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Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was to compare the effect of fertilizer types on growth 

characteristics, essential oil content and nutrient element uptake of two savory species and to identify savory 

species compatible with regional conditions. 

 

Materials and Methods: field experiment as a factorial study based on a randomized complete block design 

with three replications in the north of Lorestan, Iran in 2017-2019. The first factor was assigned to three 

mycorrhizal fungi (Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis, and G. fasciculatum), phosphate 

biofertilizer (Baravar-2), fish manure (800 kg.ha-1), cattle manure (20 t.ha-1), vermicompost (5 t.ha-1), and 

control (no fertilization) and the second factor was assigned to two savory species including Satureja 

khuzestanica and S. rechingeri. 

  

Results: The results of the combined analysis of variance for the second and third years showed that the simple 

effects of fertilizers and species were significant on all recorded traits. The highest plant height (39.16 cm), 

number of lateral branches (29.58), leaf area index (0.79), plant dry weight (4.15 t.ha-1), essential oil content 

(5.53%), essential oil yield (22.92 kg.ha-1), leaf N, P, K and Fe contents (3.78, 1.91, 4.18, and 466.25 mg.kg-

1), were obtained from the foliar application of vermicompost. The interaction between year and species was 

significant for all traits.  

 

Conclusion: Except for essential oil content and yield. According to the results, the foliar application of 

vermicompost at a rate of 5 t ha-1 can contribute to the sustainable production of both savory species and 

improving their growth and essential oil yield. 
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 1/61/6011تاریخ پذیرش:    61/8/6011تاریخ دریافت: 

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی-6
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  چکیده

 
اسانس و جذب  و عملکرد خصوصیات رشدی، درصد رب های زیستی و آلیمنظور مقایسه تاثیر کودمطالعه به اهداف:

 بود.  الشتر عناصر دو گونه مرزه و شناسایی گونه سازگار به شرایط منطقه

 
ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شمال آزمایشی مزرعهها: مواد و روش

 Funneliformisیکوریزا )ا( اجرا شد. فاکتور اول شامل سه گونه قارچ م6938 تا 6931از)  زراعی سه سالطی لرستان 

mosseae ، Rhizophagus irregularis, و G. fasiclutum،) کیلوگرم در  811(، کود ماهی )2)بارور کود فسفات زیستی
تن در هکتار( و ورمی کمپوست )پنج تن در هکتار( و شاهد )عدم استفاده از کود(، فاکتور دوم نیز  21هکتار(، کود گاوی )

 دو گونه مرزه خوزستانی و رشینگری بود.

 
های کودی و گونه بر تمامی صفات داد اثر ساده تیمارسال دوم و سوم نشان  نتایج تجزیه مرکب واریانس ها :یافته

(، شاخص سطح برگ 8/23های فرعی )متر(، تعداد شاخهسانتی 61/93دار است. بیشترین ارتفاع بوته )مورد مطالعه معنی
تروژن کیلوگرم بر هکتار(، نی 32/22(، عملکرد اسانس )19/1تن در هکتار(، درصد اسانس ) 61/0(، وزن خشک بوته )93/1)
پاشی ورمی کمپوست حاصل ( از محلولگرم بر کیلوگرممیلی 21/011( وآهن برگ )68/0(، پتاسیم )36/6(، فسفر )98/9)

 داری بین سال و گونه در برخی صفات مشاهده شد. اثر متقابل معنی شد.

 
تواند باعث تولید پایدار هکتار(، میپاشی ورمی کمپوست )پنج تن در ، محلولآمده دستبه  بر اساس نتایج :گیرینتیجه

 .شود گیاه  و بهبود رشد و عملکرد اسانس

 

 کود فسفات زیستی، کود ماهی، ورمی کمپوست درصد اسانس، وزن خشک ،: ه های کلیدیژوا

  

 مقدمه
( و Satureja khusestanicaمرزه خوزستانی )

( از گیاهان بومی، متعلق به .ngeriRechiSرشینگری )

                                                           
1  .Lamiaceae 

گیاهان  ، چند ساله و معطر بوده و از جمله6خانواه نعناع
باشد که در مناطق با ارزش و انحصاری فلور ایران می

خشک، آفتابی و خاک های سنگلاخی آهکی جنوب غرب 
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-م)ج ایران رشد می کند و شباهت زیادی به یکدیگر دارند
، سفیدکن و همکاران 2161، هادیان و همکاران 2113زاد 

به  6330(. این گیاهان دارویی اولین بار در سال 2119
ای جدید در فلور ایران )رویشگاه اصلی این ن گونهعنوا

گیاه دارویی ارزشمند، زاگرس میانی، مناطق جنوب 
 لرستان، شرق ایلام و شمال لرستان است( شناخته شدند.

اغلب در مناطق   Saturejaجنس مرزه با نام علمی 
 61جنس در ایران دارای  این .پراکندگی داردای  مدیترانه
 .S،های گونه به نام نهها از میان آن باشد کهگونه می

kallarica ،S. sahendica ،S. edmondi ،S. intermedia 

،S. rechingeri  ،S. bachtiarica,  S. و S. atropatana 

،S. isophylla  ها انحصاری ایران هستند و سایر گونه
تالش، ترکمنستان، ترکیه، قفقاز،  درعلاوه بر ایران 

اسانس این دو گونه  رویند.ماورای فققاز و عراق نیز می
مرزه غنی از کارواکرول و عصاره آن ها حاوی اسیدهای 

همین جهت از فنلی آزاد به ویژه رزمارینیک بوده و به
فعالیت بیولوژیکی قابل توجهی برخوردار می باشند. 

چندین  ین دو گونه دارایکارواکرول موجود در اسانس ا
ویژگی بیولوژیکی، از جمله اثر ضدعفونی کننده، فعالیت 
های ضد التهابی، ضد درد، ضد باکتریایی، ضد قارچی و 

 2119سفیدکن و همکارانمخمر، آنتی اکسیدان می باشد )
  (.2118 و فکا و تورک

امروزه تحقیقات روی کودهای زیستی به دلیل هزینه 
ها روی محیط شیمیایی و اثرات منفی آنبالای کودهای 

های زیستی حاوی مواد در حال افزایش است. کود
 ریزجاندارای با جمعیت متراکم یک یا چند نوع نگهدارنده

صورت فراورده متابولیک این موجودات هستند و یا به
منظور بهبود حاصلخیزی خاک و عرضه مناسب که به

سیستم کشاورزی  عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در یک
از جمله  (.2116)صالح راستین  روندکار میپایدار به

مطالعات باشد که یکوریزا میاهای زیستی قارچ مکود
ها و تبادل عناصر غذایی زیادی در مورد اثرات رشدی آن

انجام شده است. در آزمایشی بیشترین وزن خشک بوته 
یکوریزا امرزه خوزستانی در گلدان حاوی تیمار قارچ م

(. در تحقیقی 2161کام و همکاران نوشمشاهده گردید )

                                                           
1 . Mentha arvensis  

مطالعه، و نتایج نشان  6یکوریزا بر روی نعناعادیگر اثر م
داد که تلقیح باعث افزایش وزن تر و خشک، ارتفاع گیاه، 
محتوای اسانس و جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و 

 (.2110گوپتا و همکاران پتاسیم شد )
مواد غذایی شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم و  

کمپوست بیشتر از اسیدهای هیومیک موجود در ورمی
کمپوست نسبت سایر کمپوست است. برتری ورمی

خوبی تغییر ساختار یافته و است که بهکودهای آلی این
شدت گیاهی در آن به زایموجودات بیماریتعداد ریز

دن در مرحله کاهش یافته است. فرایند هوموسی ش
تری صورت کمپوست در سطح وسیعرسیدگی ورمی

علت گیرد که در نهایت کود تولیدی در این روش بهمی
بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن فاقد بوی نامطبوع است  

در آزمایشی بیشترین (. 2162)احمدآبادی و قجرسپندلو 
درصد اسانس مرزه سهندی در تیمار دو تن در هکتار 

(. 2161)حسینی و همکاران  دست آمد پوست بهورمی کم
( و 2121حیدر پور و همکاران ) ،(2161ناجی و سوری )

تاثیر مثبت ورمی ( 2169رضوانی مقدم و همکاران )
کمپوست را روی شاخص های رشد و اسانس مرزه 

 تابستانه گزارش کردند.

های مفید ( حاوی باکتری2زیستی )بارور فسفات کود 
فسفات است که با اسیدی کردن خاک و ترشح حل کننده 

های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از آنزیم
شود که قابل جذب توسط گیاهان دار میترکیبات فسفر

است. کود فسفات زیستی علاوه بر افزایش بازده جذب 
 شودکود، باعث افزایش قابل ملاحظه عملکرد نیز می

(. 2163توحیدی و رستگاری  ،2116)صالح راستین 
های رشد کاربرد کود فسفات زیستی در بهبود شاخص

ناجی و سوری و اسانس مرزه مثبت ارزیابی شده است )
2161.)  

ویژه نیتروژن و سرشار از عناصر غذایی بهماهی  کود
فسفر بوده و جهت رفع کمبود این دو عنصر در باغات و 

)آروانیتویانسیس و ع بسیار مفید می باشد مزرا
عنوان  اضافه کردن کود ماهی به .(2118کاساونیستیز 

های فیزیکی و کود آلی به خاک، اثر مطلوبی روی ویژگی
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شیمیایی خاک دارد، و این موضوع به ویژه در مورد 
دنبال افزایش خلل و فرج افزایش آب قابل استفاده گیاه به

احمدآبادی و قجرسپندلو )خاک بسیار اهمیت دارد 
استفاده از ضایعات ماهی امولسیون  (.2162

 و همکاران ال تارابیلی) 1منظور رشد گیاه تربچهشده به
 ( 2169)شاهسونی و همکاران  2(، لوبیا چشم بلبلی2119

مثبت ارزیابی  ،)2161آرانگاناسان و همکاران )، 9گوجه ،
 شده است. 
عنوان پاشی عناصر غذایی بهشیوه محلولامروزه 

کارگیری ترکیبات مکمل روش خاکی شیوه موثر در به
بیولوژیکی و آلی با اهداف مختلفی همچون افزایش 

و تاثیر برخی  محصول، کاهش مواد شیمیایی مضر
های موثر برای رشد گیاه مورد استفاده قرار هورمون

 گیرند.می
انی و رشینگری مرزه خوزست تحقیقات اندکی روی
ها انجام شده است. بنابراین علیرغم بومی بودن آن

ها قابل های مختلف زراعی و به زراعی روی آنزمینه
بررسی است. از طرفی با توجه به نیاز روز افزون 

-های داروسازی به ماده اولیه و لزوم حفظ بهرهکارخانه

وری بهینه از منابع طبیعی گیاهی، اهمیت بررسی روی 
و فراوری گیاهان دارویی را دو چندان کرده است.  کشت

های زیستی و آلی در همچنین به دلیل اهمیت کود
کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و ضرورت کاهش 

رویه کودهای شیمیایی، پژوهش حاضر با کاربرد بی
کود ماهی، گاوی،  ،یکوریزااهدف بررسی تاثیر سه گونه م

بر روی خصوصیات ورمی کمپوست و فسفات زیستی 
و جذب عناصر  اسانسعملکرد  و رشدی، درصد

روی دو گونه مرزه برگ  نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن
 انجام گرفت.

 
 مواد و روش ها
-در مزرعه 38و  39 ،31سال زراعی  سه آزمایش در

در شمال لرستان با موقعیت جغرافیایی  ای واقع در الشتر
درجه و  99دقیقه شرقی و عرض  61درجه و  08طول 

با  متر، 6119دقیقه شمالی، ارتفاع از سطح دریا  03
اجرا  درجه سلسیوس 9/62 میانگین دمای هوای ماهیانه

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک  .شد
                                                           

1 . Raphanus sativa   
2.  Vigna sinensis 

فاکتور اول شامل کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. 
،  Funneliformis mosseaeیکوریزا )اقارچ م

Rhizophagus irregularis ، G. fasiclutum کود ،)
تن در  21کیلوگرم در هکتار(، کود گاوی ) 811ماهی )
، کود فسفات ، ورمی کمپوست )پنج تن در هکتار(هکتار(

و شاهد )بدون هیچگونه کود( بود.  (2 زیستی )بارور
مقادیر کودها بر اساس نیاز گیاه و نتایج آزمایش خاک 

فاکتور دوم شامل دو منطقه مورد کشت برآورد شد. 
 یکوریزااگونه مرزه خوزستانی و رشینگری بود. قارچ م

فقط به صورت خاکی مصرف شد. کود فسفات زیستی 
فقط به صورت محلول ولی کود ماهی و گاوی و ورمی 

 ـپاشیکی و محلولکمپوست به دو صورت مصرف خا
، قلمه 6931همین منظور در زمستان به کار برده شد.به

مرزه خوزستانی و رشینگیری از مزرعه پژوهشی 
-شرکت گیاهان دارویی خرمان )خرم آباد( تهیه شد. قلمه

ها بلافاصله در بستر کشت )خزانه( برای ریشه دار شدن 
 مهکشت شدند. پس از ریشه دار شدن قلمه ها، انتقال قل

انجام شد. پیش از  6931ها و کاشت در اوایل اردیبهشت 
اعمال تیمارها و کاشت، از نقاط مختلف خاک مزرعه در 

سانتی متری نمونه برداری صورت گرفت و  1-91عمق 
ها، یک نمونه ترکیبی برای پس از مخلوط کردن نمونه

 اکخ های فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاهتعیین ویژگی
آمده  6شرکت خرمان منتقل شد که نتایج خاک در جدول 

 .است
انجام و با  6931آماده سازی زمین در فروردین 

متر ایجاد سانتی 11فاروئر جوی و پشته هایی به فاصله 
صورت زمین مورد نظر، در سال قبل از آزمایش به شدند.

ردیف کاشت به طول  سهدر هر کرت آزمایشی  آیش بود.
خط نکاشت از  دوظر گرفته شد. کرت ها با متر در ن سه

 11×11هم جدا شدند. آرایش کاشت بوته ها به صورت 
ک ها ی)چهار بوته در متر مربع( بود. بین بلوک مترسانتی

متر فاصله در نظر گرفته شد. کشت به صورت دستی 
 مرزه در مزرعه، ابتدا های قلمه انجام شد. برای کشت

3. Solanum lycopersicum 
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 برخی  ویژگی های خاک مزرعه -1جدول 

 هدایت الکتریکی بافت خاک عمق خاک

)1-mmhos.cm( 

 اسیدیته

)pH( 
 شن

(%) 

 رس
(%) 

 لای

(%) 

 کربن آلی

(%) 
 پتاسیم

)1-Mg.kg( 
 فسفر

)1-Mg.kg( 

 نیتروژن

(%) 

0-00 
 -لومی
 شنی

6/6 3/1 93 21 91 1/1 211 0/61 6/1 

ها متری حفر شده و سپس قلمهسانتی 21گودال های 
ها انتقال یافت و بلافاصله آبیاری برای به درون آن گودال

استقرار سریع گیاه انجام گرفت. آبیاری اولیه )روش 
ای( هر روز انجام شد و بعد از استقرار جوی و پشته

ه ب شرایط اقلیمی منطقهبا توجه به  کامل بوته، آبیاری
فاصله سه بار در هفته در طول فصل رشد انجام شد. 

صورت وجین دستی در کلیه های هرز بهکنترل علف
 منظور تهیه تیمارهای محلول پاشی به ها انجام شد.کرت

به نسبت یک به  کمپوست، گاوی و ماهیورمیکودهای 
تهیه شد، به این صورت که یک کیلوگرم از کود آلی  61

لیتر آب مقطر  61ساعت در  08مورد نظر به مدت 
خیسانده شد. سپس با دو لایه پارچـه نازک عصـاره 
حاصل صاف شد. برای محلول پاشی، ابتدا صبح روز 
محلول پاشی، مزرعه آبیاری گردید و سپس در عصر و 

فتاب محلول پاشی انجام شد، با این کار تقریبا غروب آ
رطوبت نسبی هوا افزایش یافته و محلول فرصت کافی 

در ها روی برگ برای جذب شدن داشت. محلول پاشی 
برداشت پیکر رویشی در . انجام شداواخر خرداد ماه 

با دست و در ارتفاع  6939سط مهر ماه ازمان گلدهی او
گرفت. برای متری از سطح زمین صورت هشت سانتی

ها، از چهار بوته )سطح یک گیری وزن خشک بوتهاندازه
متر از ابتدا سانتی 11متر مربع( با حذف خطوط کناری و 

عنوان حاشیه، نمونه برداری شد. و انتهای هر خط به
ها به مدت زمان لازم در سایه خشک شده، سپس نمونه

گیری شاخص سطح برگ از توزین شدند. برای اندازه
 ,.ADC BioScientifc Ltd) (Leaf Area Metreگاه )دست

U.K) AM200  گیری بدین استفاده شد. روش اسانس
ها پس از خشک شدن کامل با صورت بود که نمونه
گرم نمونه خشک، با استفاده  11آسیاب خرد شده و از 

کلونجر به روش تقطیر با آب به مدت سه ساعت میکرواز 

گیری انجام خرمان، اسانسدر آزمایشگاه شیمی شرکت 
گرفت، سپس بر حسب وزن خشک گیاه )شامل برگ و 

ها را در سرشاخه گلدار(، درصد اسانس تعیین، اسانس
شیشه رنگی ریخته و با استفاده از سولفات سدیم مورد 

ضرب عملکرد اسانس از حاصل آب گیری قرار گرفتند.
جهت تعیین  .درصد اسانس در وزن خشک محاسبه شد

عناصر غذایی )نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن(  غلظت
گرمی از هر  21ای مرزه، یک نمونه هموجود در برگ

های فراهم شده را طور تصادفی تهیه شد. نمونهکرت به
مدت گراد بهدرجه سانتی 91پس از خشک کردن در آون 

وسیله آسیاب برقی پودر کرده و نهایتاً به ساعت به 08
سولفوریک، اسید سالیسیک، آب  روش هضم توسط اسید

(.  6331 امامیاکسیژنه و سلنیم، عصاره آنها تهیه شد )
میزان درصد نیتروژن برگ با استفاده از روش 

و تک اتکمک دستگاه کجلتیتراسیون بعد از تقطیر به
(، میزان فسفر Tecator Kjltec auto 10 analyzerآنالیزر )

-د مولیبداتبا استفاده از روش رنگ سنجی )رنگ زر
مدل  (GBCوانادات( و به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر )

Shimadzu- U73100 با استفاده از روش  و میزان پتاسیم
 آهنان میز کمک دستگاه فلیم فوتومتر،ایی و بهنشر شعله

- AA6400با استفاده از دستگاه جذب اتمی  نیز
Shimadzu مایه تلقیح(. 6331ی )امام گیری شدنداندازه 

یکوریزا به صورت مخلوط خاکی حاوی اسپور )با ام
گرم خاک رس خشک(، هیف و  611عدد در  611تراکم 

قطعات ریشه گیاه میزبان )شبدر( بود و از آزمایشگاه 
 .تجاری شرکت زیست فنآور توران شاهرود تهیه شد

 

 
 



 1041/ سال 2 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                بستامی، امیرنیا                    33

 

 
 

ورمی کمپوست به کار رفته در آزمایش نیز منشا 
گیاهی داشته و از شرکت زیست سالم کیمیا شاهرود تهیه 

کود شد که نتایج تجزیه آن در جدول دو آمده است. 
فسفات زیستی مورد استفاده در آزمایش، کود زیستی 

بود، که از شرکت زیست فناور  2-فسفات بارورتجاری 
سبز تهران تهیه شد. این کود حاوی دو باکتری پانتو 

( و Strin 15 Agglomerans Pantoea) آگلومراتس
( Pseudomonas putida Strin 13سودومانس پوتیدا )

( بر CFU)کلونی زنده باکتری ) 361جمعیت این باکتری
باکتری در کنار هم با  متر مکعب می باشد. این دوسانتی

خاک و آزاد سازی فسفات قابل جذب  pH خنثی کردن
توسط گیاه، باعث افزایش عملکرد گیاهان می شوند مایه 

یکوریزا، ورمی کمپوست، کود ماهی و کود اتلقیح م
صورت محلول( هنگام کاشت قلمهفسفات زیستی )فقط به

است  ذکرلازم بهها مورد نظر ریخته شدند. ها در گودال
-چند ساله میمورد آزمایش  مرزه دو گونه  کهاز آنجایی

 . در سالشدندفقط در سال اول آزمایش کشت لذا  ،دنباش
-دقیقا در کرت یهای کودآزمایش نیز، تیمار و سوم دوم

های سال اول قرار گرفتند و کلیه عملیات مربوط به سال 
ها( برای سال ها و تنک کردن بوتهجز کاشت قلمهاول )به

سال اول به عنوان سال  نیز تکرار گردید.و سوم  دوم
های سال دوم و داده. گرفته شد استقرار گیاه در نظر

تجزیه واریانس  SAS (9.1) با استفاده از نرم افزار سوم
در سطح پنج  LSDها نیز با آزمون مقایسه میانگینشدند. 

 درصد انجام شد.

 
 نتایج 

واریانس نشان داد که اثر ساده مرکب  نتایج تجزیه
های جانبی، تیمار و گونه بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه

عملکرد  شاخص سطح برگ، وزن خشک، درصد اسانس،
نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن برگ مرزه درصد  اسانس،

اثر  (.9)جدول  است دارمعنی در سطح احتمال یک درصد
 هایتعداد شاخه متقابل سال در گونه برای ارتفاع بوته،

جانبی، وزن خشک، درصد اسانس، میزان نیتروژن، 
پتاسیم و آهن برگ مرزه در سطح احتمال یک درصد 

تیمار هم  در سالبین  (. اثر متقابل9دار بود )جدول معنی
سطح  در پتاسیمو  برای صفات ارتفاع بوته، میزان فسفر

برگ مرزه در سطح  احتمال یک درصد و برای آهن
 (.9دار بود )جدول درصد معنی پنجاحتمال 

 

  

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کودهای به کار رفته در ازمایش -2جدول 

 هدایت الکتریکی نوع کود
)1-(mmhos.cm 

 ٪نیتروژن ٪کربن آلی (pH)اسیدیته
 آهن پتاسیم فسفر

)1-(Mg.kg 

 983 8/2 60/1 89/6 22 16/3 60/0 کود گاوی

ورمی 
 کمپوست

0/8 1/1 96 61/6 3/1 20/6 836 

 111 91/1 62/1 11/1 92/1 1/1 1/1 کود ماهی
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 درصد و عملکرد اسانس و جذب عناصر غذایی، نتایج تجزیه واریانس صفات رشدی  -0جدول 
 1031و  1031طی دو سال زراعی  دو گونه مرزه 

های تعداد شاخه ارتفاع بوته درجه آزادی منابع تغییر
 جانبی

شاخص سطح 
 برگ

 درصد اسانس وزن خشک

 **80/28 **3/62 **3/18 **6352/30 30/59** 6 سال
39/59 0 سال)تکرار(  51/610  6/3  02/0  85/3  

 **59/50 **81/99 **3/38 **585/18 **586/59 6 گونه
 **098/20 628** 61 تیمار

 
3/62** 

 
1/31** 88/59** 

 0/26ns 0/30ns 3/338 ns 3/31 ns 3/85 ns 61 تیمار×گونه
 **ns 5/25** 0/29 3/330 **855/66 **896/69 61 سال×گونه
 **62/38  61 سال×تیمار

 
5/11 ns 3/336 ns 3/69 ns 3/88 ns 

 ns 0/69 ns 3/338 ns 3/38 ns 3/32 ns 6/96 61 سال×گونه×تیمار
60/1  80 خطا    

11/2 112/1 22/1 22/1 

ضریب 
 (٪تغییرات)

- 23/9 2/8 6/3 62 21/66 

nsدرصد در آزمون  6و  1دار در سطح احتمال دار، معنیدهنده عدم وجود اختلاف معنی، * و ** به ترتیب نشانLSD است. 
 

 0ادامه جدول 
 آهن پتاسیم فسفر نیتروژن عملکرد اسانس درجه آزادی منابع تغییر 

 **822662/30 **69/30 **9/51 **60/62 25/8595 ** 6 سال

26/96 0 سال)تکرار(  62/6  3/12** 3/6** 61/5886  

 **ns 83/50** 8/56** 5/05** 5395/66 9/03 6 گونه

 **2606/31 **5/60 **6/39 **6/56 **556/86 61 تیمار

 ns 3/32 ns 3/39 ns 3/39 ns 012/90 ns 6/80 61 تیمار×گونه

 **ns 6/58** 3/35 ns 0/86 ** 55595/66 3/32 61 سال×گونه

 *ns 1/19 ns 3/30** 3/59** 8253/32 1/39 61 سال×تیمار

 ns 3/31 ns 3/32 ns 3/39 ns 26/10 ns 6/38 61 سال×گونه×تیمار

89/9 80 خطا  81/3 35/3  82/3  28/563  

 00/8 66/69 3/61 61/61 2/61 - (٪ضریب تغییرات)

nsدرصد در آزمون  6و  1دار در سطح احتمال دار، معنیدهنده عدم وجود اختلاف معنی، * و ** به ترتیب نشانLSD است. 

 ارتفاع بوته 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین ارتفاع 
-پاشی ورمیمتر( از محلولسانتی 61/93بوته مرزه )

کمپوست حاصل شد. ارتفاع مرزه در اثر تلقیح مایکوریزا 
-متر( بود که با گونهسانتی 18/91) R. irregularisگونه 

(. 0ل داری داشت )جدوهای دیگر مایکوریزا اختلاف معنی
متر( با تلقیح سانتی 11/96کاربرد کود فسفات زیستی )

، متر(سانتی99/92) G. fasiclutumمایکوریزا گونه 

پاشی کود گاوی و مصرف خاکی ورمی کمپوست محلول
-سانتی 29با شاهد )داری نداشت که همگی اختلاف معنی

(. اثر متقابل 0داری داشتند )جدول متر( اختلاف معنی
که طوریداری بین سال و گونه مشاهده شد بهمعنی

متر( سانتی 2/91)  سوم ارتفاع مرزه خوزستانی در سال
 9/28تر از ارتفاع مرزه رشینگری )سه درصد بیش

همچنین نتایج اثر (. 1شد )جدول  دوممتر( در سال سانتی
ثیر حت تاتمتقابل بین سال و تیمار نشان داد ارتفاع مرزه 
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 1/01)سوم پاشی ورمی کمپوست در سال محلول
درصد  8متر( سانتی 1/99) دوم متر( نسبت به سالسانتی

 (. 1افزایش داشت )جدول 
 

  های جانبی تعداد شاخه
ترین اطلاعات مقایسه میانگین نشان داد که بیش  

های جانبی از محلول پاشی ورمی کمپوست تعداد شاخه
داری با مصرف ( حاصل شد که اختلاف معنی18/23)

های (. بین تلقیح گونه0( داشت )جدول 36/21خاکی آن )
داری وجود داشت، مختلف مایکوریزا نیز اختلاف معنی

تر درصد بیش ( نه9/21) R. irregularisکه گونه طوریبه

 .Gتردرصد بیش 29( و 9/20)  F. mosseaeاز گونه

fasiclutum (91/26)  پاشی و (. بین محلول0شد )جدول
داری مصرف خاکی کود ماهی و کود گاوی اختلاف معنی

( با 21/63(. کود فسفات زیستی )0وجود نداشت )جدول 
( در یک گروه 36/21مصرف خاکی ورمی کمپوست )

( 8/66شاهد )آماری قرار گرفتند که همگی نسبت به 
-(. اثر متقابل معنی0داری داشتند )جدول اختلاف معنی

که تعداد طوریداری بین سال و گونه مشاهده شد به
( 1/21) سوم های فرعی مرزه خوزستانی در سالشاخه 

( در سال 1/61تر از مرزه رشینگری )درصد بیش 13
 (.1شد )جدول  سوم

 
 

 1031و  1031مقایسه میانگین برخی صفت مرزه تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه درسال  -4جدول 
ارتفاع  تیمار

 (cm)بوته

های تعداد شاخه
 فرعی

سطح شاخص
 برگ

وزن 

 ha.(t-1(خشک

درصد 

 (%)اسانس

عملکرد 

 ha.(kg-1(اسانس
 b90/99 b22/68 b19/1 b16/2 a99/0 a11/69 ریشنگری گونه

 a01/28 a11/26   a 1/1 a21/9 b1/9 b11/62 خوزستانی

LSD 98/1 82/1 16/1 60/1 61/1 98/1 
 b21/91 b3/61 b16/1 b69/2 b81/9 b3 دوم سال

 a91/96 a89/29 a19/1 a11/9 a1/0 a9/61 سوم

LSD 98/9 60/8 69/1 88/1 68/1 19/9 
 h29 j8/66 g96/1 g16/6 h01/2 g90/9 شاهد

 c36/99 c9/20 b96/1 bc13/9 bc61/1 b99/68 موسه-یکوریزاام
 b18/91 b9/21 a91/1 ab89/9 ab21/1 b13/21 رریگالاریسای-یکوریزاام

 cde99/92 d91/26 bc19/1 c91/9 cd98/0 c61/61 فسیکولوتم-یکوریزاام
 g21/21 h11/60 f09/1 f38/6 fg29/9 f16/1 خاکی-کود ماهی
 fg18/29 h1/61 f01/1 f61/2 g63/9 f13/9 محلول -کود ماهی

 f06/28 hg18/61 e19/1 e19/2 ef16/9 e21/3 خاکی-کود گاوی
 e11/91 fg11/69 e10/1 de91/2 e39/9 e36/61 محلول-کود گاوی 

 cd18/92 de36/21 d12/1 d30/2 d03/0 d61/69 خاکی-ورمی کمپوست 

 a61/93  a 18/23 a93/1 a61/0 a19/1 a22.32 محلول-ورمی کمپوست 
 de11/96 ef21/63 cd19/1 d83/2 d09/0 d6/62 کود فسفات زیستی 

LSD 80/6 39/6 10/1 99/1 98/1 80/6 
  باشد. درصد می 6دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
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 4ادامه جدول 
 (kg.mg-1آهن) پتاسیم فسفر نیتروژن تیمار

 %  
 b26/2 b13/6 b1/2 b919 ریشنگری گونه

 a98/2 a99/6 a69/9 a910 خوزستانی

LSD 60/1 19/1 60/1 1/61 
 b18/2 b6 b09/2 b01/929 دوم سال

 a32/2 a02/6 a20/9 a91/930 سوم

LSD 92/1 00/1 0/1 19/38 
 h18/6 g16/1 j09/6 h32/229 شاهد

 bc63/9 cd02/6 bc12/9 bc1/021 موسه-یکوریزاام
 ab09/9 bc11/6 ab32/9 ab89/000 ایرریگالاریس -یکوریزاام
 cd81/2 d28/6 cd99/9 e99/019 فسیکولوتم-یکوریزاام

 fg19/6 fg91/1 h36/6 g32/299 خاکی-کود ماهی
 fg91/6 fg86/1 gh11/2 g89/232 محلول-کود ماهی
 ef2 ef31/1 fg99/2 f19/922 خاکی-کود گاوی
 e22/2 e10/6 f18/2 ef993 محلول-کود گاوی

 d18/2 d91/6 e30/2 de02/919 خاکی-ورمی کمپوست 
 a98/9 a36/6 a68/0 a21/011 محلول-ورمی کمپوست 

 d19/2 ab19/6 ed62/9 d1/986 کود فسفات زیستی

LSD 90/1 69/1 9/1 19/20 
 باشد.  درصد می 6احتمال  دار در سطحگر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

 
  شاخص سطح برگ

ترین شاخص بیشداد که  هامیانگین دادهمقایسه 
( 93/1سطح برگ مرزه از محلول پاشی ورمی کمپوست )

ونه گمایکوریزا داری با تلقیح حاصل شد که اختلاف معنی
R. irregularis (91نداشت ) ورمی  مصرف خاکی، ولی با

بین  (.0)جدولداری داشت ( اختلاف معنی16کمپوست )
کود ماهی و کود گاوی و مصرف خاکی  پاشیمحلول

کود فسفات  (.0)جدول  داری وجود نداشتاختلاف معنی
ورمی کمپوست و  کیخامصرف با ( نیز 19/1)زیستی 

در یک گروه G. fasiclutum (19/1 ) تلقیح مایکوریزا گونه
-اختلاف معنی (96) گرفتند که همگی با شاهدآماری قرار 

 (. 0داری داشتند )جدول 
 وزن خشک

مرزه  بوته ترین وزن خشکبیش، 0مطابق جدول 
-از محلول پاشی ورمی( شامل برگ و سرشاخه گلدار)

( حاصل شد که اختلاف تن در هکتار 61/0کمپوست )

تن در  R. irregularis (89/9داری با تلقیح گونه معنی
کمپوست ورمی یخاک مصرف( نداشت، ولی با هکتار

بین . داری داشت( اختلاف معنیتن در هکتار 30/2)
 مصرف خاکیپاشی کود ماهی و کود گاوی با محلول

(. کود 0داری وجود نداشت )جدول ها اختلاف معنیآن
 مصرف خاکیبا ( تن در هکتار 83/2)فسفات زیستی 

 fasiclutum G . ورمی کمپوست و تلقیح مایکوریزا گونه
در یک گروه آماری قرار گرفتند که ( تن در هکتار 91/9)

داری ( اختلاف معنیتن در هکتار 16/6همگی با شاهد )
داری بین سال و گونه اثر متقابل معنی (.0داشتند )جدول 

که وزن خشک بوته مرزه طوریمشاهده شد به
درصد  11(  تن در هکتار 9/9) سومخوزستانی در سال 

تن در  9/2تر از وزن خشک بوته مرزه رشینگری )بیش
 (. 1شد )جدول  سوم( در سال هکتار
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 1031و  1031های مقایسه میانگین ترکیبات تیماری سال در گونه مرزه در سال -5دول ج

 ارتفاع بوته صفت

(cm) 

های تعداد شاخه
 جانبی

 وزن خشک

)1-(t.ha 

 پتاسیم نیتروژن درصد اسانس

(1-mg.kg) 
 آهن

 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 سال

 c9/28 b8/96 d2/61 c1/61 d 3/6 c 9/2 b 9/0 a 6/1 b 9/6 ab1/2 c2 b3/2 d283 b998 ریشنگری
 c1/29 a2/92 b8/21 a1/21 b 9/2 a 9/9 c 0/9 c 1/9 a 9/2 c9/2 a 0/9 b 6/9 c 908 a 011 خوزستانی

LSD 69/6 61/6 223/1 263/1 210/1 218/1 9/60 
 باشددرصد می 6دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

 
 1031و  1031صفات مرزه در سال  مقایسه میانگین ترکیبات تیماری  سال در تیمار برای برخی -1جدول 

 آهن پتاسیم فسفر (cm)ارتفاع بوته تیمار
 9 2 9 2 9 2 9 2 سال
 m22 im20 m19/1 im11/1 m0/6 n01/6 i263 ki299 شاهد

 efg8/91 bc 1/91 gh19/6 bc99/6 fg16/9 bc21/0 f981 bc099 موسه-مایکوریزا

 cd 1/90 ab 2/98 fg61/6 b38/6 ef23/9 ab11/0 ef938 ab032 ایرریگالاریس مایکوریزا
 i-f 9/23 cd 8/90 ghi 10/6 de19/6 fgh82/2 cd31/9 fg911 cd011 فسیکولوتم-مایکوریزا

 ijk 9/21 kim9/20 kjm 91/1 klm 93/1 mn18/6 m-j 13/2 i216 ij231 خاکی-کود ماهی
 j-g 1/28 jkl 1/21 klm 93/1 j-i82/1 inm 99/6 ijk21/2 jk218 hi968 محلول-کود ماهی
 hij 9/29 j-g 2/28 jkl86/1 j-g12/6 kim31/6 ghi12/2 ij283 gh909 خاکی-کود گاوی

 efg8/91 h-e2/91 k-h 88/1 fg61/6 l-i22/2 fgh83/2 i919 fg996 محلول-کود گاوی
 de 1/92 ef 9/96 k-g31/1 cd11/6 hij09/2 ef21/9 hi922 ef931 خاکی-ورمی کمپوست 

 b1/99 a1/01 cd13/6 a21/2 de16/9 a81/0 de069 a 161 محلول-کمپوست ورمی

 efg1/91 ed1/92 ef96/6 b39/6 ghi10/2 de18/9 gh909 de021 کود فسفات زیستی

LSD 10/2  29/1  089/1  1/90  

 باشددرصد می 6دار در سطح احتمال گر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

  درصد اسانس
طبق نتایج مقایسه میانگین بیشترین درصد اسانس 

ول لپاشی ورمی کمپوست محمرزه مربوط به محلول
 .Rیکوریزا گونه ا( بود که با تلقیح مدرصد19/1)

irregularis (21/1 در یک گروه آماری قرار درصد )
مایکوریزا تفاوت های ، ولی بین تلقیح سایر گونهداشت
(. کود فسفات زیستی 0داری وجود نداشت )جدول معنی

 G. fasiclutumمایکوریزا گونه  تلقیحنیز با ( درصد 09/0)

در یک گروه آماری قرار داشت که همگی ( درصد 98/0)
 داری داشتند )جدول( اختلاف معنیدرصد 01/2با شاهد )

مصرف پاشی کود ماهی و کود گاوی با بین محلول (.0
 (.0داری وجود نداشت )جدول ها اختلاف معنیخاکی آن

-داری بین سال و گونه مشاهده شد بهاثر متقابل معنی

 مسودر سال  رشینگریکه درصد اسانس مرزه طوری
مرزه درصد اسانس از  درصد از بیشتر 68( درصد 6/1)

تر درصد بیش 06( ودرصد 9/0) دومرشینگری در سال 
( بود درصد 1/9)سوم از مرزه خوزستانی در سال 

  (.1)جدول
 

 عملکرد اسانس

د ربر طبق نتایج مقایسه میانگین بالاترین میزان عملک
کیلوگرم  32/22از تیمار ورمی کمپوست محلول ) اسانس

بر هکتار( حاصل شد، کمترین میزان عملکرد اسانس هم 
 دست آمدکیلوگرم بر هکتار( به 90/9از تیمار شاهد )
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کیلوگرم  R. irregularis (13/21تلقیح گونه (. 0ل )جدو
 F.mosseae(99/68 درصد بیشتر از گونه  9( در هکتار

 .G درصد بیشتر از گونه 01کیلوگرم در هکتار( و 

fasiclutum (61/61 شدکیلوگرم در هکتار )  (. 0)جدول
بین کاربرد کود فسفات زیستی و مصرف خاکی ورمی 

بین  همچنین ،لاف معنی داری مشاهد نشدتکمپوست اخ
پاشی و مصرف خاکی کود گاوی و کود ماهی محلول

عملکرد  (.0 داری وجود نداشت )جدولاختلاف معنی
کیلوگرم بر هکتار( سه  11/69اسانس مرزه ریشنگری )

کیلوگرم بر  11/62درصد بیشتر از مرزه خوزستانی )
 (. 1 هکتار( شد. )جدول

 
 برگ نیتروژن

 درصدترین بیش ،مطابق نتایج مقایسه میانگین
 کمپوستورمی پاشینیتروژن برگ مرزه از محلول

( در یک 09/9) R. irregularisتلقیح گونه  با که  (98/9)
-با مصرف خاکی ورمیگروه آماری قرار گرفت ولی 

 (.0داری داشت )جدول اختلاف معنی( 18/2) کمپوست
یکوریزا ابا تلقیح م (19/2کاربرد کود فسفات زیستی )

در یک گروه آماری قرار  G. fasiclutum (81/2)گونه 
داری ( اختلاف معنی18/6داشت که همگی با شاهد )

پاشی و مصرف خاکی کود بین محلول(. 0داشتند )جدول
داری وجود نداشت گاوی و کود ماهی اختلاف معنی

 داری بین سال و گونه مشاهدهاثر متقابل معنی(. 0)جدول 
که درصد نیتروژن مرزه خوزستانی در شد به طوری

( و 9/2) دومتر از سال درصد بیش 69 (9/2) سومسال 
( 9/6) دومدر سال مرزه رشینگری  تر ازرصد بیشد 58

 (.1شد )جدول 
 

 فسفر برگ
ترین درصد فسفر برگ مرزه نتایج نشان داد که بیش

( که با مصرف 36/6کمپوست )ورمی پاشیاز محلول
داری داشت ( اختلاف معنی91/6کمپوست )خاکی ورمی

پاشی و مصرف خاکی کود (. ولی بین محلول0)جدول 
داری وجود نداشت گاوی و کود ماهی اختلاف معنی

( با تلقیح 19/6(. کاربرد کود فسفات زیستی )0)جدول 

( در یک گروه 11/6) R. irregularisیکوریزا گونه ام
( اختلاف 16/1با شاهد )آماری قرار داشت که همگی 

همچنین نتایج اثر متقابل بین (. 0داری داشتند )جدولمعنی
محلول  سال و تیمار نشان داد میزان فسفر تحت تاثیر

( نسبت به سال 21/2) سومورمی کمپوست سال  پاشی
میزان (. 1درصد افزایش داشت )جدول  06( 13/6) دوم

معنی اختلاف سوم و  دومدر تیمار شاهد سال فسفر 
 (. 1داری نداشت )جدول

 
 پتاسیم برگ
ترین بیش نشان داد که هامقایسه میانگین اطلاعات

کمپوست ورمی پاشیدرصد پتاسیم برگ مرزه از محلول
 R. irregularisکه با تلقیح گونه حاصل شد  (68/0)
ولی با مصرف  داشت( در یک گروه آماری قرار 99/9)

داری داشت معنی( اختلاف 30/2کمپوست )خاکی ورمی
( با تلقیح 62/9(. کاربرد کود فسفات زیستی )0)جدول 

( در یک گروه 99/9) G. fasiclutumیکوریزا گونه ام
( اختلاف 09/6آماری قرار داشت که همگی با شاهد )

پاشی و مصرف بین محلول(. 0داری داشتند )جدولمعنی
داری وجود خاکی کود گاوی و کود ماهی اختلاف معنی

داری بین سال و گونه اثر متقابل معنی. (0نداشت )جدول 
که درصد پتاسیم مرزه خوزستانی مشاهده شد به طوری

( 6/9) دومتر از سال درصد بیشنه ( 0/9) سوم در سال
 ( 2دوم )تر از مرزه رشینگری در سال درصد بیش 91و 

ل اثر متقاب مقایسه میانگین همچنین نتایج (.1شد )جدول 
بین سال و تیمار نشان داد میزان پتاسیم تحت تاثیر 

نسبت به  (81/0) سومورمی کمپوست سال  محلول پاشی
(. 1درصد افزایش داشت )جدول  98( 16/9) دومسال 

اختلاف  ومسو  دوممیزان پتاسیم در تیمار شاهد سال 
 (. 1معنی داری نداشت )جدول

 
 آهن برگ

 ترین درصد آهنمیانگین بیشمطابق نتایج مقایسه 
-میلی 21/011کمپوست )ورمی پاشیبرگ از محلولمرزه 

 .R نه( حاصل شد که با تلقیح گوگرم بر کیلوگرم

irregulars (89/000 گرم بر کیلوگرممیلی)  در یک گروه
کمپوست آماری قرار گرفت ولی با مصرف خاکی ورمی
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داری داشت ( اختلاف معنیگرم بر کیلوگرممیلی 02/919)
پاشی و مصرف خاکی کود گاوی (. بین محلول0)جدول 

(. 0داری وجود نداشت )جدول و کود ماهی اختلاف معنی
( با گرم بر کیلوگرممیلی 1/986 کود فسفات زیستی )

در یک گروه آماری قرار  مصرف خاکی ورمی کمپوست
( گرم بر کیلوگرممیلی 32/229)داشت که همگی با شاهد 

-اثر متقابل معنی(. 0داری داشتند )جدولنیاختلاف مع

که درصد داری بین سال و گونه مشاهده شد به طوری
گرم بر میلی 011م )سوآهن مرزه خوزستانی در سال 

گرم میلی 908) دومتر از سال درصد بیش 61( کیلوگرم
از مرزه رشینگری در  تردرصد بیشهفت ( و بر کیلوگرم

 (.1)جدول  ( شدکیلوگرمگرم بر میلی 998 ) سومسال 
همچنین نتایج اثر متقابل بین سال و تیمار نشان داد میزان 

سال در  ورمی کمپوست محلول پاشیآهن تحت تاثیر 
 مود( نسبت به سال گرم بر کیلوگرم میلی 161وم )س
درصد افزایش داشت  29( گرم بر کیلوگرممیلی 069)

 سومو  دوم(. میزان آهن در تیمار شاهد سال 1)جدول 
 (. 1 اختلاف معنی داری نداشت )جدول

 
 بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که عکس العمل هر دو گونه 
ز جی صفات بهدر همه ها مثبت بود،به کاربرد کلیه تیمار

درصد اسانس و عملکرد اسانس گونه خوزستانی بر 
گونه ریشنگری برتری داشت. بالاتر بودن درصد اسانس 

های ژنتیکی گیاه توان به تفاوتمیمرزه رشینگری را 
نسبت داد چون شرایط اکولوژیکی و خاکی برای هر دو 
گیاه یکسان بود. عملکرد اسانس این دو گونه مرزه تابعی 

-از درصد اسانس و عملکرد برگ و سرشاخه گلدار به

باشد و هر گونه افزایش در این دار میعنوان اندام اسانس
زایش عملکرد اسانس تولیدی تواند منجر به افموارد می

گردد. در این آزمایش با اینکه وزن خشک مرزه 
ها در تمامی صفات بیشتر تحت تاثیر تیمار خوزستانی

بود، ولی عملکرد اسانس گونه ریشنگری بر گونه 
 خوزستانی برتری داشت. 

پاشی محلول ، تیمار صفات مورد مطالعه تمامیدر  
 تی زیسفسفات یکوریزا و کود ا، تلقیح مورمی کمپوست

درصد اسانس و  ،شرایط رشد و نموبهترین به ترتیب، 

-نظر میبه. میزان عناصر دو گونه مرزه را فراهم کردند

رسد تیمار ورمی کمپوست از طریق افزایش فعالیت 
زیستی در اطراف ریشه و تاثیر بر تولید مواد تنظیم کننده 

زه موثر است. رشد و بهبود جذب نیتروژن بر رشد مر
ترین ارتفاع نیز بیش (2161ناجی و سوری ) در تحقیق 

درصد ورمی کمپوست  21در اثر کاربرد  مرزه تابستانه
همچنین بیشترین وزن تر مرزه در اثر حاصل شد. 

کاربرد ورمی کمپوست حاصل شد، ولی وزن خشک 
در پژوهشی دیگر بیشترین مرزه تحت تاثیر قرار نگرفت. 

تابستانه از ورمی کمپوست حاصل شد ارتفاع مرزه 
 در آزمایشی مشابه(. 2169رضوانی مقدم و همکاران )

نیز گزارش کردند بیشترین  (2161حسینی و همکاران )
درصد اسانس مرزه سهندی در تیمار دو تن در هکتار 

پور و همکاران حیدر .ورمی کمپوست به دست آمد
تاثیر ورمی کمپوست بر صفات  نیز (2121)

مثبت  را بیوشیمیایی و عملکرد مرزه ،ولوژیکیمورف
پاشی ورمی بین مصرف خاکی و محلول .ندارزیابی کرد

رسد محلولنظر میدار بود بهکمپوست، اختلاف معنی
ایی را افزایش داده و کمبود ذوری عناصر غپاشی بهره

تری در مقایسه با مصرف عناصر غدایی را در مدت کوتاه
 سازد.طرف ها برخاکی آن

 .R مایکوریزا قارچ های بین گونهدر این آزمایش 

irregularisها داشت.داری با سایر گونهبرتری معنی 

( نیز نشان دادند گیاهان تیمار 2162) آرنگو و همکاران
 ،سطح برگ ، وزن خشک، ریکوریزا وزن تاشده با م

درصد و عملکرد اسانس بیشتری در مقایسه با گیاهان 
 .Rه نیز گوننها آیکوریزا داشتند. در آزمایش اغیر م

irregulais  بیشترین سطح فسفر را در اندام هوایی و
ه کعملکرد اسانس باعث شد. این محقیقین اظهار داشتند 

کرد لسب برای افزایش عمایکوریزا روشی مناتیمار م
بیشترین ( 2121ذاکریان و همکاران ) باشد.اسانس می

را با کاربرد دو گونه  درصد اسانس مرزه سهندی
( 2169ذوالفقاری و همکاران )یکوریزا گزارش کردند. ام

ر یکوریزا باهای مختلف منشان دادند که تاثیر گونهنیز 
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العمل توان گفت عکس میمتفاوت است.  6اسانس ریحان
های مختلف های مختلف گیاهی در برابر گونهگونه

-مطالعات، قارچمایکوریزا یکسان نیست و بهتر است در 

 .کار رودهای محلی همزیست با گیاهان همان زیستگاه به
یکوریزا باعث ا، نتایج نشان داد که ممشابهپژوهشی در 

چادهاری و افزایش تولید شاخ و برگ درمنه شد )
نوش کام و همکاران  (. با این وجود2118همکاران 

یکوریزا اثری در افزایش اگزارش کردند تلقیح م (2161)
های فرعی مرزه خوزستانی ندارد. ارتفاع و تعداد شاخه

یکوریزا باعث بهبود میزان ادر این آزمایش تلقیح م
د. ش نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن برگ دو گونه مرزه

یکوریزا باعث افزایش جذب عناصر ا، ممشابه در تحقیقی
 گوپتا وغذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم نعناع شد )

در پژوهشی دیگر، نتایج نشان داد که  (.4002 همکاران
یکوریزا باعث افزایش فسفر و آهن در درمنه شد ام
(. در آزمایشی دیگر 2118چادهاری و همکاران )
 .Fیکوریزا موجب افزایش فسفر در ذرت شد و گونه ام

mosseae ها داشتبیشترین اثر را نسبت به سایر گونه 
نتایج این ازمایش با این حال  (.2162امیری و همکاران )

بر روی مرزه ( 2161نوش کام و همکاران )آزمایش  با
بر روی  (2166یدیس و همکاران )انیانجکارا خوزستانی و

های مختلفی در مکانیسم .مطابقت ندارد 2مرزنجوش
یکوریزا بر رشد رویشی گیاهان ذکر اارتباط با تاثیر م

یکوریزا بر جذب عناصر غذایی از ااز جمله تاثیر م شده،
 )عبدالحافظ وجمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک است 

یکوریزا با ایا اینکه همزیستی م (.2111ف صعبدالمون
ریشه از طریق جذب آب و عناصر غذایی، سبب افزایش 
فتوسنتز شده و این امر موجب تولید فرآورده بیشتر و 

همچنین افزایش (. 2111خلوتی و همکاران بهبود رشد )
یکوریزا اوزن خشک گیاهان دارویی همزیست شده با م

 ،را با افزایش جذب آب و حفظ محتوای نسبی آب بیشتر
افزایش تخصیص و انتقال مواد غذایی بین ریشه و ساقه 
و همچنین به دلیل افزایش محتوای کلروفیل برگ و نقش 

                                                           
1 . Ocimum basilicum 
2. Origanum majorana   

فعالـتر واکنش نوری نسبت داد )خلوانیا و همکاران 
2163.) 

کود فسفات کاربرد  شمطابق نتایج حاصل از این آزمای
کاربرد کود  نسبت بهای ه ظبرتری قابل ملاحزیستی 

کود برتری فسفات زیستی داشت.  ماهیو کود  گاوی
ناجی و سوری نسبت به کود دامی نیز در آزمایش 

کود فسفات  است.در مرزه به اثبات رسیده  (2161)
 جذبزیستی علاوه بر افزایش بازده کود، باعث افزایش 

شود )توحیدی و رستگاری قابل ملاحظه عملکرد نیز می
( 2116صالح راستین ) در تایید نتایج حاصله،(. 2163

ی هابیان کرد که کود فسفات زیستی از طریق فرآیند
تواند حلالیت ترکیبات فسفره رسوب کرده در ای میویژه
، را افزایش داده و بخشی از فسفر مورد نیاز گیاه خاک

های مفید را تامین کند. از طرفی این کود حاوی باکتری
حل کننده فسفات است که با اسیدی کردن خاک و ترشح 

های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از آنزیم
شود که قابل جذب توسط گیاهان دار میترکیبات فسفر

ه کود فسفات زیستی علاوه بر افزایش است. او بیان کرد ک
بازده جذب کود، باعث افزایش قابل ملاحظه عملکرد نیز 

  شود.می
)عدم کاربرد  دهبرتری کود گاوی و ماهی نسبت به شا

ی آلی هادر این آزمایش مشهود بود. کود هیچ گونه کود(
 گیاه و آزادبا افزایش میزان عناصر غذایی در دسترس 

ها باعث افزایش میزان رشد گیاه شده سازی تدریجی آن
های دهد. کودو میزان بیوماس تولیدی را افزایش می

دامی نیز با بهبود خصوصیات فیزیکی و حفظ رطوبت 
خاک باعث رشد بهتر ریشه و به دنبال آن افزایش رشد 

تن در  91شود. در ازمایشی مصرف میگیاه و عملکرد 
شد )گوش  9د بابونههکتار کود دامی باعث افزایش عملکر

عنوان کود  اضافه کردن کود ماهی به (.2110و همکاران 
های فیزیکی و آلی به خاک، اثر مطلوبی روی ویژگی

شیمیایی خاک دارد، و این موضوع به ویژه در مورد 
دنبال افزایش خلل و فرج افزایش آب قابل استفاده گیاه به

قجرسپندلو )احمدآبادی و خاک بسیار اهمیت دارد 

3 Matricaria chamomilla 
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استفاده از ضایعات ماهی امولسیون شده به  (.2162
(، 2119و همکاران  )ال تارابیلی 1منظور رشد گیاه تربچه

، 9گوجه ( ،2169)شاهسونی و همکاران  2لوبیا چشم بلبلی
، مثبت ارزیابی شده )2161)آرانگاناسان و همکاران 

در این پژوهش در سال سوم آزمایش افزایش است. 
دار کلیه صفات نسبت به سال دوم مشاهده گردید معنی

که ممکن است دلیل آن اضافه کردن مجدد کودها در سال 
سوم یا تدریجی آزاد کردن عناصر غذایی موجود در 

پاشی و مصرف های زیستی و آلی باشد. بین محلولکود
-خاکی کود ماهی و گاوی در تمامی صفات اختلاف معنی

ها در یر مصرف خاکی آنداری مشاهده نشد، ولی تاث
 سال سوم بارز بود.

 
 نتیجه گیری

 رزهم دو گونه بازتاب هر این تحقیق نشان داد کهنتایج     
باشد. در تمامی صفات ها مثبت میبه کاربرد تمامی تیمار
پاشی ورمی کمپوست )پنج محلول مورد مطالعه، تیمار 

رشد و نمو و درصد تن در هکتار(، بهترین شرایط 

سانس و میزان عناصر دو گونه مرزه را فراهم کردند. ا
فقط در مورد ورمی کمپوست بین محلول پاشی و 

 با توجه به مصرف خاکی اختلاف معنی دار مشاهده شد.
کمپوست نسبت به ی تهیه کودهای ورمیهزینه مقایسه

افزایش ماده خشک )حدود سه برابر بیشتر از شاهد(  
جهت افزایش کمیت و کیفیت ها ، استفاده از این کودمرزه

خواهد بود.  صرفهبهمحصول از لحاظ اقتصادی مقرون 
رسد کاربرد کودهای زیستی و آلی نظر میدر مجموع به

با توجه به حداقل صدمات و مخاطرات محیطی و با حفط 
توانند نیازهای پایداری و سلامت سیستم کشاورزی می

مند را تا حدود های دارویی بومی و ارزشغذایی این گونه
جانداران زیادی برطرف کنند و باعث استقرار بهتر ریز

 خاکزی برای تناوب بعدی شوند. 
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