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 خلاصه
 

هاي رشد، عملکرد به منظور بررسی اثر كودهاي آلی كمپوست پسماند قارچ و ورمی كمپوست و جلبک دریایی بر شاخص

 1331ح كاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال گیاه دارویی مرزه آزمایشی به صورت  فاكتوریل در قالب طر

 33هاي جایگزینی خاک و ماسه  به عنوان شاهد بوده و نسبت1:2اجرا شد، تیمارهاي آزمایشی شامل كود آلی) خاک با نسبت 

ره جلبک دریایی در  چهار  درصد كمپوست مصرف شده قارچ )شسته نشده( و محلول پاشی با عصا 33كمپوست و درصد از  ورمی

هایی مانند ارتفاع گیاه، تعدادشاخه، وزن خشک ریشه، سطح  برگ، گرم در لیتر بود .در این پژوهش شاخص 2و  1/1سطح  صفر 

ریایی بر روي تمام كلروفیل، وزن خشک ساقه اندازه گیري شد. نتایج نشان داد كه اثر بستر كاشت و محلول پاشی با جلبک د

در گیاهان كشت شده در  سانتی متر( 13/93) بیشترین ارتفاع بوته .بوددارشاخص سبزینگی و وزن خشک ریشه معنیصفات  بجز 

( 21/3تعداد شاخه جانبی )بیشترین  .در بستر كمپوست پسماند قارچ بود متر(سانتی 31/21و كمترین ) كمپوستبستر كشت ورمی

و در محلول پاشی با جلبک دریایی بیشترین مربوط به شاهد بود  (61/5)بستر ورمی كمپوست و كمتریندر گیاهان كشت شده 

بود. بیشترین  (88/1بدون محلول پاشی با مقدار ) هايمربوط به گیاهان پرورش یافته در بستر  گرم و كمترین 2ر غلظت ( د1/3)

ا غلظت نیم گرم بر لیتر از عصاره ( در گیاهان پرورش یافته در بستر حاوي ورمی كمپوست كه ب متر مربع 33/1491) سطح برگ

 بیشترینپاشی بود. متر مربع ( مربوط به گیاهان شاهد بدون محلول 443جلبک دریایی تیمار شده بودند بدست آمد و كمترین )

 به ترتیبگرم(  33/9و  38/3) كمپوست و( در بستر ورمیگرم 92/3و  )( گرم 43/9به مقدار  به ترتیب )و ساقه وزن خشک ریشه 

براي  (48/1)كمپوست و ( بیشترین مقدار بستر ورمی42/1در شاخص سبزینگی ) جلبک حاصل شد.گرم  2و  1 بامحلول پاشی در 

نتایج نشان داد كه استفاده از عصاره جلبک دریایی با كمپوست، یک برنامه مناسب براي بهبود رشد پاشی نیم گرم بود. محلول

 .محسوب می شود مرزهرویشی و عملکرد 

 

 قارچ تریکودرما، جلبک دریایی، مرزه، ورمی كمپوست, پسماند كمپوست قارچ  :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1

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

 ]19[مرزه در دنیاست  پلاسمایران یکی از مهمترن مخازن ژرم [1]و جنوب اروپاست
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كمپوست از موادي پیت مانند همراه با خلل و فرج ، ظرفیت هوادهی، زهکشی و ظرفیت نگهداري آب بالا ساخته شده كه ورمی

ها داراي عناصر غذایی مانند فسفر، پتاسیم، كلسیم و كمپوستورمی ]1[باشندجذب بالاي مواد غذایی میداراي سطوح زیاد براي 

كمپوست.  همچنین گزارش شده است كه ورمی]4[باشند رمی كه به آسانی براي گیاه قابل جذب و دسترسی است میمنیزیم به ف

 ]11[كنندهاي رشد عمل میكنندهها حاوي مواد بیولوژیکی فعال هستند كه همانند مواد تنظیم

واند در موارد مختلف كشاورزي و باغبانی به تباشد كه مینیز یکی از دیگر كودهاي آلی می 1(SMCكمپوست مصرف شده قارچ )

كشی و مورد استفاده قرار گیرد كه باعث بهبود ساختمان، كاهش فشردگی، بهبود زه كننده خاک در مزرعه و  گلخانهعنوان اصلاح

-و از آن به تر شناخته شدهكمپوست مصرف شده قارچ خوراكی در دنیا بیش.  اهمیت ]1[افزایش فعالیت میکروبی خاک می گردد 

پرگرینا و همکاران در آزمایشی نشان دادند كه  .]11[شوداي استفاده میهاي گلخانهعنوان یک اصلاح كننده آلی در مزرعه و كشت

بندي و تشکیل خاكدانه شد، كمپوست مصرف شده قارچ خوراكی به دو شکل تازه و كمپوست شده نه تنها سبب افزایش در دانه

 .]12[اي افزایش دادآلی خاک را به طور قابل ملاحظهبلکه میزان نیتروژن 

ها مورد توجه امروزه، انواعی از گو نه هاي خزه، علف و جلبک دریایی، علاوه بر اینکه به عنوان یک منبع غذاي طبیعی براي انسان 

در تولید محصولات كشاورزي نیز  ي رشد گیاهی، به طور وسیعیكنندهاند، به علت دارا بودن شماري از تركیبات تحریک قرار گرفته

توان به رشد و گسترش هاي حاصل از استفاده از كود جلبک دریایی در كشاورزي میاز جمله سودمندي. ] 3[استفاده می شوند

ایش توان از برداشت محصولات، افزها و افزایش عمر پسانداختن پیري میوهها، به تأخیرتر بذرزنی بهتر و سریعها، جوانهبیشتر ریشه

 .]11[ها اشاره كرد زنده و غیرزنده و افزایش كمیت و كیفیت میوه هايو مقاومت گیاهان در مقابل تنش
 

 

 هامواد و روش .2

هاي رشد، عملکرد و اسانس مرزه بومی شهر این آزمایش به منظور بررسی تاثیر جلبک دریایی در بسترهاي آلی بر شاخص

اجرا شد،  1331ل در قالب طرح كاملًا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال ري یک آزمایش به صورت  فاكتوری

كمپوست و كمپوست مصرف شده قارچ شسته نشده  هر یک در تیمارهاي آزمایش شامل انواع بسترهاي كشت آلی شامل ورمی .

بذر در گلدان  9تا  3گرم بر لیتر ( بود.  ابتدا 2، 1/1لبک دریایی در چهار سطح )صفر، درصد حجمی( و تیمار ج  33یک سطح )

گیاه كاشته شد انتقال یافتند. محلول پاشی سه  4هاي كوچک كشت شدند و پس از چهار هفته به گلدان اصلی كه در هر گلدان 

ی شامل بار با فاصله یک هفته صورت گرفت. گیاهان حاصل پس از رسیدن به مرحله گلدهی، برداشت و شاخص هاي مورد بررس

براي تحلیل  گیري شد.ارتفاع گیاه, تعداد شاخه جانبی, وزن ترو خشک ساقه و ریشه، ، شاخص كلروفیل ، متوسط سطح برگ اندازه

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

 

 

 نتایج و بحث.  3

واریانس تاثیر بسترهاي كشت آلی روي گیاه مرزه نشان داد كه اثر بستر كاشت بر روي تمام صفات  نتایج حاصل از تجزیه 

درصد و براي صفات ارتفاع،  1سطح دار بود و در محلول پاشی با جلبک دریایی در صفات تعداد شاخه جانبی، سطح برگ در معنی

و اثر متقابل دو فاكتور تنها  براي طول شاخه، معنی دار نبود درصد معنی دار و بقیه صفات   1وزن خشک ریشه در سطح احتمال 

 (.1جدول)سطح برگ معنی دار بود.

 

                                                 
11- Spent mushroom compost 
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 هاي رشد و فیزیولوژي مرزه در بستر كشت آلیتجزیه واریانس تاثیر عصاره جلبک دریایی بر شاخص -1جدول
 

 .باشد می دار بودن و عدم معنی  1/3درصد  1 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت به ترتیب  نمایانگر nsو  *،  **  

 

 ارتفاع

سانتی متر مربوط به  (13/93 ) د كه بیشترین ارتفاعنتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر ارتفاع گیاه مرزه نشان دا

كمپوست بود كه با گیاهان كشت شده در سایر بسترها تفاوت معنی داري داشت. و گیاهان كشت شده در بسترهاي حاوي ورمی

ه با جلبک مربوط به بستر شاهد بود كه تفاوت معنی داري با سایر بسترها داشت. گیاهان محلول پاشی شد (31/21 )كمترین آن

( سانتی متر نسبت به شاهد تفاوت معنی داري نشان داد ولی با سایر تیمارهاي 8/91گرم  با بیشترین  ارتفاع ) 1دریایی با غلظت 

با  (Allium sativum اي بر روي گیاه دارویی سیر)در مطالعه. (3و  2جدول )محلول پاشی شده تفاوت معنی داري نشان نداد.

در این پژوهش ارتفاع بوته سیر نیز به دلیل بهبودي  .]9[پوست موجب بهبود چشمگیري در ارتفاع بوته گردیدكماستفاده از ورمی

ین خصوص، اكه در جذب عناصر معدنی و آب و پیامد آن در فرایند فتوسنتز صورت گرفته بود، افزایش یافت. نتایج مشابهی نیز در

 .]2[مشاهده شده است ((Matricaria)در تحقیقات عزیزي و همکاران روي بابونه

 

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

 وزن خشک ساقه ریشه وزن خشک شاخص سبزینگی شاخهتعداد  ارتفاع گیاه كود آلی

 c31/21 b14/1 a13/1 a38/3 b43/3 شاهد

 a13/93 a83/8 a42/1 a92/3 a43/9 كمپوستورمی

 b31/33 a21/3 a13/1 b231/3 b13/1 پسماندكمپوست قارچ

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

 های رشد و فیزیولوژی مرزهمقایسه میانگین تاثیر محلول پاشی با جلبک دریایی بر شاخص -3جدول

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

   میانگین مربعات    درجه آزادی منابع تغییرات

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

 a 2 **2/6161 **55/16 **62/6 **61/216166 ns66/6 **66/7بستر کاشت

 b 3 *87/631 **1/65 *667/6 **1/652655 ns63/6 ns66/6محلول پاشی

a*b 1 ns 66/61 ns11/2 ns666/6 **36/261116 ns66/6 ns76/6 

 72/6 66/6 1/66716 665/6 61/2 11/33 62 آزمایش اشتباه

 61/22 51/26 13/1 55/26 66/61 62/65  ضریب تغییرات

 وزن خشک ساقه وزن خشک ریشه كلروفیل هشاختعداد  ارتفاع گیاه تیمار
 b14/32 c88/1 b92/3 ab31/3 ab49/3 شاهد
 a4/38 b3/1 a11/1 b28/3 b31/3 1/3جلبک

 a8/91 a44/8 a48/1 a38/3 ab81/3 1جلبک
 a1/93 a1/3 a41/1 a31/3 a33/9 2جلبک
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 تعداد شاخه جانبی

( مربوط 21/3نتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر تعداد شاخه جانبی گیاه مرزه نشان داد كه بیشترین تعداد)

 به گیاهان كشت شده در بسترهاي حاوي كمپوست پسماند قارچ بود كه با گیاهان كشت شده در بستر ورمیکمپوست تفاوت معنی

(  مربوط به گیاهان پرورش یافته در بستر شاهد بود و گیاهان محلول پاشی شده با جلبک دریایی با 14/1دار نداشت و كمترین )

گرم و با تفاوت معنی دار نسبت به جلبک نیم و شاهد  1مقدار بدون تفاوت معنی دار با جلبک (  1/3 )گرم  با بیشترین  2غلظت 

عصاره جلبک دریایی استفاده  شت. با اشاره به این جلبک نیم نیز تفاوت معنی داري با شاهد داشت.دا ( 88/1 )با كمترین مقدار

درصد جلبک  13دهد. بالاترین عملکرد رشد در رشد رویشی را در گیاه مریم گلی افزایش می پاشی برگ،صورت محلولشده به

(U. rigida)  درصد جلبک  21و(F. Siralis) ی كه با عصاره گیاهان .]8[ثبت شدA. nodosum  آبیاري شده اند ارتفاع، وزن

تیروماران و همکاران گزارش كردند كه غلظت پایین جلبک دریایی استخراج شده  .]1[افزایش یافت  خشک بوته و تعداد سنبله ها

جلبک دریایی( مقدار كاهشی  ) كود مایع swcكه غلظت بالاي اي حداكثر رشد را در گیاه بامیه ایجاد كرد، در حالیاز جلبک قهوه

 . ]14[را نشان داده است

 

 سطح برگ

مربوط به بستر  33/1491سطح نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه مرزه نشان داد كه بیشترین 

مربوط  443 ورمیکمپوست محلول پاشی شده با غلظت نیم گرم بود كه تفاوت معنی داري با سایر گیاهان داشت. و كمترین مقدار

آزمایشی دیگر اسانس گیاهان تیمار شده در  اهان داشت.گی به بستر پسماند بدون محلول پاشی بود كه تفاوت معنی داري با سایر

بیشتر از شاهد بود و اگرچه كاربرد آن بر صفات اسانس نعناع  (Menthea piperita)با كود مایع جلبک دریایی در نعناع فلفلی 

هاي يكمپوست و باكترن را با مکمل هاي دیگر نظیر ورمیآكاربرد  ري نداشت مقدسی كوزه كتان و همکاراندافلفلی اثر معنی

، ٪/.1، ٪/.21، 3هاي) در تحقیقی اثر كود مایع جلبک دریایی روي  چند نوع تاج خروس با غلظت .]3[تلقیح شونده پیشنهاد كردند

افزایش  1/1تواي كلروفیل در غلظت طول ریشه و ساقه، سطح برگ و محک،وزن خش( بررسی شد و وزن تازه،2٪، 1/1٪، 1٪

 .]11[یافت

 
 پاشیجدول مقایسه میانگین اثر متقابل بستر آلی با محلول -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 سطح برگ محلول پاشی كودآلی

 cde1133 بدون محلول پاشی 

 fe348 1/3جلبک شاهد

 f13/314 1جلبک  
 f314 2جلبک  

 fde1394 شیبدون محلول پا 

 a33/1491 1/3جلبک كمپوستورمی

 b1318 1جلبک  

 fde1321 2جلبک  

 g443 بدون محلول پاشی 

 bc33/1241 1/3جلبک 

 cd49/11 1جلبک  پسماند كمپوست

 b33/1931 2جلبک  
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 شاخص سبزینگی

مربوط به بستر 42/1نتایج مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر شاخص سبزینگی نشان داد كه بیشترین مقدار 

مربوط به شاهد بود. و در مورد محلول پاشی  13/1كمپوست بود كه با سایر بسترها تفاوت معنی داري نداشت كمترین مقدار  ورمی

را در محلول پاشی با جلبک نیم داشت كه تفاوت معنی داري با سایر محلول پاشی ها نداشت ولی 48/1قدار این صفت بیشترین م

 و همکارانش وافام .مقدار داشت تفاوت معنی دار بود. داشت كه تفاوت معنی داري با شاهد داشت92/3با شاهد كه كمترین 

لپه خیار و گوجه فرنگی به طور قابل توجهی محتواي  دوبه گیاهان مشاهده كردند كه عصاره جلبک  آسکوفیلیوم و اعمال ان روي 

 .]18[كه تشکیل دهنده كلروفیل برگ است را افزایش داد كه دلیل ان میتواند جذب منیزیم موجود در عصاره باشد b وaكلروفیل 

(موجب افزایش درصد  ٪1، ٪9، ٪3، ٪2، ٪1)هاي مختلفدر تحقیقی اثر جلبک قهوه اي، قرمز و سبز روي دو رقم نخود با غلظت

 .]13[هاي كمتر شدوزن تر و خشک با هر سه عصاره ولی با غلظتساقه و محتواي كلروفیل، جوانه زنی، رشد گیاهچه، طول ریشه،

 

  و ساقه وزن خشک ریشه 

-بستر ورمیمربوط به 92/3نشان داد كه بیشترین مقدار وزن خشک ریشه مقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر 

مربوط به بستر پسماند قارچ بود.و در مورد محلول پاشی این 23/3كمپوست بود كه تفاوت منی داري با شاهد نداشت. و كمترین 

گرم بود كه با  سایر محلول پاشی ها تفاوت معنی داري نداشت. ولی با شاهد كه  1براي جلبک  38/3صفت بیشترین مقدار 

 گزارش كرده است كه پودر خشک و مایعی كه از جلبک دریایی راما روآ اوت معنی دار بود.مقدار را داشت تف28/3كمترین 

(S.wightiiبه دست آمده است وزن خالص گیاهان گوجه فرنگی را افزایش می ) دهد، علاوه بر این پودر خشک در دزهاي پایین

  . ]13[موثر بوده است

مربوط به بستر ورمی  43/9نشان داد كه بیشترین مقدار شک ساقه وزن خمقایسه میانگین تاثیر بسترهاي كشت آلی بر 

به شاهد بود كه تفاوت معنی داري با بستر مربوط  13/3كمپوست بود كه تفاوت معنی داري با سایر بسترها داشت. كمترین 

م بود كه تفاوت معنی داري گر 2مربوط به جلبک  33/9پسماند قارچ نداشت. و مقایسه میانگین تاثیر محلول پاشی بیشترین مقدار 

 مربوط به شاهد بود. 31/3شده نداشت و كمترینبا سایر گیاهان محلول پاشی 

 

 

 گیرینتیجه .4

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

در این  جلبک دریایینتایج حاصل از استفاده  توجه به با واستفاده گردند  می توانند به عنوان بستر آلی خوب در كشت مرزه

 شود. می پیشنهاد رشد سایر گیاهان بهبود جهت در رشد مرزه كاربرد آن بهبود در كوداین و كارایی پژوهش 
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كمپوست و آبیاري برخصوصیات مورفولوژیکی و . بررسی تأثیر سطوح متفاوت ورمی 1381عزیزي، م.، رضوانی، ف.، خیاط ،م. ح.، لکزیان، ا. نعمتی، ح.،  .2

 .82-33 (:1) 29قات گیاهان دارویی و معطر ایران.میزان اسانس بابونه آلمانی رقم گورال. تحقی

 Mentha.  بررسی كاربرد كود مایع جلبک دریایی بر میزان اسانس نعناع فلفلی ).1333اكبرزاده، م.، شاهرخی خانقاه، ش. مقدسی كوزه كنان، و.،  .3
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ABSTRACT  
In order to investigation the effects of organic fertilizers of spent mushroom compost and vermicompost and 

seaweed on growth indices, of Sovary (Satureja hortensis L.) a  factorial experiment  based on completely 

randomized design with three replications was carried out at Mohaghegh Ardebili University at 2016. Experimental 

treatments including organic matter (soil with a ratio of 1: 2 soil and sand as control) and replacement ratios of 30% 

of vermicompost and spent mushroom compost and  foliar spraying of seaweed extract in four levels(0, 1, 1.5 and 2 

g per liter). In this study, parameters such as plant height, number of branches, root and stem dry weight, leaf area, 

chlorophyll index were measured. The results showed that the effect of planting bed and spraying with sewa weed 

extract was significant on all traits. The highest plant height (49.19 cm) observed in plants grown in vermicompost 

containing substrate and the lowest (25.91 cm) spent mushroom compost, the number of lateral branches was higher 

(9.25%) in plants grown in vermicompost substrate and the lowest (5.16%) was in the control. The highest leaf area 

(1641.33mm2) were obtained in plants grown in a bed containing vermicompost, which was treated with a 

concentration 1.5 g per liter of seaweed extract, and the lowest (669 mm2) of the control plants were without 

spraying. The highest dry weight of stems and roots were (4.63 cm) and (0.42 cm) respectively of vermicompost. 

For root inflorescence, the highest amount (0.38 g) for algae was 1 g For stem dry weight, the highest amount (4.30 

g) was found for 2 g algae, which did not have a significant difference with other concentrations but was 

significantly different with non-sprayed plants. The highest amount of vegetation index (1.62) was for 

vermicompost and (1.68) for half-gram algae..The results showed that using seaweed extract with compost is an 

appropriate program for improving vegetative growth and yield. 
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