه نه تنها به گونه قارچ میکوریزا وابسته است بلکه به ژنوتیب گیاه و رژیم کودی نیز وابسته می

؛ پرنر و همکاران، 2116؛ خوآسد و همکاران، 2118؛ گیانینازی و همکاران، 2118چود هری و همکاران، )

 (.2117؛ توساینت و همکاران، 2115و باگی راج،  ؛ سایلو2118

 کمپوست ورمی -2-4

های خاکی در طیف وسیعی از مواد زائد آلی  کمپوست شامل تولیداتی است که در اثر فعالیت کرم ورمی

ها  کمپوست یک فرآیند بیوتکنولوژی است که در آن کرم در تعریفی دیگر ورمی(. 2111اِوینش، )باشد  می

های کرم خاکی قادر به مصرف  برخی از گونه. شوند مواد زائد آلی به هوموس به کار گرفته میبرای تبدیل 

های  های کشاورزی، زباله طیف وسیعی از مواد زائد آلی از جمله لجن فاضالب، مواد زائد حیوانی، باقی مانده

 (.2111یاداو و گارگ، )های صنعتی هستند  داخلی و زباله

ها  شوند، و اگرچه میکروارگانیزم مپوست تحت شرایط مزوفیلیک تولید میک برخالف کمپوست، ورمی

های خاکی  کرم. های خاکی گردانندگان حیاتی فرآیند هستند دهند، کرم موادآلی بیوشیمیایی را کاهش می

کنند، و با تجزیه کردن مواد آلی وضعیت فیزیکی و  مکانیکی عمل می( کن مخلوط)چون بلندرهای  هم

را کاهش و فضای بیشتری را در معرض  C/Nدهند و به تدریج نسبت  را تغییر می شیمیایی آن

کنند  گذارند و بنابراین شرایط مناسبی برای فعالیت میکروبی و تجزیه بیشتر فراهم می ها می میکروارگانیزم

 (.2111دومینگز و همکاران، )

 های رشد گیاه تنظیم مکانیزم -2-4-1

های در حال کشت اضافه  غذی و میکروبیولوژی فعال است و زمانی که به بوتهکمپوست غنی از مواد م ورمی

های فیزیکی، شیمیایی و  شود ممکن است رشد گیاه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مکانیسم

 .بیولوژیکی مختلف تغییر دهد
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کمپوست ممکن است به طور  که ورمیهای پیشنهادی شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی  برخی از مکانیسم -1-4-2شکل

 (.2111الزکانو و دومینگز، )مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر بگذارد 

 

 های مستقیم مکانیسم -2-4-1-1

کمپوست منبعی از مواد ماکرو و میکرو را برای گیاه تشکیل  در مورد اثرات مستقیم بر رشد گیاه، ورمی

معدنی و به راحتی در دسترس گیاه هستند، اما بیشتر  اگرچه برخی از این مواد مغذی به شکل. دهد می

به هر (. 2119چائوی و همکاران، )شوند  آنها به تدریج و آهسته از طریق معدنی شدن مواد آلی آزاد می

حال در مقایسه با کودهای شیمیایی، مقدار مواد غذایی فراهم شده ممکن است تا حد زیادی به مواد خام 

 (.2118کامپیتلی و کِپی، )کمپوست بستگی داشته باشد  بلوغ ورمیاولیه، زمان فرآیند و 

انجام گرفت، افزایش قابل ( 2118)و سینگ و همکاران ( 2114)مطالعاتی که توسط آرانکون و همکاران 

های  کمپوست در مقایسه با توت فرنگی های تیمار شده با ورمی وری توت فرنگی توجهی در رشد و بهره

عالوه بر این، بسیاری از مطالعات نشان داده است که افزایش در . ای معدنی نشان دادتیمار شده با کوده

رشد و عملکرد اغلب شامل تغییر در توسعه گیاهی و یا مورفولوژی گیاهی مانند افزایش سطح برگ، حجم 

 (.2113؛ الزکانو و همکاران، 2118سینگ و همکاران، )باشد  ریشه و شاخه می
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 ای غیر مستقیمه مکانیسم -2-4-1-2

های گیاهی  توان به کاهش و یا جلوگیری از بیماری کمپوست بر رشد گیاه، می از اثرات غیر مستقیم ورمی

های  ای از بیماری تواند طیف گسترده کمپوست می اند که ورمی برخی از مطالعات نشان داده. اشاره کرد

 .میکروبی، حشرات و نماتد انگلی گیاهی را سرکوب کند

کمپوست در  مشاهده کردند که اثر سرکوب توسط انواع مختلفی از ورمی( 2116)ز و همکاران ادوارد

بعد  Verticillium ،Rhizoctonia ،Plectoporium، قارچ Phthiumچندین پاتوژن گیاهی مانند 

و به این نتیجه رسیدند که سرکوب بیماری ممکن . کمپوست اعمال شد ورمی( گندزدایی)از سترون سازی 

 .کمپوست باشد ت مربوط به حضور سرکوبگرانه عوامل بیولوژیکی در ورمیاس

کمپوست مربوط به تغییر در خواص میکروبیولوژیکی خاك و یا کشت  برخی از اثرات غیر مستقیم ورمی

دومینگز و )کمپوست یک اثر قوی بر جامعه میکروبی مواد زائد آلی اولیه دارد  ورمی. ای است گلخانه

کمپوست یک ساختار جامعه میکروبی متفاوت نسبت به مواد زائد اولیه،  بنابراین ورمی(. 2111همکاران، 

؛ آیرا 2116لورس و همکاران، )دهد  با بیوماس و فعالیت کمتر دارد اما تنوع سوخت و ساز را افزایش می

 (. 2117وهمکاران، 

 کمپوست بر رشد، عملکرد کمی وکیفی گیاهان تأثیر ورمی -2-4-2

های آلی به  کمپوست به تنهایی را در رابطه با سایر کمپوست مزیت کاربرد ورمی( 1338)همکاران مامو و 

های آلی را  کمپوست بیان کردند، در حالی که سایر کمپوست دلیل فراهمی بیشتر عناصر غذایی در ورمی

تن  5رف در مطاله دیگری محققین بیان نمودند که مص. حتماً باید با کودهای شیمیایی مصرف کرد

سنساما و )تن کود دامی در هکتار باعث رشد و عملکرد گیاه رشد  11کمپوست در مقایسه با مصرف  ورمی

که به ( 2112)و آتیه و همکاران ( 1337)چنین بر اساس تحقیقات تانوناتان و همکاران  هم(. 2111پیالی، 

جام گرفت، مصرف ان (Cucumis sativa)و خیار ( Lactuca sativa)ترتیب در گیاه کاهو 
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در یک بررسی که توسط . کمپوست باعث بهبود قابل مالحظه عملکرد محصول گیاهان مذکور گردید ورمی

و  5و با استفاده از مقادیر ( Fragaria ananasa)بر روی گیاه توت فرنگی ( 2114)آرانکون و همکاران 

ای صورت گرفت، مشخص  عهکومپوست در هکتار در دو مکان مختلف و تحت شرایط مزر تن ورمی 11

داری سطح برگ، بیوماس اندام هوایی، تعداد  کمپوست، به طور معنی گردید که کاربرد مقادیر مختلف ورمی

های زیرزمینی رونده و عملکرد میوه توت فرنگی را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش ها، تعداد ساقه گل

های  کروبی خاك و تولید مواد محرك رشد نظیر هورمونها این برتری را به افزایش جمعیت می آن. دادند

در ضمن در . کمپوست بود، نسبت دادند های خاکی در ورمی ها که ناشی از فعالیت کرم گیاهی توسط آن

کمپوست در  تن ورمی 11حالی که در یک مکان، گیاه توت فرنگی دارای عملکرد بیشتری در تیمار 

و  5کمپوست  در هکتار بودند، در مکان دیگر تأثیر هر دو تیمار ورمیکمپوست  تن ورمی 5مقایسه با تیمار 

 .تن در هکتار یکسان بود 11

تن  21و  11ای بر روی گیاه فلفل و با استفاده از مقادیر  در مطالعه دیگری که تحت شرایط مزرعه

شاهدات کمپوست در سال دوم انجام گرفت، م تن ورمی 11و  5کمپوست در سال اول و مقادیر  ورمی

های هوایی، سطح برگ و عملکرد میوه گیاهان فلفل تیمار شده با  بیانگر آن بود که وزن اندام

(. 2115آرانکون و همکاران، )داری بیشتر گردید  کمپوست در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی ورمی

وست از طریق کمپ محققین این پژوهش در تفسیر نتایج حاصله، چنین عنوان کردند که مصرف ورمی

بهبود خواص بیولوژیک خاك مانند افزایش بیوماس میکروبی و عرضه پایدار عناصر غذایی پر مصرف نظیر 

تواند کمپوست می های رشد گیاه در ورمی چون هورمون های رشد گیاهی هم فسفر و نیز تنظیم کننده

 .موجب بهبود رشد، نمو و عملکرد گیاه فلفل گردد

کمپوست و  های مفید خاك توسط ورمی به قابلیت تحریک کنندگی فعالیت میکروب این تأثیرات مثبت نیز

مطالعه آرگوئلو و همکاران . توانایی آن در بهبود جذب عناصر معدنی پرمصرف و کم مصرف نسبت داده شد
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 Allium)نیز مبین افزایش قابل توجه عملکرد محصول و کیفیت فروکتان در گیاه دارویی سیر ( 2116)

sativa )کمپوست از طریق تسریع در تشکیل پیاز و نیز طوالنی  ها در یافتند که مصرف ورمی آن. بود

های غیر ساختمانی نظیر فروکتان گردیده و متعاقب  شدن دوره پر شدن آن، موجب افزایش کربوهیدرات

بودی که در در این پژوهش ارتفاع بوته سیر نیز به دلیل به. یابد آن عملکرد محصول سیر نیز بهبود می

بر اساس نتایج . جذب عناصر معدنی و آب و پیامد آن در فرآیند فتوسنتز صورت گرفته بود، افزایش یافت

کمپوست، وزن و تعداد گوجه  درصد وزنی ورمی 111ای در گیاه گوجه فرنگی، تیمار  یک پژوهش گلخانه

و نه برابر نسبت به تیمار بدون  فرنگی، وزن اندام هوایی و ریشه را به ترتیب در حدود سه، چهار، پنج

 (.1981سماوات و همکاران، )کمپوست، افزایش داد  ورمی

ای و روی گیاه فلفل قرمز انجام گرفت، بیانگر آن بود که  در مطالعه دیگری نیز که تحث شرایط گلخانه

مارتینز و )های شاهد گردید  دار غلظت فسفر برگ نسبت به بوته کمپوست، سبب افزایش معنی کاربرد ورمی

در مطالعه انجام گرفته بر روی گیاه ارزن مروارید آشکار گردید که استعمال (. 2111همکاران، 

هامیدا و )کمپوست موجب افزایش قابل توجه ارتفاع گیاه و عمکلرد بیولوژیک نسبت به شاهد شد  ورمی

آب و عناصر معدنی، علت های مفید خاك و بهبود جذب  افزایش فعالیت میکروارگانیسم(. 2116همکاران، 

نیز بیانگر بهبود قابل مالحظه غلظت فسفر در دانه ( 2116)گزارش موهانتی و همکاران . این امر عنوان شد

کمپوست در مقایسه  در اثر مصرف ورمی( Arachis hypogaea)و جذب کل آن در گیاه بادام زمینی 

کمپوست و  ا سازی آهسته فسفر از ورمیها گزارش کردند که ره آن. با تیمار شاهد کود شیمایی بود

چنین  هم. افزایش فراهمی این عنصر در خاك، موجب بهبود مقدار فسفر در دانه بادام زمینی گردیده است

کمپوست، اسید هیومیک  ای که در آن به مقایسه اثر اسید هیومیک حاصل از ورمی در یک پژوهش گلخانه

مو گیاه فلفل پرداخته شده بود، مشخص گردید که اسید تجاری و نیز کود شیمیایی بر روی رشد و ن

آرانکون و )داری گلدهی و عملکرد میوه را افزایش داد  کمپوست به طور معنی هیومیک حاصل از ورمی



 

32 

 

کمپوست، مواد تنظیم کننده رشد  محققین این پژوهش بیان کردند که در درون ورمی(. 2116همکاران، 

کمپوست گردیده و  جیبرلین وجود دارد که جذب اسید هیومیک ورمی گیاهی نظیر اکسین، سیتوکینین و

چنین آنها دریافتند تأثیری که  هم. سپس این مواد به تدریج آزاد شده و سبب رشد و نمو گیاه میگردد

تواند به مراتب بیشتر از تأثیر عرضه عناصر  کند، می کمپوست از این طریق بر رشد گیاه اعمال می ورمی

های  هیومیک اسید، فولیک اسید و سایر اسیدهای آلی که به وسیله میکروارگانیسم. گیاه باشدغذایی برای 

بر (. 2117آرانکون و همکاران، )توانند باعث افزایش رشد گیاه شوند  شوند می کمپوست تولید می در ورمی

تی با ساختار کمپوست محتوی ترکیبا عصاره آبی ورمی( 2112)اساس گزارش گارسیا مارتینز و همکاران 

نشان ( 2111)در مطالعه دیگری آرتور و همکاران . ها است مولکولی و فعالیت بیولوژیکی شبیه به اکسین

دادند که کمپوست حاوی موادی شبیه سیتوکنین است که از هیدرولیز گلوکوزیدها به وسیله آنزیم 

که با استفاده از مقادیر مختلف  در همین رابطه در پژوهشی. شوند ها تولید می بتاگلوکوزیداز و میکروب

صورت گرفت، نتایج نشان داد که ( .Ocimum basilicum L)کمپوست در گیاه دارویی ریحان  ورمی

کمپوست همراه با کود شیمیایی برتری محسوسی از نظر کمیت و کیفیت اسانس،  تن ورمی 5مصرف 

در همین رابطه (. 2115ور و همکاران، ان)عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک نسبت به تیمار شاهد داشت 

کمپوست به خاك نه تنها فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را  ها گزارش کردند که افزودن ورمی آن

افزایش داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خاك، ضمن ایجاد یک بستر مناسب 

هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکرد اسانس برای رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام 

در این تحقیق کیفیت اسانس در ارتباط با افزایش میزان لینالول و متیل کاویکول . را نیز فراهم آورده است

 .موجود در اسانس بود

ه کمپوست در مقایس هم بیانگر آن بود که مصرف سطوح مختلف ورمی( 1989)گزارش عزیزی و همکاران 

با تیمار کود شیمیایی موجب بهبود رشد و نمو گیاهان دارویی ریحان گردید به طوری که بیشترین میزان 
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درصد  25کمپوست و باالترین عملکرد بذر در تیمار شامل  درصد حجمی ورمی 15اسانس در تیمار حاوی 

رد کمی وکیفی کمپوست باعث افزایش عملک در تحقیقی دیگر ورمی. کمپوست حاصل گردید حجمی ورمی

همچنین در مطالعه دیگری که بر روی (. 1986درزی، )شد ( .Foeniculum vulgar Mill)رازیانه 

کمپوست  انجام گرفت، نتایج نشان داد که مصرف ورمی( Artemisia pallens)گیاه دارویی درمنه 

اسانس در مقایسه با حاصل از بقایای گیاهی موجب بهبود قابل مالحظه بیوماس گیاهی، گلدهی و عملکرد 

او همچنین اظهار داشت که بهبود عملکرد اسانس در این گیاه ناشی از افزایش ماده خشک . شاهد گردید

 (.2115پاندی، )کمپوست بود  حاصل از مصرف ورمی

نیز مبین افزایش رشد رویشی، اسانس و برخی از اجزاء اسانس در اثر ( 2116)مطالعه خلید و همکاران 

در تحقیق دیگری تیمار کمپوست در مقایسه با شاهد شیمیایی . کمپوست در گیاه ریحان بود ورمیمصرف 

بر روی رازیانه و مریم گلی مورد مطالعه قرار گرفت که تیمار کمپوست باعث افزایش ارتفاع، تعداد شاخه، 

ولی اختالف  وزن خشک، وزن تر، درصد اسانس و عملکرد اسانس در مقایسه با شاهد شیمیایی گردید،

بر اساس گزارش حسین و (. 2118خلید و همکاران، )داری بر روی درصد اسانس مشاهده نگردید  معنی

کمپوست در گیاه دارویی بادرشبی  استفاده از سطوح مختلف ورمی( 2116)همکاران 

(Dracocephalum moldavica L. )کاربد کودهای آلی باعث . باعث افزایش رشد و اسانس گردید

(. 1337پاراکاسا و همکاران، )ایش عملکرد زیستی و عملکرد اسانس در گیاه دارویی درمنه شد افز

باعث افزایش ( Anethun graveolens)همچنین استفاده از کودهای آلی مختلف در گیاه دارویی شوید 

 2117در آزمایشی که در سال(. 2115خلید و شافی، )رشد، عملکرد، درصد اسانس و کیفیت اسانس شد 

کمپوست، کود شیمیایی و شاهد بر روی رشد، عملکرد کمی و کیفی و  در مورد تأثیر ورمی 2116و 

نتایج نشان داد که  .در نیجریه انجام گرفت( Abelmoschus esculentus)خصوصیات خاك روی بامیه 

د و عملکرد داری بر روی رش کمپوست در مقایسه با تیمار کود شیمیایی و شاهد تأثیر معنی ترکیب ورمی
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. درصد بیشتر از شاهد بود 27/64مقایسات میانگین نشان دادند که عملکرد بامیه در حدود . داشتند

کمپوست در مقایسه با تیمار کود شیمیایی به ترتیب  چنین درصد چربی و پروتئین در تیمار ورمی هم

ری روی خصوصیات خاك به دا کمپوست اثر معنی چنین تیمار ورمی هم. درصد بیشتر بود 86/29و  86/29

کمپوست باعث افزایش رشد و  مصرف ورمی(. 2111انصاری و سوخراج، )ویژه عناصر ریز مغذی داشتند 

این افزایش تولید گیاهان زراعی در واکنش به (. 2114وادیراج و همکاران، )عملکرد گیاهان زراعی میشود 

آن در مقایسه با کود شیمایی و جمعیت  کمپوست، به قابلیت دسترسی بیشتر عناصر غذایی مصرف ورمی

 .بیشتر میکروبی آن نسبت داده شده است

کمپوست به  های رشد گیاه و هیومیک اسید در ورمی های رشد گیاهی از قبیل هورمون حضور محرك

توماتی و همکاران، )عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار در افزایش رشد و عملکرد گیاهان معرفی شده است 

(. 2119رانکون و همکاران، ؛ آ1388
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 زمان و مکان آزمایش -9-1

به  1931صنعتی شاهرود واقع در بسطام در اردیبهشت ماه  این آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه

دقیقه  57درجه و  54دقیقه شرقی و  25درجه و  96شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی . اجرا در آمد

 .متر از سطح دریا واقع شده است 3/1943شمالی در ارتفاع 

 مشخصات آب و هوایی و نوع خاك محل مورد آزمایش -9-2

میلی لیتر در سال و با پراکنش  151زمایش دارای اقلیم سرد و خشک و متوسط بارندگی منطقه مورد آ

برداری از خاك منطقه صورت گرفت که نتایج آن در جدول   پیش از انجام آزمایش نمونه. باشد نامنظم می

 .استنشان داده  2-9کمپوست مورد استفاده نیز در جدول  چنین آنالیز نمونه ورمی هم. آمده است 9-1

 

 آنالیز نمونه خاك مزرعه -1-9جدول

 کربن آلی

% 

EC 
ds/m 

 شن

% 

 الی

% 

 رس

% 

 
pH 

 

 پتاسیم
ppm 

 فسفر
ppm 

 ازت کل

% 

 عمق
cm 

79/3  

 

39/8  07 44 77 89/7  140 14 357/3  03-3  

 

 

 کمپوست آنالیز نمونه ورمی -2-9جدول
CL 

 

Meq/lit 

K2O 

 

)%( 

P2O5 

 

)%( 

NT 

 

)%( 

O.C 

 

)%( 

O.M 

 

)%( 

C/N 

 

)%( 

pH EC 

 

dS/m 

CU 

 

p.p.m 

Mn 

 

p.p.m 

Zn 

 

p.p.m 

Fe 

 

p.p.m 

Moisture 

 

)%( 

5/15  

 

19/0  81/3  97/4  7/07  85 88/7  7 1/1  93-5  75-15  43-77  53-08  75 

 

 

 روش کار در مزرعه -9-9
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 تهیه زمین -9-9-1

آماده سازی زمین عملیات . متر مربع جهت انجام این آزمایش انتخاب شد 1511قطعه زمینی به مساحت 

کشت به صورت . به منظور فراهم کردن بستری نرم و متراکم برای کشت در اردیبهشت ماه صورت گرفت

بین دو کرت مجاور یک پشته . متر در نظر گرفته شد سانتی 61ها  فاصله بین پشته. جوی و پشته انجام شد

له به منظور زهکشی بهتر آب گذاشته متر فاص 4متری به عنوان نکاشت و بین دو تکرار مجاور  سانتی 61

 .شد

 طرح آزمایش در مزرعه -9-9-2

تکرار بر روی  9های کامل تصادفی با  کرت آزمایشی بر پایه طرح بلوك 12آزمایش به صورت فاکتوریل با 

 V0سطح شامل  4کمپوست در  تیمارهای مورد بررسی شامل، فاکتور اول ورمی. گیاه آویشن انجام گرفت

 V3 (6، (کمپوست تن در هکتار ورمی 4) V2، (کمپوست تن در هکتار ورمی 2)V1، (کمپوست بدون ورمی)

تلقیح ) M1، (عدم تلقیح) M0سطح شامل  9و فاکتور دوم قارچ میکوریزا در ( کمپوست تن در هکتار ورمی

آزمایش ها در این  ابعاد کرت. بودند( Glomus intraradicesتلقیح با ) Glomus mosseae) ،M2با

متر تعیین  41/2متر و عرض آن  5متر مربع در نظر گرفته شد که طول هر کرت  11برای هر کرت 

 .متر در نظر گرفته شد 29متر و عرض زمین  8/28به طوری که هر بلوك . گردید

 

 

 

 

 

 عملیات زراعی -9-4



 

38 

 

 آماده سازی زمین -9-4-1

متری در نظر گرفته شد که خط کاشت نیز بر  سانیتی 61پشته با عرض  4ی اندازه هر کرت  در محاسبه

ساعت قبل  48چون عملیات کشت به صورت نشاء کاری بود بنابراین زمین . در نظر گرفته شد  روی پشته

 .از کشت آبیاری شد تا کاشت به راحتی انجام گیرد

 تهیه نشاء -9-4-2

به همین دلیل نشاءهای آویشن  .به دلیل ریز بودن بذر آویشن باغی امکان کشت مستقیم آن وجود نداشت

 .از مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی اصفهان تهیه و خریداری شد

 نشاء کاری -9-4-9

به این . کمپوست بر اساس مقدار تعیین شده در هر کرت به زمین اضافه شد روز پیش از کشت، ورمی 11

وست، روی آن با خاك پوشیده کمپ ها ایجاد و پس از اضافه کردن ورمی صورت که شیارهایی در محل پشته

متری و با  سانتی 11تا  7به نحوی که زمین مرطوب بود در عمق  91/2/1931عملیات نشاء کاری در . شد

گرم  11های میکوریزا در حین کاشت نشاءها به میزان  قارچ. متر در هر ردیف انجام شد سانتی 41فاصله 

 .س دومین آبیاری انجام گرفتسپ. های ایجاد شده به زمین اضافه گردید در گودال

 داشت -9-4-4

های هرز، در ابتدای استقرار نشاءها تا مراحل انتهایی این آزمایش به صورت وجین  عملیات وجین علف

های هرز غالب در مزرعه در مراحل مختلف شامل  علف. ها انجام شد ها و بین ردیف دستی روی ردیف

آبیاری . بودند( Convolvulus arvensis) و پیچک صحرایی( Alhagi camelorum)خارشتر 

روز یکبار تغییر  7روز یکبار و به تدریج به  5ها با توجه به شرایط اقلیمی در ابتدای دوره کشت هر  کرت

های خاص برای این گیاه دارویی و در نظر گرفتن تأثیر پذیری  به دلیل عدم وجود آفات و بیماری. یافت
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کش در  کش و قارچ کش، علف گونه سم حشره استعمال سموم شیمیایی از هیچمنفی ماده مؤثره گیاه بر اثر 

 .های مورد نظر استفاده نشد کرت

 برداشت -9-4-5

درصد  91در این پژوهش برداشت از مزرعه در . باشد بهترین زمان برداشت آویشن آغاز مرحله گلدهی می

خط کشت موجود  4فاکتورهای مورد نظر از  گیری برای نمونه برداری و اندازه. گلدهی گیاهان انجام گرفت

های  متر از هر یک از دو انتهای ردیف سانتی 51در هر کرت پس از حذف یک ردیف از دو طرف کرت و 

میانی هر کرت آزمایش به عنوان اثرات حاشیه، گیاهان موجود در یک متر مربع نمونه برداری و قطع 

روز  194پس از  11/7/1931ها، نمونه برداری در  ن نمونهالزم به ذکر است که برای یکنواخت بود. شدند

ها  سپس نمونه. گیری شد ها به آزمایشگاه منتقل و ارتفاع بوته اندازه سپس نمونه. بعد از کاشت انجام گرفت

 . در محلی سربسته به مدت یک هفته قرار داده شد تا در سایه خشک شود

 ری گی گیری شده و روش اندازه صفات اندازه -9-5

کمپوست و قارچ میکوریزا صفاتی از قبیل  در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی

ارتفاع، عملکرد خشک پیکره رویشی، محتوای کلروفیل، درصد کلونیزاسیون، درصد اسانس، عملکرد 

 .اسانس و ترکیبات موجود در اسانس اندازه گیری و محاسبه شد

 ارتفاع بوته -9-5-1

 نمونه برداشت شده از هر کرت به عنوان ارتفاع  5ع ساقه بعد از برداشت نهایی اندازه گیری و میانگین ارتفا

که در سایه خشک شدند محاسبه  ها در واحد سطح پس از این وزن خشک بوته. و طول نهایی گزارش شد

 .گردید
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 سنجش کلروفیل -9-5-2

لیتر دی متیل  میلی 7گرم از بافت برگ  11/1به . برای سنجش کلروفیل از بافت تازه برگ استفاده شد

سیرم و )گراد قرار داده شدند  درجه سانتی 71ساعت در آون  4ها به مدت  سولفوکسید اضافه کرده و نمونه

از سرد شدن با قرار دادن ها را از آون خارج کرده و پس  پس از گذشت این زمان نمونه(. 2119همکاران، 

و  669های حاوی کلروفیل در طول موجهای  میزان جذب نمونهJenway 6305در اسپکتروفتومتر مدل 

 (.1373هیسوکس و ایسریلستام، . )نانومتر خوانده شد 471و  645

chla(µg/ml) = (12.25 A663) – (2.55 A645) (9-1)فرمول  

 

chlb(µg/ml) = (20.31 A645) – (4.91 A663) (9-2)فرمول 

 

chl (Total) = chla + chlb  (                                                                    9-9)فرمول
        
carotenoids (µg/ml) = (1000 A470 – 1.90 chla – 63.14 chlb    214 (9-4)فرمول 

 
                                                                

کنیم تا  ضرب می         ها در فرمول اعداد به دست آمده را در  پس از جایگزین کردن داده

وزن برگ  Wلیتر و  حجم محلول کلروفیلی بر حسب میلیV.  گرم بر گرم بدست آید اعداد بر حسب میلی

 .باشد بر حسب گرم می

 سنجش درصد کلونیزاسیون -9-5-9

های جدا شده از بوته شستشو شدند تا ذرات خاك از آن  شه، ابتدا ریشهبرای ارزیابی درصد کلونیزاسیون ری

ساعت قرار  24آماده شده بود به مدت  11به  1که با نسبت  KOHها در محلول  سپس ریشه. جدا شود

 11خارج شده با آب مقطر شستشو شدند و به مدت  KOHها از  بعد از طی این مدت ریشه. گرفتند

. ساعت آغشته شدند 4بلو به مدت   ها با ماده رنگی تریپان سپس ریشه. تندقرار گرف HCLدقیقه در 

متر روی الم قرار داده شدند و سپس با استفاده از  های مویی رنگ آمیزی شده به طول یک سانتی ریشه
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درصد کلونیزاسیون ریشه از رابطه . های آلوده و غیر آلوده مورد مشاهده قرار گرفتند میکروسکوپ، ریشه

 :محاسبه شد زیر

درصد کلونیزاسیون  = ( تعداد قطعات آلوده شده به میکوریزا   (9-5)فرمول 111×(تعداد قطعات مشاهده شده    

 استخراج اسانس -9-6

استخراج اسانس در آزمایشگاه مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واقع در کرج به روش 

صورت گرفت و بر اساس آن مقدار عملکرد اسانس در واحد ی دستگاه کلونجر   تقطیر با آب و به وسیله

 .تعیین شد( لیتر در هکتار)سطح 

روش تقطیر با آب . باشد ای است که اساس کار آن تقطیر با آب می گیر دستگاه شیشه کلونجر یا اسانس

با هم  در واقع آب و اسانس. شود استفاده می( ها مانند اسانس)برای جداسازی مواد غیر محلول در آب 

ها از گیاهان مورد نظر  توان اقدام به استخراج اسانس با استفاده از این روش به سهولت می. شوند تقطیر می

 .نمود

لیتر آب در بالن دستگاه  میلی 1111های خشک شده در هر کرت به همراه  گرمی از برگ 111های  نمونه 

 .گردد سانس از آب جدا میشود و در انتها ا ساعت حرارت داده می 9قرار داده شده و 

 گیری ترکیبات موجود در اسانس تجزیه و اندازه -9-7

صورت ( GC)ی دستگاه کروماتوگرافی گازی  گیری مقدار ترکیبات موجود در اسانس به وسیله اندازه

 91با ستون به طول Younglin Acm6000دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع . گرفت

شناسایی ترکیبات از . بود HP5میکرومتر از نوع  25/1لیتر و ضخامت الیه  میلی 25/1یمتر، قطر داخل

کامپیوتر . داری در ستون دستگاه کروماتوگراف گازی و بررسی طیف جرمی آنها انجام شد طریق زمان نگه

نوان متصل به سیستم، بر اساس روابط از پیش تعیین شده مساحت زیر نمودارها را محاسبه کرده و به ع

 .دهد درصد ترکیب مورد نظر ارائه می
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های  تزریق گردیدند تا نوع ترکیب GC/MSاسانس گیاهان مورد نظر پس از آماده سازی، به دستگاه 

ها و مقایسه آن با  ها به کمک شاخص بازداری آن شناسایی طیف. ها مشخص شود تشکیل دهنده آن

های جرمی ترکیبات استاندارد و استفاده  ده از طیفهای موجود در کتب مرجع و مقاالت و با استفا شاخص

 .از اطالعات موجود در کتابخانه کامپیوتری صورت گرفت

 ها روش تجزیه و تحلیل داده -9-8

استفاده گردید و مقایسه  MSTAT-Cو SASها از نرم افزارهای آماری  جهت تجزیه و تحلیل داده

برای رسم نمودارهای حاصل از . درصد انجام گرفت 5در سطح احتمال  LSDها توسط آزمون  میانگین

 .استفاده شد Excelاطالعات تحقیق از نرم افزار 
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 ارتفاع گیاه -4-1

کمپوست بر ارتفاع گیاه در سطح یک  تأثیر ورمی( 1جدول پیوست )با توجه به جدول تجزیه واریانس 

کمپوست و میکوریزا بر ارتفاع تأثیر  دار شده است، اما اثر قارچ میکوریزا و اثر متقابل ورمی درصد معنی

کمپوست در  تن ورمی 6بیشترین ارتفاع گیاه در کاربرد . داری وجود نداشت گذار نبود و اختالف معنی

باشد که معادل  شاهد میو کمترین ارتفاع مربوط به تیمار . دست آمد متر به سانتی 91هکتار معادل 

 (.1-4شکل)متر بود  سانتی 78/21

 

 
 کمپوست بر ارتفاع بوته تأثیر سطوح مختلف ورمی -1-4شکل

 

 

کمپوست به دلیل غنی بودن این کود از مواد مغذی  افزایش ارتفاع گیاه آویشن تحت تأثیر عامل ورمی

گیرد، باعث فعال  وقتی گیاه تحت شرایط دسترسی کامل به عناصر غذایی قرار می. باشد نسبت به خاك می

ها که در رشد  از جمله این تنظیم کننده. شود های کم می های رشد حتی در غلظت شدن تنظیم کننده

العمل گیاه نسبت  ترین عکس از شناخته. توان به هورمون جیبرلین اشاره کرد طولی ساقه مؤثر هستند می
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کمپوست باعث  رسد، ورمی این گونه به نظر می. ای است به هورمون جیبرلین همان تحریک رشد میانگره

 .به دنبال داشته استافزایش هورمون جیبرلین شده که افزایش رشد طولی ساقه آویشن را 

ادواردز و بارو، )کمپوست با ظرفیت نگهداری آب باال و تأمین مناسب مواد مغذی ماکرو و میکرو  ورمی

دارد و  اثری مثبت بر تولید زیست توده( 2114؛ آراکون و همکاران، 2112؛ عطیه و همکاران، 1388

رتفاع را مربوط به تحریک تولید مواد برخی محققین علت افزایش ا. یابد سپس ارتفاع بوته افزایش می

احتماالً خواص شیمیایی و فیزیکی هیومیک اسید (. 1333موسکولو و همکاران، )اند  اکسین مانند دانسته

های تنظیم  داری عناصر غذایی و افزایش هورمون کمپوست، از طریق افزایش ظرفیت نگه موجود در ورمی

آراکون و همکاران، )ها  چنین افزایش فعالیت میکرواورگانیزم مو ه( 2115آراکون و همکاران، )کننده رشد 

شود و با افزایش نیتروژن رشد گیاه و از آن جمله  باعث افزایش تجمع نیتروژن توسط گیاه می( 2114

 . یابد ارتفاع افزایش می

مقدار  ایش درانجام دادند، ارتفاع بوته گل همیشه بهار با افز( 2111)وان و همکاران  در بررسی که سانگ 

در آزمایشی روی گوجه فرنگی نتیجه گرفتند که ( 2117)فدریکو و همکاران . کمپوست افزایش یافت ورمی

چنین ارتفاع بوته رازیانه به طور قابل  هم. شود کمپوست باعث افزایش ارتفاع این گیاه می استفاده از ورمی

سینگ و همکاران (. 2112ی و همکاران، درز)کمپوست قرار گرفت  توجهی تحت تأثیر استفاده از ورمی

دار ارتفاع گیاه ریحان نسبت به شاهد  کمپوست باعث افزایش معنی نیز بیان کردند کاربرد ورمی( 2112)

% 11دست آورد،  از آزمایش روی گیاه بنجامین ابلق به( 1987)ای که محبوب خمایی طبق نتیجه. شود می

گزارش ( 1987)عزیزی و همکاران . گیاه نسبت به شاهد شدکمپوست باعث افزایش ارتفاع  وزنی ورمی

دار بوده است به طوری  کمپوست بر ارتفاع بابونه آلمانی بسیار معنی دادند که کاربرد سطوح مختلف ورمی

در مطالعه دیگری ساهنی و . کمپوست بیشترین ارتفاع نسبت به شاهد حاصل شد وزنی ورمی% 15که در 

اشتند که طول ریشه، ارتفاع بوته و وزن خشک گیاهچه نخودفرنگی در اظهار د( 2118)همکاران 
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. کمپوست موجب بهبود صفات مذکور نسبت به شاهد شدند درصد وزنی ورمی 51های تیمار شده با  گلدان

بهبود رشد، توسعه و ارتفاع گیاهان دارویی و گیاهان زراعی دیگر قبالً در حضور مقدار بهینه 

؛ عزیزی و همکاران، 2117؛ درزی و همکاران، 2116آرگولو و همکاران، )اند  هکمپوست گزارش شد ورمی

که بیان کردند بین ارتفاع گیاه فلفل در ( 2114)اما نتایج این تحقیق با نتایج آرانکون و همکاران (. 2118

 .داری مشاهده نشد، مطابقت ندارد کمپوست تفاوت معنی تیمارهای مختلف ورمی

گزارش کردند که تلقیح دو گونه یونجه یکساله با قارچ میکوریزا آربسکوالر بر ( 1988)ساغری و همکاران  

نیز بیان کردند که تلقیح میکوریزی ( 2118)همچنین مهرورز و همکاران . رشد طولی ساقه تأثیر ندارد

قت که این تحقیقات با نتایج آزمایش موجود مطاب. اثری بر افزایش طول ساقه جو یکساله نداشته است

 .دارد

 عملکرد پیکر رویشی خشک -4-2

کمپوست بر عملکرد  دهد که اثر ورمی نشان می( 1جدول پیوست )نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس 

بیشترین عملکرد پیکر رویشی خشک در . دار شده است پیکر رویشی خشک در سطح یک درصد معنی

افزایش داشت و معادل % 75نسبت به تیمار شاهد کمپوست در هکتار بود که  تن ورمی 6ارتباط با مصرف 

کیلوگرم در هکتار بود و کمترین  عملکرد پیکر رویشی خشک در ارتباط با عدم مصرف  285/9449

با توجه به جدول تجزیه (. 4-2شکل )کیلوگرم در هکتار محاسبه شد  22/1366کمپوست معادل  ورمی

خشک از نظر آماری تحت تأثیر قارچ میکوریزا و اثر شود که عملکرد پیکر رویشی  واریانس مشاهده می

 .متقابل قرار نگرفته است
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 کمپوست بر عملکرد پیکر رویشی خشک تأثیر سطوح مختلف ورمی -2-4شکل

 

باشد تا در حضور مقدار کافی  یک گیاه برای رشد خود نیازمند عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف می

گیاه این عناصر غذایی را بایستی از خاك تأمین کند که با صرف . ازآب رشد خوبی را در پی داشته باشد

مپوست در اختیار ک در این آزمایش مشخص شد وقتی ورمی. بر است انرژی همراه است و برای گیاه هزینه

باشد، گیاه از رشد رویشی قابل توجهی  کمپوست  گیاه قرار گیرد در مقایسه با حالتی که بدون ورمی

توانیم این طور استنباط کنیم که وقتی مواد مغذی بدون هزینه در اختیار گیاه  می. برخوردار خواهد شد

واد غذایی و آب از خاك ندارد و انرژی حاصل گیرد، دیگر گیاه نیازی به مصرف انرژی برای تأمین م قرار می

داری باالی آب را  کمپوست هم قابلیت نگه زیرا که ورمی. کند از فتوسنتز را بیشتر صرف رشد رویشی می

کند، و هم منبع غنی از عناصر پرمصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر کم  در خاك فراهم می

 . شدبا مصرف مثل روی، منگنز و آهن می

این . کمپوست، تحقیقات مختلفی انجام گرفته است در رابطه با افزایش عملکرد گیاهان در حضور ورمی

که بیان کردند وزن خشک نشاء گوجه فرنگی با تیمار ( 2111)نتیجه با گزارش عطیه و همکاران 
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که ( 2119)اران همچنین با نتایج مک گینیس و همک. یابد کامالً مطابقت دارد کمپوست افزایش می ورمی

. داری در وزن تر و خشک گیاه ریحان مشاهده کردند، مطابق است کمپوست افزایش معنی با تیمار ورمی

کمپوست به همراه کود شیمیایی  تن در هکتار ورمی 151بیان کردند که تیمار ( 2112)نارندر و همکاران 

هیلداگو و همکاران . گردد اهد میکامل در گوجه فرنگی باعث حصول بیشترین عملکرد در مقایسه با ش

را ( 2114)و توت فرنگی ( 2114)افزایش عملکرد خیار، آراکون و همکاران افزایش عملکرد فلفل ( 2112)

کمپوست  تن ورمی 11در یک تحقیق مشاهده شد که کاربرد . کمپوست گزارش کردند در اثر کاربرد ورمی

ها در یافتند  آن. ش قابل توجهی در مقدار عملکرد جو شددر هکتار در مقایسه عدم کاربرد آن، باعث افزای

های خاك و تأمین مداوم عناصر معدنی  کمپوست به واسطه تحریک میکروارگانیزم که استفاده از ورمی

آراکون و همکاران (. 1338؛ سینز و همکاران، 2116روی و سینگ، )باعث افزایش عملکرد شده است 

محققین تأثیر مثبت . ر رشد و عملکرد توت فرنگی را گزارش کردندکمپوست ب اثر مثبت ورمی( 2114)

های  کمپوست را به صورت جداگانه و تلفیق با کود شیمیایی در بهبود مؤلفه کودهای آلی از جمله ورمی

؛ پیردشتی و همکاران، 2118یزدانی و همکاران، )جوانه زنی، رشد و عملکرد گیاه سویا گزارش کردند 

کمپوست به همراه میکوریزا و استفاده از کود شیمیایی به طور  ی دیگر کاربرد ورمیدر تحقیق(. 2111

در (. 2111امید علیزاده و اردالن علیزاده، )نرمال اثر مثبت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت داشته است 

میکوریزا به روی نخود انجام دادند به این نتیجه رسیدند که قارچ ( 2115)آزمایشی که سلیمان و همکاران 

. که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. تنهایی تأثیر زیادی بر رشد و عملکرد نخود نداشته است

تواند رشد و عملکرد برخی از گیاهان دارویی مانند  کمپوست می مطالعات متعدد نشان دادند که ورمی

و ( 2118درزی و همکاران، )رازیانه  ،(2116آرگولو و همکاران، )، سیر (2115انور و همکاران، )ریحان 

 .دهد را افزایش می( 2113عزیزی و همکاران، )بابونه 
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 درصد کلونیزاسیون ریشه -4-9

کمپوست در  دار اثر ورمی حاکی از تأثیر معنی( 1جدول پیوست )ها  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

کمپوست و میکوریزای  ا و اثر متقابل ورمیچنین اثر اصلی میکوریز هم. باشد سطح احتمال یک درصد می

تن  6زیستی در سطح  بیشترین درصد هم 9-4با توجه به شکل . دار شد درصد معنی 5در سطح احتمال 

گیاهان . دست آمد به% 99/28و کمترین آن در تیمار شاهد برابر % 44/93کمپوست در هکتار معادل  ورمی

اند که با توجه به  صد همزیستی را به خود اختصاص دادهتلقیح شده با قارچ میکوریزای بیشترین در

ها وجود نداشت، ولی در مقایسه با تیمار شاهد  داری بین آن مقایسه میانگین از نظر آماری اختالف معنی

% 66/11و تیمار شاهد % 16/44، گلوموس موسه %45گلوموس اینترا . دار دیده شد اختالف معنی

کمپوست و میکوریزای  با توجه به اثر متقابل ورمی(. 4-4شکل)اند  ادهزیستی را به خود اختصاص د هم

کمپوست در هکتار در تلقیح با گلوموس اینترا  تن ورمی 6بیشترین میزان درصد همزیستی در سطح 

 (.5-4شکل)بود % 11است و کمترین آن در تیمار شاهد برابر % 66/56مشاهده گردید که معادل 

 

 

 

 

 

 

 

 کمپوست بردرصد کلونیزاسیون سطوح مختلف ورمی تأثیر -9 -4شکل 

 

 



 

50 

 

b 

a a 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

m0 m1 m2 

تی
یس

مز
د ه

ص
در

 

 قارچ میکوریزا

 

 

 

 

 
 





 m0:  ،عدم تلقیحm1 : تلقیح باGlomus mosseae ،m2 :Glomus intraradices 

 

 

 تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر درصد کلونیزاسیون -4-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 کلونیزاسیونکمپوست و میکوریزا بر میزان درصد  اثر متقابل ورمی -5-4-شکل
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کمپوست و میکوریزای  شود که تیمار شاهد در اثر متقابل ورمی دست آمده، مشاهده می با توجه به نتایج به

کمپوست در رابطه با درصد  در اثر اصلی ورمی. کمترین درصد همزیستی را به خود اختصاص داده است

چنین در  هم. داری وجود داشتمعنیکمپوست از نظر آماری اختالف  همزیستی، بین سطوح مختلف ورمی

اثر متقابل مشخص شد که درصد همزیستی گلوموس اینترا و گلوموس موسه همراه با کاربرد با 

این . کمپوست از درصد همزیستی بیشتری برخوردار بود کمپوست در مقایسه با عدم کاربرد ورمی ورمی

از طریق تحریک  باشد غذایی فراوانی می کمپوست که حاوی عناصر رسد  که حضور ورمی گونه به نظر می

 .اند رشد ریشه آویشن، موجب بهبود درصد همزیستی ریشه با میکوریزای شده

ای  کمپوست تحت شرایط گلخانه نیز مبین آن بود که مصرف ورمی( 2113)گزارش شیواپوترا و همکاران 

کاپور . ر مقایسه با شاهد گردیدای در درصد همزیستی ریشه د در گیاه خربزه، سبب افزایش قابل مالحظه

دار درصد  نشان دادند که تلقیح رازیانه با قارچ میکوریزای سبب افزایش معنی( 2114)و همکاران 

( 2112)در مطالعه دیگری که روی نعناع انجام گرفت، گوپتا و همکاران . گردد همزیستی ریشه آن می

ای درصد همزیستی ریشه را در  ی به طور قابل مالحظهگزارش دادند که تلقیح گیاه نعناع با قارچ میکوریزای

در پژوهشی که روی گیاه دارویی شوید و زیره، انجام شده بود، . مقایسه با گیاهان تلقیح نشده، افزایش داد

مالحظه گردید که کاربرد دو گونه قارچ میکوریزای آراباسکوالر به طور قابل توجهی درصد همزیستی ریشه 

و آریا گادا و ( 2111)تحقیقات راتی و همکاران (. 2112کاپور و همکاران، )بهبود بخشید گیاهان مذکور را 

به ترتیب روی گیاهان دارویی علف لیمو و اوکالیپتوس نیز نشان داد که درصد ( 2117)همکاران 

 . همزیستی ریشه در تلقیح با قارچ میکوریزای به طرز چشمگیری بیشتر از تیمار عدم تلقیح بود

در این خصوص، ساینز و . دست آمده است ها نتیجه متناقض با تحقیق حاضر نیز به رخی پژوهشدر ب

ای که روی شبدر قرمز و خیار انجام دادند، مشاهده نمودند که  در یک تحقیق گلخانه( 1338)همکاران 

دار درصد همزیستی ریشه در  کمپوست حاصل از ضایعات آلی شهری موجب کاهش معنی مصرف ورمی
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این تحقیق دلیل کاهش درصد همزیستی میکوریزایی را به مصرف زیاد این نوع . اه شبدر قرمز گردیدگی

کمپوست و متعاقب آن فراهمی زیاد فسفر در محیط رشد ریشه نسبت دادند و نتیجه گرفتند که  ورمی

ه تعیین دقیق های کشاورزی پایدار، ابتدا باید مبادرت ب برای حفظ مطلوب همزیستی میکوریزایی در سیتم

 .کمپوست اقدام نمود عناصر غذایی مورد نیاز کرد و سپس برای مصرف مقادیر مناسب ورمی

 محتوای کلروفیل -4-4

 aکلروفیل  -4-4-1

کمپوست و میکوریزا بر مقدار  اثر اصلی ورمی( 1جدول پیوست )طبق نتایج جدول تجزیه واریانس 

دار  کمپوست و میکوریزای در سطح یک درصد معنی اما اثر متقابل ورمی. دار نبوده است معنی aکلروفیل 

 کمپوست در هکتار در تلقیح با گلوموس اینترا معادل تن ورمی 4در سطح  aبیشترین میزان کلروفیل . شد

کمپوست در  تن ورمی 4دست آمد و کمترین مقدار در ترکیب تیماری  وزن تر گیاه به 611/2      

مقدار کلروفیل (. 6-4شکل)وزن تر گیاه حاصل شد  342/1     هکتار بدون تلقیح با میکوریزا برابر با 

a  92کمپوست در هکتار در تلقیح با گلوموس اینترا در مقایسه با تیمار شاهد  تن ورمی 4در تیمار %

 .افزایش داشته است

 

aکمپوست و میکوریزا بر میزان کلروفیل  اثر متقابل ورمی -6-4شکل
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 bکلروفیل  -4-4-2

کمپوست و اثر متقابل  حاکی از آن است که اثر اصلی ورمی( 1جدول پیوست )جدول تجزیه واریانس 

اثر اصلی میکوریزا نیز در . دار شد در سطح یک درصد معنی bکمپوست و میکوریزا بر میزان کلروفیل  ورمی

کمپوست در  تن ورمی 4و  6در تیمار  bبیشترین مقدار کلروفیل . دار شد درصد معنی 5سطح احتمال 

 2و تیمار  948/1     وزن تر گیاه و کمترین آن در تیمار شاهد برابر  159/1     هکتار معادل 

در مورد (. 7-4شکل)وزن تر گیاه محاسبه گردید  458/1     تار به مقدار کمپوست در هک تن ورمی

در عدم  bبیشترین میزان کلروفیل . شدند bهای میکوریزا باعث کاهش کلروفیل  اثر اصلی میکوریزا قارچ

وزن تر  562/1     وزن تر گیاه و کمترین آن به میزان  899/1     تلقیح میکوریزا به مقدار 

 bدر بررسی اثر متقابل بیشترین میزان کلروفیل (. 8-4شکل)یاه در تلقیح با گلوموس موسه حاصل شد گ

وزن تر گیاه و  332/1     کمپوست در هکتار بدون تلقیح میکوریزا که معادل  تن ورمی 6در تیمار 

وزن تر گیاه 235/1     کمپوست در تلقیح با گلوموس موسه برابر  کمترین آن در دو تیمار عدم ورمی

وزن تر گیاه  243/1     کمپوست در هکتار در تلقیح با گلوموس موسه معادل  تن ورمی 2و تیمار 

 (.3-4شکل)بدست آمد 

 
 bکمپوست بر میزان کلروفیل  تأثیر سطوح مختلف ورمی -7-4شکل
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 bتأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر میزان کلروفیل  -8-4شکل







 
 bکمپوست و میکوریزا بر میزان کلروفیل  اثر متقابل ورمی -3-4شکل
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 کارتنوئید -4-4-9

کمپوست و میکوریزای  دهد که اثر ورمی نشان می( 1جدول پیوست)دست آمده از جدول واریانس  نتایج به

کمپوست و  ولی با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر متقابل ورمی. دار نبوده است بر میزان کارتنوئید معنی

کمپوست  تن ورمی 4در تیمار بیشترین میزان کارتنوئید . دار شد درصد معنی 5میکوریزا در سطح احتمال 

تن  4وزن تر گیاه و کمترین آن در تیمار  777/1     در هکتار بدون تلقیح میکوریزا معادل 

وزن تر گیاه حاصل شد  991/1     کمپوست در هکتار در تلقیح با گلوموس موسه برابر  ورمی

 (.11-4شکل)

 

 

 

 

 بر میزان کارتنوئیدکمپوست ومیکوریزا  اثر متقابل ورمی -11-4شکل
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 کلروفیل کل -4-4-4

کمپوست و اثر متقابل  مشخص شده است که اثر اصلی ورمی( 1جدول پیوست)در جدول تجزیه واریانس 

دار  درصد معنی 5اثر اصلی میکوریزا نیز در سطح احتمال . اند دار شده در سطح احتمال یک درصد معنی

وزن تر  799/2     کمپوست در هکتار معادل  تن ورمی 6بیشترین مقدار کلروفیل کل در تیمار . بود

در (. 11-4شکل)وزن تر گیاه محاسبه گردید  861/1     گیاه و کمترین آن در تیمار شاهد برابر 

بیشترین میزان کلروفیل کل در عدم . های میکوریزای میزان کلروفیل کل کاهش یافت مورد کاربرد قارچ

وزن تر  183/2     به میزان  وزن تر گیاه و کمترین آن 497/2     تلقیح میکوریزا به مقدار 

در بررسی اثر متقابل بیشترین میزان کلروفیل (. 12-4شکل)گیاه در تلقیح با گلوموس موسه حاصل شد 

وزن تر  888/9     کمپوست در هکتار بدون تلقیح میکوریزا که معادل  تن ورمی 6کل در دو تیمار 

وزن تر  74/9     قیح با گلوموس اینترا به میزان کمپوست در هکتار در تل تن ورمی 4گیاه و تیمار 

وزن  491/1     کمپوست در تلقیح با گلوموس موسه برابر  گیاه و کمترین آن در دو تیمار عدم ورمی

وزن تر گیاه بدست  917/1     کمپوست در هکتار در عدم تلقیح معادل  تن ورمی 4تر گیاه و تیمار 

 .(19-4شکل)آمد 

 

 کمپوست بر میزان کلروفیل کل تأثیر سطوح مختلف ورمی -11-4شکل
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m0:  ،عدم تلقیحm1 : تلقیح باGlomus mosseae ،m2 :Glomus intraradices 

 

 تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر میزان کلروفیل کل -12-4شکل













 
 میزان کلروفیل کلکمپوست و میکوریزا بر  اثر متقابل ورمی -19-4شکل 
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توان  کمپوست بود می با توجه به نتایج این آزمایش که بیانگر افزایش میزان کلروفیل در اثر کاربرد ورمی

کمپوست به عنوان یک کود آلی که سرشار از مواد  این گونه استنباط کرد که با توجه به حضور ورمی

در اختیار داشته باشد و در مغذی است، گیاه توانسته است عناصر غذایی مورد نیاز خود را به میزان کافی 

حضور نور و شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه میزان کلروفیل بیشتری را در مقایسه با تیمار شاهد سنتز 

 . کند

ها برای  ای و محیطی، از جمله عناصر غذایی، نور، رطوبت، آفات و بیماری به طور کلی هر چه شرایط تغذیه

شود، از این رو  ها و تولید انرژی بیشتر می در تولید کلروفیل در برگ تر باشد، توان گیاه رشد گیاه مناسب

؛2114دمیر، )شوند، احتماالً بر میزان کلروفیل نیز اثر دارند  عواملی که سبب بهبود این شرایط می

های  شایان ذکر است که میزان کلروفیل برگ گیاهان به ویژگی(. 1382فاگاردو و همکاران،  -رولدان

ذاتی هر گیاه نیز بستگی دارد و بسته به خصوصیات ژنتیکی هر واریته، غلظت کلروفیل در برگ ژنتیکی و 

 (.2114دمیر، )نماید  تغییر می

کاردوس و همکاران، )باشد  های میکوریزای آرباسکوالر افزایش محتوی کلروفیل می ترین نقش یکی از مهم

کنند،  میکوریزا به جذب منیزیم در گیاه کمک می های از آنجا که قارچ(. 2112؛ ویکاری و همکاران، 2116

گزارش ( 2119)استرادا و دیویس (. 2112گیری و همکاران، )توانند سنتز کلروفیل را افزایش دهند  می

های فلفل میکوریزایی شده، سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل، زیست توده برگ و  کردند که گیاهچه

لوچه تساندیر و همکاران . های غیر میکوریزایی داشتند گیاهچهمحتوی نسبی آب برگ بیشتری نسبت به 

گزارش کردند که در گیاه سیب زمینی میکوریزایی شده با قارچ گلوموس اینترا محتوای کلروفیل ( 1333)

اعالم کردند که گیاه ( 1337)تاکور وهمکاران . و کارتنوئید نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی باالتر بود

درصد کلروفیل بیشتر نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی  4/11ست با میکوریزا و ریزوبیوم، زی لوبیا هم

نیز بیان کردند که گیاهان رزماری میکوریزایی تحت شرایط ( 2114)سانچز بالنکو و همکاران . داشتند



 

59 

 

ران پانوار و همکا. تنش خشکی، محتوای کلروفیل باالتری نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی داشتند

گزارش کردند که غلظت کلروفیل در گندم تلقیح شده با میکوریزا و باکتری آزوسپریلیوم نسبت ( 1331)

برخی از محققین افزایش در میزان کلروفیل گیاهان میکوریزایی شده را به . به تیمار شاهد افزایش یافت

در بررسی خود ( 2113)ران تانگ و همکا. اند افزایش جذب نیتروژن توسط سیستم میکوریزایی نسبت داده

روی گیاه ذرت مشاهده کردند که تلقیح ذرت با قارچ میکوریزا آرباسکوالر سنتز کلروفیل در گیاه را بهبود 

قارچ میکوریزا آرباسکوالر در گیاه فلفل، محتوای کلروفیل را .  بخشید و فتوسنتز گیاه را نیز افزایش داد

و کلروفیل کل در گیاه  a  ،bآزمایش محتوای کلروفیل در این . نسبت به گیاه شاهد افزایش داد

طی (. 2114دمیر، )درصد در مقایسه با گیاه شاهد افزایش یافت  18و  12، 14میکوریزایی به ترتیب 

ها و در نتیجه  آزمایشی مشخص گردید که تلقیح گیاه شبدر با قارچ میکوریزا موجب افزایش سطح برگ

دهد  ه و نهایتاً سرعت فتوسنتز خالص را در کل دوره رشد گیاه افزایش میها شد افزایش میزان کلروفیل آن

 (. 1338رایت و همکاران، )

که در گیاه لوبیای  شود، به طوری همزیستی میکوریزایی موجب افزایش غلظت کلروفیل در گیاه میزبان می

وفیل در تمام تیمارهای غلظت کلر. تلقیح شده با قارچ میکوریزا که توسط آب شور دریا آبیاری شده است

تلقیح گیاه ذرت با (. 2116رائسی و گوالراتا، )آبیاری از گیاه شاهد غیر میکوریزایی بیشتر بوده است 

های میکوریزایی نیز نشان داد در شرایط غیر شور، غلظت کلروفیل در برگ گیاه در سطح پایین فسفر  قارچ

طبق پژوهشی که پارسا مطلق و (. 2112همکاران،  فنگ و) افزایش یافت % 41و در سطوح باالی آن % 92

تحت شرایط شوری روی گیاه لوبیا انجام دادند، مشخص گردید که محتوای کلروفیل ( 1931)همکاران 

بر . درصد افزایش یافت 17/9( غیر میکوریزایی)کل در گیاه تلقیح شده با میکوریزا نسبت به گیاه شاهد 

در تنش شوری روی گیاه پسته صورت گرفت نتایج حاکی ( 1987)ان اساس آزمایشی که عباسپور و فالحی

از آن بود که میزان کلروفیل و فالونوئید در گیاهان تلقیح شده با میکوریزا در شرایط شاهد و شوری، از 
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روی گیاه فلفل ( 2111)با توجه به تحقیقی که گوگوی و سینگ . گیاهان تلقیح نشده با میکوریزا باالتر بود

. های متفاوت قارچ میکوریزا باعث افزایش قابل توجهی محتوای کلروفیل شده است دادند گونهانجام 

، ریچموند و لنگ (2111)توسط آدی واپار  AMزیستی  افزایش در محتوای کلروفیل با توجه به هم

در آزمایشی که توسط دمیر و همکاران   .گزارش شده است( 2114)و شیواپوترا و همکاران ( 1375)

تحت شرایط شوری و تیمار قارچ میکوریزا در گیاه گوجه فرنگی صورت گرفت، نتایج نشان داد که ( 2111)

و کلروفیل کل در مقایسه با شرایط شوری و تیمار شاهد افزایش  a  ،bدر گیاه تلقیح شده میزان کلروفیل 

میزان کلروفیل گیاه برنج کمپوست بر  تأثیر ورمی. دست آمد تر به یافت در حالی که مقدار کارتنوئید کم

 21در بررسی تأثیر سطوح (. 2117فدریکو و همکاران، )دار بوده و باعث افزایش میزان آن شده است  معنی

در هکتار، افزایش ( کود شیمیایی مورد نیاز خاك% 51تلفیق با )کمپوست غنی شده  تن ورمی 41و 

پیردشتی و )با گیاه شاهد گزارش شد  محتوای کلروفیل برگ سویا تحت تیمارهای مذکور در مقایسه

 (.2111همکاران، 

لوبیای وحشی تلقیح شده با گلوموس موسه به طور گزارش کردند که گیاه ( 1333)تاسانگ و مایوم 

در . های ریشه و کلروفیل بیشتری نسبت به گیاهان غیر میکوریزایی داشت داری وزن خشک اندام معنی

بر روی گیاه گوجه فرنگی انجام دادند، مشاهده شد که در گیاه ( 2111)آزمایشی که االهی و همکاران 

گوجه فرنگی تلقیح شده با قارچ میکوریزا محتوای کلروفیل در مقایسه با گیاه گوجه فرنگی تلقیح نشده 

در ارتباط با تأثیر قارچ میکوریزا بر روی ( 2111)با توجه به تحقیقات جین یو و همکاران . افزایش یافت

 .  ن برمودا مشخص شد که در گیاه تلقیح شده با میکوریزای محتوای کلروفیل افزایش شده استگیاه چم

، کلروفیل کل و کارتنوئید برگ برای گیاه تاج خروس a ،bکمپوست بر محتوی کلروفیل  اثر مثبت ورمی

هش در با این وجود کا(. 2113یوما و ماالتی، )روز بعد از جوانه زنی گزارش شده است  27در طول 

گونه نتیجه منفی برای رشد  کمپوست خالص رشد یافته بود بدون هیچ محتوای کلروفیل کاهو که در ورمی
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انجام دادند مشاهده ( 1931)طی تحقیقی که اصالنی و همکاران (. 2117علی و همکاران، )گیاه ثبت شد 

که با نتایج . دار نبوده است عنیشد که کاربرد قارچ میکوریزا آرباسکوالر بر مقادیر کلروفیل گیاه ریحان م

 .این تحقیق مطابقت ندارند

بر روی چهار ژنوتیپ گیاه بادام انجام دادند، نشان داده شد که ( 1931)در تحقیقی که آقابابایی و رئیسی 

و به دنبال آن کلروفیل کل در گیاه بادام  aدار در میزان کلروفیل  های میکوریزا باعث افزایش معنی قارچ

این در حالی است که تلقیح . ها بیشتر بود ه افزایش این شاخص در ژنوتیب تلخ از سایر ژنوتیپشدند ک

های میکوریزا باعث  در این آزمایش قارچ. نداشت bهای میکوریزا اثری بر غلظت کلروفیل گیاه با قارچ

 .در مقایسه با تیمار شاهد شدند bکاهش میزان کلروفیل 

 میزان اسانس -9-5

کمپوست بر میزان اسانس در  دهد تأثیر ورمی نشان می( 1جدول پیوست )نتایج جدول تجزیه واریانس 

کمپوست و میکوریزای نیز بر میزان  همچنین اثر متقابل ورمی. دار شده است درصد معنی 5سطح احتمال 

درصد و  6/9ابر بیشترین میزان اسانس در تیمار شاهد بر. دار بود درصد معنی 5اسانس در سطح احتمال 

-4شکل)کمپوست در تلقیح با گلوموس موسه حاصل شد  تن ورمی 4درصد در تیمار  5/2کمترین آن 

 . دار نشد اثر اصلی میکوریزا بر میزان اسانس معنی(. 15
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 کمپوست بر میزان اسانس تأثیر سطوح مختلف ورمی -14-4شکل

 







 

 بر میزان اسانس کمپوست و میکوریزا اثر متقابل ورمی -15 -4شکل
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های ثانویه گیاهی هستند و گیاه معموالً در هنگام دریافت تنش  ها جزئی از متابولیت از آنجا که اسانس

تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای . دهد های ثانویه را در اندام خود افزایش می محیطی میزان متابولیت

با تنش کمبود مواد غذایی مواجه بود، میزان اسانس در  کمپوست بودند به دلیل اینکه دیگر که دارای ورمی

 .پیکره رویشی آن افزایش یافت

تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر میزان اسانس رازیانه نشان داده است که 

با نتایج  که(. 1931مرادی و همکاران، )تیمار شاهد بیشترین درصد اسانس را به خود اختصاص داده است 

آید سطوح  بر می( 1987)ای که از آزمایش عزیزی و همکاران  بر اساس نتیجه. این آزمایش مطابقت دارد

( 2119)سینگ و همکاران . دار نبوده است کمپوست بر درصد اسانس بابونه آلمانی معنی مختلف ورمی

کمپوست در هکتار  ن ورمیت 11و  5بیان کردند که مقدار اسانس رزماری تحت تأثیر تیمارهای مختلف 

داری بر میزان اسانس گیاه رازیانه شیرین نداشت  کمپوست هیچ تأثیر معنی چنین ورمی هم. قرار نگرفت

کمپوست بر درصد  نشان داد، تأثیر ورمی( 2112)نتایج سینگ وهمکاران (. 2111مرادی و همکاران، )

 .یق مطابقت نداردکه با نتایج حاصل از این تحق. دار است اسانس ریحان معنی

 -؛ رسولی2116کوپتا و همکاران، ) ریحان شیرینتأثیر قارچ میکوریزای بر میزان اسانس گیاهانی مانند 

کاراگیانیدیس )و سه گونه نعناع و پونه کوهی ( 2114استورمر، )، شبدرقرمز (2111صادقیانی و همکاران، 

 .ج این آزمایش مطابقت ندارددست آمده است که با نتای دار به معنی( 2112و همکاران، 

توان آب، دما و  دهد از جمله می ی گیاهان دارویی را تحت تأثیر قرار می عوامل گوناگونی مقدار ماده مؤثره

واکنش گیاهان دارویی . خصوصیات خاك مانند خواص فیزیکی، شیمیایی و عناصر غذایی را ذکر کرد

روند یکسانی را در مورد همه گیاهان دارویی عنوان  توان مختلف به این عوامل متفاوت بوده است و نمی

 . نمود
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 عملکرد اسانس -4-6

کمپوست و اثر متقابل بر  دهد که اثر ورمی نشان می( 1جدول پیوست )نتایج جدول تجزیه واریانس 

کمپوست  در بین سطوح مختلف ورمی. اند دار شده عملکرد اسانس در سطح احتمال یک درصد معنی

دست آمد که نسبت به تیمار شاهد  کمپوست در هکتار به تن ورمی 6رد اسانس در سطح بیشترین عملک

کمپوست و میکوریزا بیشترین عملکرد اسانس در  در اثر متقابل ورمی(. 16-4شکل)افزایش یافت % 67

و کیلوگرم در هکتار  659/114کمپوست در هکتار بدون تلقیح میکوریزا معادل  تن ورمی 6ارتباط با تیمار 

کیلوگرم در هکتار  696/52کمپوست در تلقیح با گلوموس اینترا برابر  کمترین آن در تیمار عدم ورمی

 (.17-4شکل)حاصل شد 
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 کمپوست بر عملکرد اسانس  تأثیر سطوح مختلف ورمی -16-4شکل

 

 

 

 

 

 کمپوست و میکوریزا بر عملکرد اسانس اثر متقابل ورمی -17-4شکل
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کمپوست بر میزان  دار بودن سطوح مختلف ورمی که هیچ گونه اختالف آماری مبنی بر معنی اینبا توجه به 

کمپوست در خاك که  ی رویشی خشک در اثر حضور ورمی اما چون عملکرد پیکره. اسانس بدست نیامد

ی ها موجب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك از جمله تهویه بهتر، اسیدیته مناسب و تحریک فعالیت

اند، به طور چشمگیری افزایش یافته است، باعث شده که در نهایت مقدار  های خاك شده میکرواورگانیزم

کمپوست  در آزمایشی عملکرد اسانس گیاه رازیانه شیرین تحت تأثیر ورمی. عملکرد اسانس نیز افزایش یابد

تحقیقات دیگر حاکی از (. 2111مرادی و همکاران، )قرار گرفت و در مقایسه با شاهد افزایش یافته بود 

در اثر ( 2115لیوس و پانک، )و بابونه رومی ( 2117عزیزی و همکاران، )بهبود عملکرد اسانس گیاه ریحان 

نتایج صالحی و همکاران . کمپوست بود که در تحقیق حاضر نیز همین نتیجه بدست آمد کاربرد ورمی

. دار در عملکرد اسانس همراه بوده است یش معنیکمپوست با افزا دهد که کاربرد ورمی نشان می( 1983)

بر روی گیاه شوید انجام داد کاربرد کودهای زیستی باعث افزایش ( 1988)در بررسی که توکلی دینانی 

طبق نتایجی که عزیزی و . چشمگیر درصد اسانس، عملکرد بذر و به دنبال آن عملکرد اسانس شد

معنی بوده  کمپوست بر عملکرد اسانس بی وردند اثر اصلی ورمیبر بابونه آلمانی بدست آ( 1987)همکاران 

 .است که با نتایج حاصل از این آزمایش مطابقت ندارد

 تیمول-4-7

 درصد محتوای تیمول -4-7-1

گونه اثر  گر آن است که هیچ بیان( 2جدول پیوست)نتایج ارائه شده در جدول تجزیه واریانس درصد تیمول 

 . دار بودن تیمارها بر درصد تیمول بدست نیامد آماری مبنی بر معنی

گراس و )شود  در بحث گیاهان دارویی، ارزش واقعی به کیفیت محصول یعنی میزان ماده مؤثره مربوط می

درصد  59تا  93در این آزمایش میزان درصد تیمول بین (. 1332؛ خان و همکاران، 2112 همکاران،
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توان  که احتماالً این نتیجه را می. کمپوست و میکوریزا بر میزان تیمول تأثیر گذار نبودند ورمی. متغییر بود

 .به شرایط آب و هوایی، شرایط مکانی و ژنوتیب گیاه نسبت داد

 عملکرد تیمول -4-7-2

. باشد ی رویشی آویشن است و از لحاظ اقتصادی قابل توجه می ترین بخش اسانس پیکره تیمول مهم

جدول )در تجزیه واریانس عملکرد تیمول . پردازیم بنابراین در این قسمت به بررسی عملکرد آن می

طح کمپوست در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل در س مشخص شد تنها اثر اصلی ورمی( 2پیوست

. داری را نشان نداد  و اثر میکوریزا اختالف معنی. اند دار شده درصد بر عملکرد تیمول معنی 5احتمال 

کیلوگرم در هکتار 554/47کمپوست در هکتار معادل  تن ورمی 6بیشترین میزان عملکرد تیمول در تیمار 

در اثر متقابل  (.18-4شکل)د کیلوگرم در هکتار محاسبه ش 561/23و کمترین آن در تیمار شاهد برابر با 

کمپوست در هکتار بدون  تن ورمی 6کمپوست و میکوریزا بیشترین عملکرد تیمول در ارتباط با تیمار  ورمی

کمپوست در تلقیح با  کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار عدم ورمی 85/52تلقیح میکوریزا معادل

 (.13-4شکل)حاصل شد  کیلوگرم در هکتار 347/22گلوموس اینترا برابر 

 

 



 

68 

 

 

 کمپوست بر عملکرد تیمول تأثیر سطوح مختلف ورمی -18-4شکل 

 

 

 

 

 

 کمپوست و میکوریزا بر عملکرد تیمول اثر متقابل ورمی -13 -4شکل 
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 کارواکرول -4-8

در این آزمایش ترکیب . شود ترین ترکیب اسانس آویشن شناخته می کارواکرول بعد از تیمول مهم

تواند به دالیل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی، ژنوتیپ و  شناسایی نشد، که علت آن میکارواکرول 

زیرا نشاءهای آویشن در . تری دارد در اینجا شرایط آب و هوایی نقش پررنگ. شرایط مکانی کشت باشد

توان نتیجه  بنابراین می. اند ای دیگر که از لحاظ اقلیمی با منطقه کشت متفاوت است رشد یافته منطقه

 .گرفت این تغییر آب و هوایی باعث عدم وجود کارواکرول در ترکیبات اسانس آویشن شده باشد

 لینالول -4-3

 درصد محتوای لینالول -4-3-1

گونه که در جدول تجزیه  همان. لینالول در اسانس آویشن از ترکیبات فرعی است اما دارای اهمیت است

. داری در بین تیمارها وجود ندارد گونه اختالف معنی هیچ. است ارائه شده( 2جدول پیوست)واریانس 

 .باشد می% 14/2تا % 135/1میزان درصد لینالول بین 

 ترپینن -گاما -4-11

 درصد گاما ترپینن -4-11-1

دار اثر اصلی  حاکی از تأثیر معنی( پیوست)نتایج ارائه شده در جدول تجزیه واریانس درصد این ترکیب 

کمپوست و  اما اثر اصلی میکوریزای و اثر متقابل ورمی. درصد بود 5در سطح احتمال کمپوست  ورمی

تن  2ترپینن مربوط به تیمار-بیشترین درصد گاما. دار نشد ترپینن معنی -میکوریزای بر گاما

کمپوست  تن ورمی 6درصد است و کمترین آن مربوط به تیمار  578/22کمپوست در هکتار معادل ورمی

 (.21-4)درصد بود شکل  126/21رابردر هکتار ب
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 ترپینین -کمپوست بر گاما تأثیر سطوح مختلف ورمی -4-21

 

در پژوهشی که در آن به ارزیابی اثر قارچهای میکوریزای بر روی کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز 

اسانس گردید به پرداخته شده بود، مشخص شد که تلقیح میکوریزایی این گیاهان، سبب بهبود بارزکیفیت 

کاپور و )نحوی که ترکیباتی همچون ژرانیول و لینالول در ترکیب اسانس نسبت به شاهد افزایش یافت 

در پژوهشی بر روی گیاه ریحان به این نتیجه رسیدند که ( 2115)انور و همکاران (. 2112همکاران، 

که لینالول و  به طوری. داشتکمپوست، برتری بارزی از نظر کیفیت اسانس نسبت به شاهد  مصرف ورمی

که نتایج این تحقیقات با نتایج این آزمایش . متیل کاویکول موجود در اسانس به نحو محسوسی بیشتر بود

 .مطابقت ندارد

 گیری نتیجه

داری تحت تأثیر  ی خشک گیاه آویشن به طور معنی دهد که ارتفاع و عملکرد پیکره این بررسی نشان می

کمپوست باعث بیشترین افزایش  تن در هکتار ورمی 6که سطح  به طوری. فتندکمپوست قرار گر ورمی

کمپوست  درصد کلونیزاسیون تحت تأثیر اثرات اصلی میکوریزای و ورمی. صفات مذکور نسبت به شاهد شد
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بیشترین درصد همزیستی تحت تأثیر . کمپوست و میکوریزای قرار گرفت و همچنین اثر متقابل ورمی

در اثر اصلی میکوریزای بیشترین . تن در هکتار نسبت به تیمار شاهد ایجاد شد 6ر سطح کمپوست د ورمی

بیشترین درصد همزیستی . درصد همزیستی در هر دو قارچ میکوریزایی در مقایسه با تیمار شاهد رخ داد

لوموس کمپوست در هکتار در تلقیح با گ تن ورمی 6کمپوست و میکوریزای در تیمار  در اثر متقابل ورمی

کمپوست و  کمپوست و اثر متقابل ورمی در مورد تأثیر ورمی. اینترا در مقایسه با شاهد صورت گرفت

عملکرد اسانس نیز تحت . میکوریزا بر درصد اسانس تیمار شاهد بیشترین میزان را به خود اختصاص داد

در اثر . اهد بدست آمدتن در هکتار بیشترین مقدار با توجه به ش 6کمپوست در سطح  تأثیر عامل ورمی

کمپوست در تن ورمی 6کمپوست و میکوریزای بر عملکرد اسانس باالترین میزان در تیمار  متقابل ورمی

 .هکتار در عدم تلقیح میکریزایی مشاهده شد

کمپوست را به عنوان کود آلی در پایداری و حفاظت از خاك و  تواند نقش ورمی نتایج این تحقیق می

قابلیت دسترسی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف و تأثیر آن بر افزایش عملکرد و چنین افزایش  هم

 .اجزای عملکرد گیاه آویشن نشان داد

احتماالً . دار نشد ی خشک، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی تأثیر میکوریزای بر ارتفاع، عملکرد پیکره

زمایش کشت آویشن به صورت نشاء بود و در این آ. باشد یکی از دالیل آن نحوه مصرف میکوریزای می

کمپوست باشد  تواند حضور ورمی از دالیل دیگر آن می. میکوریزای با ریشه گیاه در هنگام کشت آغشته شد

که ده روز قبل از کشت به زمین اضافه شد که با تأمین نیاز غذایی گیاه باعث کم رنگ شدن نقش 

 .میکوریزای شده باشد

کمپوست در  تن ورمی 4کمپوست و میکوریزای در تیمار  در اثر متقابل ورمی aل بیشترین محتوای کلروفی

و کلروفیل کل  bدر مورد محتوای کلروفیل . تلقیح با گلوموس اینترا در مقایسه با شاهد بدست آمد

کمپوست در هکتار در  تن ورمی 6کمپوست و میکوریزا در تیمار  بیشترین میزان تحت تأثیر متقابل ورمی
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کمپوست و میکوریزا در  بیشترین میزان کارتنوئید نیز در اثر متقابل ورمی. سه با شاهد حاصل شدمقای

 .کمپوست در عدم تلقیح میکوریزایی مشاهده شد تن ورمی 4تیمار 

کمپوست در افزایش میزان کلروفیل برگ  با توجه به نتایج بدست آمده در کل میتوان به نقش مثبت ورمی

ای از جمله عناصر  ز آنجایی که یکی از دالیل افزایش محتوای کلروفیل شرایط تغذیها. آویشن اشاره کرد

کمپوست که حاوی حاوی مواد مغذی است این نیاز گیاه برای تولید بیشتر  باشد، با حضور ورمی غذایی می

 .شود کلروفیل تأمین می

تیمول، کارواکرول، لینالول که از کمپوست و میکوریزای بر ترکیبات کیفی اسانس از جمله  تأثیر ورمی

کمپوست افزایش یافت و  اما عملکرد تیمول تحت تأثیر ورمی. ترکیبات اصلی آویشن میباشند بیمعنی بود

تیمول به دلیل . کمپوست در هکتار در مقایسه با شاهد بدست آمد تن ورمی 6بیشترین میزان در سطح 

به . ای برخوردار است ذایی و بهداشتی از اهمیت ویژهارزش اقتصادی و کاربرد آن در صنایع دارویی، غ

 .همین دلیل افزایش و یا کاهش اندك در میزان تیمول از نظر اقتصادی حائز اهمیت است

بنابراین الزم است دقت . باشد ها در صنایع دارویی می یکی از اهداف کشت گیاهان دارویی استفاده آن

لذا الزم است در . باشند آید زیرا در ارتباط با سالمت انسان میزیادی در سالم بودن این گیاهان به عمل 

های شیمیایی که سالمت انسان و محیط زیست را به خطر  کشت این گیاهان به جای استفاده از نهاده

. ها استفاده کرد تر محصوالت و هم افزایش در تولید آن اندازند، از کودهای زیستی به منظور تولید سالم می

کمپوست  ه افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه آویشن و به دنبال آن افزایش در عملکرد، ورمیبا توجه ب

کیفیت اسانس در گیاه آویشن به عوامل مختلف . تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد می

در این محیطی، ژنتیکی، تغذیه و آب و هوایی بستگی دارد، به همین منظور نیاز به تحقیقات بیشتری 

 .باشد زمینه می



 

73 

 

توان بخش عظیمی از کودهای  ی آن است که می در یک جمع بندی کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده

از . کمپوست در زراعت گیاهان دارویی جایگزین کرد شیمیایی را با استفاده از کودهای آلی از جمله ورمی

گردد و ارتباط مستقیم با  اروها استفاده میآنجایی که ترکیبات موجود در گیاه آویشن به منظور ساخت د

تواند بر سالمت انسان مفید  لذا کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی می. سالمت انسان دارد

 .باشد

 پیشنهادات

ی رویشی خشک گیاه آویشن در  استفاده از کودهای بیولوژیک برای بهبود مقدار اسانس و عملکرد پیکره -

 .وایی متفاوت در مناطق مختلف ایرانشرایط آب و ه

کمپوست برای بدست آوردن نتایج  های دیگر قارچ میکوریزای و مقادیر دیگری از ورمی به کارگیری گونه -

 .بهتر در میزان ماده مؤثر گیاه آویشن

ها چه به صورت های کشاورزی به دلیل تأثیر مثبت آن لزوم توجه بیشتر به کودهای زیستی در سیستم -

 .نفرد، چه به صورت تلفیقی بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد اسانسم
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.کمپوست و میکوریزا بر صفات مورد بررسی در آویشن باغی تجزیه واریانس اثرات ورمی -1جدول پیوست      

عملکرد 

 اسانس
 

 

کلروفیل  ارتفاع عملکرد خشک

 کل

کلروفیل  کارتنوئید
b 

کلروفیل 
a 

 درصد

 همزیستی

  درجه

 آزادی

 منابع تغییرات

079/755  *857/783003  580/3  190/3  338/3  *190/3  317/3  444/19  تکرار 7 

**875/7918  **379/0750798  **710/149  **707/1  318/3  **981/3  380/3  **519/190 کمپوست ورمی 0   

998/77  318/1158  000/1  *087/3  344/3  *771/3  377/3  **111/4008  میکوریزا 7 

*778/054  700/77730  741/3  **338/0  *354/3  **987/3  **397/1  *857/78  ×کمپوست ورمی 8 

 میکوریزا

854/95  518/03707  580/1  130/3  318/3  353/3  144/3  838/03  خطا 77 

81/11  74/8  79/4  38/14  47/77  18/07  84/70  51/18 ضریب تغییرات   

(درصد)  

 .باشد می% 5و % 1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی* و **  
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.کمپوست و میکوریزا بر صفات کیفی گیاه آویشن باغی تجزیه واریانس اثرات ورمی -2جدول پیوست  

ترپینن -گاما  منبع تغییرات درجه آزادی درصد اسانس تیمول عملکرد تیمول لینالول 

199/3  588/3  038/130  049/17  141/3  تکرار 7 
*709/9  077/3  

*985/570  707/5  
کمپوست ورمی 0 758/3*  

137/3  718/3  595/7  858/3  373/3  میکوریزا 7 

458/0  395/3  
*777/178  937/10  

*080/3 میکوریزا×کمپوست ورمی 8   

147/4  038/3  384/00  773/11  379/3  خطا 77 

57/9  45/07  98/14  08/7  74/9 %ضریب تغییرات     

باشد می% 5و % 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنیبه * و **   
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Abstract 

 

Although the use of chemical fertilizers may be effective on production increase, but due to 

decreased soil organic matter and accumulation of toxic substances in soil can cause illness 

amplification and loss in the product. The effect of organic fertilizers on parameters such as 

soil texture, water holding capacity, and reduce the acidity cause physical and chemical 

correction of soil and conditions improve of soil. Therefore a research has been down in 

order to investigate vermicompost and mycorrhiza effect and their combination on 

qualitative and quantitative characteristics Thymus vulgaris in the year 1390 in 

experimental farm of agriculture collage of shahrood. Experimental design was on the basis 

of randomized complete block design with 12 treatments in 3 replication. The treatment 

included vermicompost in 4 levels (0, 2, 4, and 6 ton.ha
-1

) and mycorrhiza in 3 levels 

(without inoculation, inoculation with Glomus mosseae and Glomus intraradices). 

According to the results of the interaction of vermicompost and mycorrhiza on 

colonization, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, total chlorophyll, essential oil 

content and essential oil yield were significant. Also vermicompost has had a significant 

effect on the height and dry weight. So that the most increase obtained with the use of 6 

ton.ha
-1

 vermicompost and the lowest amount in control treatment. Just mycorrhiza has had 

a significant effect on colonization, chlorophyll b and total chlorophyll content. Thymol 

and carvacrol, which are major constituents in the essence, in this experiment were not 

affected by treatments also carvacrol in the essential oil was not made. But the main effect 

of vermicompost and also interaction with mycorrhiza on thymol yield was significant. 

Since the cultivation of medicinal plants for plant quality health of fertilizers should not be 

used According to the results obtained for production increases of thyme can be substituted 

vermicompost instead fertilizers that to be removed a step toward sustainable agriculture 

and environmental health. 

Keywords: Thymus, vermicompost, mycorhizae 
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