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 خلاصه

مصرف كودهاي آلی از قبیل ورمی كمپوست، كمپوست پسماند قارچ و همچنین كودهاي بیولوژیک در تولید ارگانیک گیاهان 

هاي خاك نیز جلوگیري می كند به منظور بررسی تاثیر اه از آلودگیدارویی علاوه بر تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گی

هاي رشد، عملکرد مرزه یک آزمایش به صورت  فاكتوریل در قالب طرح كاملاً تصادفی جلبک دریایی در بسترهاي آلی بر شاخص

و قارچ تریکودرما بود. نتایج نشان  اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل كود آلی 1331سال  ، در سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی

دار پاشی قارچ تریکودرما بر روي تمام صفات به جز وزن خشک ریشه معنیبر روي تمام صفات و اثر محلول داد كه اثر بستر كاشت

در ( 22/74)درصد معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته 1بود و اثر متقابل دو فاكتور تنها در صفت شاخص سبزینگی در سطح 

( سانتی متر و 77كمپوست و گیاهان محلول پاشی شده با قارچ تریکودرما با ارتفاع )گیاهان كشت شده در بستر كشت ورمی

( مربوط به گیاهان 33/3( سانتی متر گیاهان پرورش یافته در بستر شاهد بود. بیشترین تعداد شاخه جانبی )23/22كمترین )

(  در بستر 1/1211بیشترین مقدار) در فاكتور سطح  ( مربوط به شاهد بود.1مترین )و ك كمپوست بودكشت شده در بستر ورمی

را  (77/1112)قدار م این فاكتور در محلول پاشی قارچ بیشترین در بستر پسماند بود. )1/232 (ورمیکمپوست بود و كمترین

و براي وزن  ست محلول پاشی شده بود.كمپوربوط به بستر ورمی( م13/2)بیشترین مقداردر فاكتور شاخص سبزینگی  داشت.

كمپوست توان بستر ورمیباتوجه به نتایج حاصل می پاشی قارچ بهترین نتیجه را داد.كمپوست و محلولخشک بستر ورمی

 درصد و محلول پاشی با قارچ تریکودرما را به عنوان كود ارگانیک براي افزایش عملکرد در گیاهانی چون مرزه بکار برد.32

 

 مرزه، ورمی كمپوست ،قارچ تریکودرماپسماند كمپوست ، جلبک دریایی،  :ت کلیدیکلما

 

 

  مقدمه. 1

گیاهی علفی و یکساله از تیره نعناعیان است كه منشا آن از شرق مدیترانه و   .Satureja hortensis Lمرزه با نام علمی

 .[1]جنوب اروپاست 
كمپوست ورمیهاي محرك رشد گیاه است. ها و هورمونها،آنزیمف، ویتامینمصركمپوست منبع غنی از عناصر پرمصرف، كمورمی 

هاي محرك رشد گیاهی بوده كه در و هورمون كننده نیتروژن، قارچ مایکوریزاهاي تثبیتها، باكتريها، آنزیممنبعی غنی از ویتامین

لیت دسترسی به نیتروژن و فسفر را با افزایش شود، همچنین قابزنی گیاهان میو تحریک جوانه ]3[نتیجه سبب افزایش رشد 
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از این رو استفاده از آن در كشاورزي پایدار علاوه بر افزایش جمعیت و  .]1[دهد تثبیت نیتروژن و محلول كردن فسفر افزایش می

 . ]22[گرددفعالیت میکروارگانیسم هاي مفید خاك، سبب رشد زیاد و سریع گیاهان از جمله گیاهان دارویی می

شود. پسماند كمپوست مصرف شده قارچ. به طور معمول این كمپوست بعد از برداشت قارچ به عنوان ضایعات دور ریخته می

-تواند هزینهباشد كه میهاي خاك داراي قیمت بسیار ارزانی میكمپوست مصرف شده قارچ خوراكی نسبت به سایر اصلاح كننده

تواند نقش ف شده قارچ با بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك میكمپوست مصر .]13[هاي تولید را كاهش دهد 

 .]3[مهمی در افزایش رشد و عملکرد محصولات باغی، فضاي سبز و گیاهان زراعی داشته باشد 

در تبدیل قارچ هاي تریکودرما بعنوان یکی از كودهاي بیولوژیک گروهی از میکروارگانیسم هاي خاكزي بوده كه نقش اصلی آنها 

شود وجود دارد و به بازمانده هاي آلی و تولید كمپوست می باشد. این قارچ در بسیاري از خاك هایی كه گیاه در آن كشت می

ها قادرند به راحتی و به طور سریع عمل تخمیر و عنوان افزایش دهنده رشد در دامنه وسیعی از گیاهان مؤثر بوده است. این قارچ

لولز و لیگنین را انجام داده و در تولید كمپوست بسیار مفید باشند. همچنین، بررسی محققین حاكی از آن ستجزیه سلولز، همی

-هاي بیان شده میشوند. از جمله مکانیسمهاي تریکودرما تحت مکانیسم هاي خاصی سبب افزایش رشد گیاهان میاست كه گونه

 اشاره كرد.ر غذایی با افزایش حلالیت عناصر افزایش جذب عناص و ]12[ هاي خاكزي با ترشح آنزیمتوان به كنترل زیستی بیماري

آلی  در پرورش ارگانیک  بستر كشتبررسی تاثیر  قارچ تریکودرما به عنوان كود بیولوژیک و در تركیب با   هدف از این آزمایش

 مرزه بود.

 

 هامواد و روش. 2

هاي رشد، عملکرد مرزه بومی شهر ري یک آزمایش به ی بر شاخصدر بسترهاي آلقارچ تریکودرما به منظور بررسی تاثیر 

اجرا شد. تیمارهاي آزمایش  1331صورت  فاكتوریل در قالب طرح كاملًا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

قارچ تریکودرما در دو كمپوست و كمپوست مصرف شده قارچ شسته نشده  و تیمار شامل انواع بسترهاي كشت آلی شامل ورمی

-خاك و ماسه  به عنوان شاهد بوده و بسترهاي دیگر شامل نسبت1:2( بود. فاكتور بستر كشت شامل نسبت  4×412سطح )صفر، 

بذر در گلدان هاي  7تا  3. ابتدا درصد كمپوست مصرف شده قارچ بود 32كمپوست و نسبتدرصد از  ورمی 32هاي جایگزینی 

قارچ چند  سوسپانسیون گیاه كاشته شد انتقال یافتند. 2ز چهار هفته به گلدان اصلی كه در هر گلدان كوچک كشت شدند و پس ا

روز پس از انتقال نشا به پاي بوته تزریق شد. گیاهان حاصل پس از رسیدن به مرحله گلدهی، برداشت و شاخص هاي مورد بررسی 

ها از و ریشه، ، شاخص كلروفیل ، سطح برگ بودند. براي تحلیل داده شامل ارتفاع گیاه, تعداد شاخه جانبی, وزن ترو خشک ساقه

 استفاده گردید. LSDاي ها از آزمون چند دامنهو براي مقایسه میانگین SAS v 1/3افزار نرم

 نتایج و بحث  .3

رزه نشان داد كه اثر نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر محلول پاشی با قارچ تریکودرما و بسترهاي كشت آلی روي گیاه م

پاشی قارچ تریکودرما  براي تمام صفات به غیر از طول شاخه جانبی و دار بود. براي محلولبستر كاشت بر روي تمام صفات معنی

نگی درصد معنی دار بود و اثر متقابل دو فاكتور تنها در دو صفت طول شاخه جانبی  و شاخص سبزی 1وزن خشک ریشه در سطح 

 (.1جدول) د معنی دار بوددرص 1در سطح 
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 های رشد و فیزیولوژی مرزه در بستر کشت آلیتجزیه واریانس تاثیر قارچ تریکودرما بر شاخص -1 جدول

 .باشد مي دار بودن و عدم معنی  5/0درصد  1 احتمال سطح در دارمعني تفاوت به ترتیب  نمايانگر nsو  *،  **

 
 ارتفاع

( سانتی متر مربوط به 22/74نتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر ارتفاع گیاه مرزه نشان داد كه بیشترین ارتفاع) 

دار نداشت معنیر بستر پسماند كمپوست قارچ تفاوت كمپوست بود كه با گیاهان كشت شده دگیاهان كشت شده در بسترهاي حاوي ورمی

 بیشترین ( سانتی متر مربوط به گیاهان پرورش یافته در بستر شاهد بود و گیاهان محلول پاشی شده با قارچ تریکودرما با23/22وكمترین)

در پژوهش خود كه به  مورد حامدا و همکاران نیدر هم(. 3و  2ولاشان داد. )جد( سانتی متر نسبت به شاهد تفاوت معنی داري ن77ارتفاع )

انجام گرفت، ملاحظه (.Panucum miliaceum L)  دی( و ارزن مروار Sesbania emerus)يسبزشهر يفضا اهیگ يگونه يبر رو بیترت

در پرادش ، تأثیر مثبت  SMCگار و همکاران كاربرد سا .]2[دیقابل توجه ارتفاع آنها گرد شیسبب افزا كمپوستینمودند كه مصرف ورم

SMC  را بر افزایش عملکرد در محصولات گوجه فرنگی، نخود فرنگی، سیب زمینی، زنجبیل، سیر، گندم، برنج، ذرت و سیب، در منطقه

 یبررس. ]2[است شدهدر گوجه  قهقطر ساو ارتفاع قارچ تریکودرما موجب افزایش  گرید یدر بررس .]12[هیماچال در جنوب هند را گزارش كرد

 .]13[شود  یم اهانیرشد و عملکرد گ شیعناصر كم مصرف سبب افزا شتریفسفر و ب یبه واسطه فراهم یآل يدهد مصرف كودها یها نشان م

 
 

 های رشد مرزهشاخصمقایسه میانگین تاثیر بسترهای کشت آلی بر  -2 جدول

 وزن خشک ساقه ریشه کوزن خش سطح شاخهتعداد  ارتفاع گیاه كود آلی

 b23/22 b1 a1/1133 a72/2 a41/7 شاهد

 a22/74 a33/3 a1/1211 a77/2 a22/7 كمپوستورمی

 a2/72 a12/2 b1/232 b22/2 b27/3 پسماندكمپوست قارچ

  .استLSD درصد آزمون  1در سطح احتمال  دار حروف مشترك در هر ستون نمایانگر عدم اختلاف معنی           
 

 

 

 های رشد و فیزیولوژی مرزهمقایسه میانگین تاثیر محلول پاشی با قارچ تریکودرما بر شاخص -3جدول 

 وزن خشک ساقه وزن خشک ریشه سطح شاخهتعداد  ارتفاع گیاه تیمار

 b42/32 b22/1 b12/322 a31/2 b27/3 شاهد

 a2/77 a11/3 a77/1112 a32/2 a24/7 قارچ تریکودرما

 .استLSD درصد آزمون  1سطح احتمال  در دار ستون نمایانگر عدم اختلاف معنی حروف مشترك در هر 

 

 

 میانگین مربعات  درجه آزادي منابع تغییرات

 وزن خشک ساقه كلروفیل برگ  سطح وزن خشک ریشه شاخهتعداد ارتفاع گیاه  

 a 2 **41/412 **12/32 **272417 *23/2 **22/2 **23/7بستر كاشت

 b 3 **12/122 **42/72 **12321 **22/2 ns227/2 **27/2محلول پاشی

a*b 2 ns22/17 ns4/1 ns12213 *21/2 ns2221/2 
ns22/2 

 44/2 221/2 37/2 21/14224 33/2 12/2 12 آزمایش اشتباه

 43/22 24/13 72/12 11/12 32/22 31/12  ضریب تغییرات
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 عداد شاخه جانبیت

( مربوط 33/3نتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر تعداد شاخه جانبی گیاه مرزه نشان داد كه بیشترین تعداد) 

با گیاهان كشت شده در بستر پسماند كمپوست قارچ تفاوت معنی  كمپوست بود كهبه گیاهان كشت شده در بسترهاي حاوي ورمی

(  مربوط به گیاهان پرورش یافته در بستر شاهد بود و گیاهان محلول پاشی شده با قارچ تریکودرما و 1دار نداشت و كمترین )

موجب افزایش ارتفاع ساقه،  دیگر قارچ تریکودرما آزمایشیدر  بدون محلول پاشی در این صفت تفاوت معنی داري نشان ندادند.

. بررسی ها نشان می دهد مصرف كودهاي آلی به واسطه فراهمی فسفر و بیشتر عناصر كم ]2[قطر ساقه، در گوجه شده است

 .]13[مصرف سبب افزایش رشد و عملکرد گیاهان می شود 

 

 برگ سطح

(  در بسدتر ورمیکمپوسدت 1/1211ین مقددار) نشان داد كه بیشتر سطحنتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر 

ر بسدتر پسدماند بدود. علدت افدزایش سدطح بدرگ در حضدور ( د1/232) نآبود كه تفاوت معنی داري با شاهد نداشت و كمتدرین 

بهبود خواص فیزیکی محیط، افدزایش فعالیدت  ]1[كمپوست توان به دلیل افزایش جمعیت میکروبی در ورمیكمپوست را میورمی

 نسبت داد.   ]11[ارگانیزم ها و افزایش ظرفیت نگهداري آب میکرو

بررسدی مقدار را داشت كه تفاوت معندی داري بدا شداهد داشدت.  77/1112این فاكتور در محلول پاشی با قارچ تریکودرما بیشترین

هاي جدانبی و افزایش وزن تر ، سطح برگ ، ریشه چاكون و همکاران نشان داد كه تیمار قارچ تریکودرما بر ریشه نشاء توتون، سبب

كاشته شدند برخی صفات از جمله سدطح برگشدان افدزایش  .Trichoderma sp هنگامی كه نهال هاي گوجه فرنگی دربرگ شد. 

  .]4[یافت

 

 شاخص سبزینگی

مربوط به بستر  ( 13/2 )قدارنشان داد كه بیشترین ممحلول پاشی با قارچ تریکودرما اثر متقابل تاثیر بسترهاي كشت آلی و 

و كمترین كمپوست محلول پاشی شده بود كه تفاوت معنی داري با بستر كمپوست پسماند قارچ محلول پاشی شده  نداشت. ورمی

داري در برخی صفات مانند تعداد شاخه در آزمایشی تریکودرما تاثیر معنیمقدار مربوط به بستر شاهد بدون محلول پاشی بود. 

داري بین جمعیت ش نمودند كه همبستگی مثبت و معنینلسون و همکاران نیز گزار. ]2[ها داشت میزان رنگیزه جانبی و

 .]17[شودتریکودرما و میزان موادآلی در خاك دیده می

 
 بر شاخص سبزینگی های مختلف جلبک دریاییپاشی با غلظتمحلول و  آلی بستر متقابل ثرا-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .استLSD زمون درصد آ 1در سطح احتمال  دار حروف مشترك در هر ستون نمایانگر عدم اختلاف معنی

 اخص سبزینگیش محلول پاشی كودآلی

 b32/1 بدون محلول پاشی شاهد

 b31/1 محلول پاشی 

 b72/1 بدون محلول پاشی كمپوستورمی

 a13/2 محلول پاشی 

 b22/1 بدون محلول پاشی پسماند كمپوست قارچ

 a34/2 محلول پاشی 
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 وزن خشک ریشه و ساقه

 77/2) به ترتیب وزن خشک ریشه و ساقه نتایج مقایسه میانگین تاثیر بستر كشت آلی بر مرزه نشان  داد كه بیشترین مقدار

و  22/2 )ها به ترتیب مربوط به بستر ورمی كمپوست است كه تفاوت معنی داري با بستر پسماند نداشتند و كمترین آن (22/7و 

(  78/4، 32/2 )نشان داد كه بیشترین مقدار به ترتیبوزن خشک ریشه و ساقه مربوط به شاهد بود.اثر محلول پاشی بر  (27/3

هاي برگی نشان كمپوست بر رشد سبزيگرم براي گیاهان محلول پاشی شده با قارچ بود. آدینارایانا و كومار  با مطالعه كاربرد ورمی

شود آنها بیان كردند با توجه به اینکه ساخت پوست به خاك باعث افزایش جذب عنصر روي در آنها میكمدادند كه افزایش ورمی

ایندول استیک اسید به طور غیرمستقیم تحت تاثیر روي می باشد و به دلیل غنی بودن ورمی كمپوست از عنصر روي، با افزایش 

كوبیلاي و . ]7[فزایش رشد ریشه و افزایش ماده خشک می گرددجذب روي و تاثیر در ساخت هورمون ایندول استیک اسید باعث ا

هاي فلفل مخلوط نمودند و در پایان متوجه را با مقادیر تن در هکتار را با خاك گلدان  SMCدر یک آزمایش گلدانی  همکاران

ارچ تریکودرما بر رشد و تاثیر معنی داري در افزایش مقدار ماده خشک داشته است. آلتیناس وبال در بررسی ق SMCشدند كه  

. ]12[توسعه پیاز در محیط كشت كمپوست گزارش كردند كه وزن تر گیاهچه به طور معنی داري نسبت به شاهد افزایش یافت

 می افزایش گیاه براي را این عناصر دسترسی قابلیت و شده میکرو عناصر و فسفر حلالیت افزایش سبب تریکودرما قارچ فعالیت

 .]14[شودمی گیاه بنیه و رشد افزایش سبب تواند می تریکودرما نیز هاي قارچ فعالیت نتیجه در یغذای عناصر جذب افزایش .دهد
 

 

 گیرینتیجه. 4

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان دریافت كه بستر هاي آلی از جمله ورمی كمپوست و پسماند كمپوست قارچ 

ی سبب افزایش جذب عناصر پر مصرف شت مرزه استفاده گردند و كاربرد این كودهاي آلمی توانند به عنوان بستر آلی خوب در ك

 حاصلخیزي سطح ارتقاء و آلی مواد افزایش و خاك كیفیت بهبود در تریکودرما مهم قارچ نقش به عنایت با وتوسط گیاه می گردد 

 شود. می پیشنهاد رشد سایر گیاهان بهبود جهت در كاربرد آنرشد مرزه  بهبود و آن
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ABSTRACT 
In order to investigaton  the effect of Trichoderma Fungi in organic substrates on indices Growth  of Sovary a 

factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications at Mohaghegh 

Ardebili University in 2016. Treatments included organic fertilizers and Trichoderma fungi. The results showed 

that the effect of substrate on all traits and the effect of spraying Trichoderma fungus on all traits, except for 

lateral branch and root dry weight, were significant . The highest plant height (47.02) was observed in plants 

grown in Vermicompost bed and plants sprayed with trichoderma (44 cm) and lowest (26.23 cm) plants grown in 

the control bed. The highest number of lateral branches (9.33 %) belonged to the plants cultivated in the 

vermicompost bed, the highest (1215%) in the vermicompost bed and the lowest (832.5%) was in the waste bed 

Leaf area factor was the highest (1158.48) in foliar spraying with Trichoderma spp. In chlorophyll  index factor, 

the highest (2.53) was sprayed on vermicompost, For the dry weight of vermicompost and mushroom foliar 

application, the best result was obtained 30% solution of vermicompost and solution Spraying  with trichoderma 

fungi as an organic fertilizer to increase yield in plants such as Sriza. 
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