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  :سپاسگزاري
  )السالم حضرت علی علیه(هر کس به من حرفی بیاموزد مرا بنده خود ساخته است   

اکنون که با یاري خداوند متعال توانستم این تحقیق را به پایان برسانم از الطـاف بیکـران الیـزالش سـپاس     

  :گزارم و به رسم ادب و احترام

انـد،  مـن درتمـام طـول زنـدگیم بـوده      از پدر و مادر، برادران و خواهرانم که همـواره پشـتیبان و مشـوق   

پور که بـا وجـود مشـغله فـراوان     از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دکتر بهروز اسماعیل. سپاسگزارم

شان، از صـمیم قلـب   نامه راهنمایم بودند و از ایشان به پاس زحمات دلسوزانه همواره در پیشبرد این  پایان

اي در هـاي ارزنـده  ول این پژوهش از همفکریشان بهره برده و راهنمـایی از اساتید مشاور در ط. سپاسگزارم

کـه   شـکوهیان  از جناب آقاي دکتر .کنمجهت تدوین این تحقیق ارائه نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می

 داسـاتی  تمام از و. دارم را  قدردانی تشکرو ، نهایتان نامه را بر عهده داشتندپایري از خوانی و داوبزحمت 

 طـول  در کـه  زحمـاتی  تمامی خاطر به دوستانم  ازسایر.سپاسگزارم راهنمایی تمام خاطر به تحصیلم دوران

 را هـا  بهتـرین  منـان  ایـزد  درگـاه  از برایشـان  و ، کنم می تشکر  صمیمانه کشیدند اینجانب براي تحقیق این

 کمـک  راه ایـن  پیمـودن  در مـرا  که افرادي زحمات از باشم ناچیزتوانسته کلمات بااین امیدوارم. آرزومندم

  .باشم کرده قدردانی کردند
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تأثیر قارچ  تریکودرما و جلبک دریـایی بـر شـاخص هـاي رشـد، عملکـرد و اسـانس گیـاه         : نامـه عنوان پایان

  در بسترهاي کشت آلی  (.Satureja hortensis L)مرزه

  رمیذدکتر رسول آ - دکتر بهروز اسماعیل پور : راهنما)اساتید 

  دکتر جاوید عمارت پرداز - دکتر مهدي داوري : مشاور اساتید 

                  باغبانی علوم: رشته                                           کارشناسی ارشد :تحصیلی مقطع 

    اردبیلی محقق دانشگاه                                                  فیزیولوژي و اصالح سبزي : گرایش

  96: صفحات تعداد                      22/7/1396    :دفاع تاریخ                     و منابع طبیعی کشاورزيدانشکده  

   :چکیده

در تولیـد ارگانیـک    کیـ ولوژیب يکودهـا  نیکمپوست، کمپوست پسماند قارچ و همچنمصرف کودهاي آلی از قبیل ورمی   

بـه منظـور   . جلوگیري می کند زنی خاك هايگیاهان دارویی عالوه بر تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه از آلودگی

ـ   يمرزه در بسترها اهیرشد، عملکرد و اسانس گ يها خصبر شا ییایو جلبک در کودرمایتأثیر قارچ  تر  یبررس   ،یکشـت آل

. صورت گرفـت  یلیدانشگاه محقق اردب یتکرار در گلخانه علوم باغبان 3با  یدر قالب طرح کامال تصادف لیفاکتور شیدو آزما

 هـاي خـاك و ماسـه  بـه عنـوان شـاهد بـوده و نسـبت       1:2شامل خاك با نسـبت   شیبستر  در دو آزما یشیآزما يمارهایت

شـامل  قـارچ    گـر ید يمارهـا یدرصد کمپوست مصرف شـده قـارچ بـود  و ت    30و  کمپوستیدرصد از  ورم 30 ینیگزیجا

ـ ( در چهار سطح  ییایبا عصاره جلبک در یو محلول پاش شیآزما کیدر )  7×107صفر، (در دو سطح  کودرمایتر  م،یصفر، ن

 هايبر شاخص کیولوژیو ب یآل يداد که  تأثیر کودهانشان  شیهردو آزما  جینتا. بود گرید شیدر آزما) تریگرم در ل 2و  1

 ،يعنصـر رو  يو محتوا یکیولوژیزیصفات ف يبیشترین مقدار برا. بود دار ینسبت به شاهد معن یفیو صفات ک یشیرشد رو

 نیـ مقـدار ا  نیوکمتـر   دبو کمپوستیمربوط به بستر ورم شیاسانس  در هردو آزما باتیمنگنز و اکثر ترک تروژن،یفسفر، ن

 ،ی، تعـداد شـاخه جـانب    اهیارتفاع گ شیباعث افزا کودرمایبا قارچ تر حیاول تلق شیدر آزما. بود مارشاهدیصفات مربوط به ت

در اثر متقابل . شاهد شد ماریبا ت سهیاسانس در مقا ياز اجزا يادیو تعداد ز يعنصر رو د،یسطح برگ، وزن خشک، کارتنوئ

مقـدار   نیشتریشده ب حیتلق کمپوستیاسانس، بستر ورم باتیترک ژهوی به هااکثر شاخص يبرا کودرمایتر چو قار یبستر آل

دوم  شآزمـای  در.  گذاشـت  هـا شـاخص  يرو یشـده اثـر مثبتـ    حیرا داشت و پس از آن بستر پسماند کمپوست قارچ  تلقـ 

مقدار ارتفـاع بوتـه، تعـداد شـاخه       نیشتریو  ب ییایجلبک در تریگرم در ل میبا غلظت ن یمحلول پاش يفسفر برا نیشتریب

وزن خشک سـاقه و   ،یتعداد شاخه جانب نیشتریو ب تریگرم در ل 1عنصر آهن مربوط به غلظت  و شهیوزن خشک ر ،یجانب

 نیشـتر یب  زیـ ن ییایـ و جلبک در یدر اثر متقابل بستر آل. بود  ییایجلبک در ماریت تریگرم در ل 2مربوط به غلظت  میکلس

گـرم   1شده با جلبک  پاشیمحلول کمپوستیبستر ورم ياسانس برا باتیترک یو برخ تروژنین ،ی، طول شاخه جانب رمقدا

ـ   پاشیمحلول کمپوستیبستر ورم ياسانس برا باتیمقدار سطح برگ و اکثر ترک نیشتریب. بود تریدر ل  میشده با جلبـک ن

اسـانس   بـات یترک یبرخ يبرا زین تریگرم در ل 1شده با جلبک  پاشیبستر پسماند کمپوست قارچ محلول. بود تریگرم در ل

 جیبـا توجـه بـه نتـا    . مقدار را داشت نیشاهد کمتر مارهایدر اثر متقابل ت شیکه در هر دو ازما. مقدار را نشان داد نیشتریب

بسـتر و کـود    نتواننـد بـه عنـوا    یمـ  ییایـ جلبـک در  نییپا يها غلظت نیو همچن کودرمایقارچ تر ،یبستر آل شیازما نیا

  .شوند یمرزه معرف کیکشت ارگان يبرا یمناسب

  بستر آلی، جلبک دریایی ، قارچ تریکودرما ، مرزه: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

 هاو جایگاه سبزي اهمیت  -1-2

مثـل آهـن و   (، مـواد معـدنی   )مانند ویتامین آ، ث و اسـید فولیـک  (ها انواع ویتامینها به دلیل داشتن سبزي 

مصـرف روزانـه   . دهنـد ي غذایی انسان را تشکیل مـی و نیز مقدار قابل توجهی فیبر، بخش مهمی از جیره) منیزیم

با توجه . کندي میهاي مزمن قلبی و عروقی پیشگرباشد، چرا که از بروز بیماريها ضامن سالمتی انسان میسبزي

ها، تولید  این محصوالت در شرایط سـالم  ها در رژیم غذایی انسان و همچنین مصارف دارویی آنبه اهمیت سبزي

اي خوري و همچنین دارویی از جایگـاه ویـژه  مرزه نیز به عنوان یک سبزي با مصرف تازه. بسیار حائز اهمیت است

 . )1384امیدبیگی،  ( در سبد غذایی انسان برخوردار است

نیازهـاي   تـامین  از پـس  بشر کهبطوري. گرددبرمی انسان خلقت بدو به دارویی گیاهان مصرف و استفاده سابقه    

 بشـر  .کـرد می استفاده خود بهبود و تسکین براي گیاهان از مزمن تا ساده هايبیماري با مواجه اثر در خود، اولیه

 داروسازي، امـروزه  و شیمی علوم پیشرفتهاي وجود با. نمودمی تفکیک سمی غیر گیاهان از را سمی گیاهان اولیه

 اینکـه  ضـمن  گیـاهی  داروهـاي .  انـد کـرده  پیدا گرایش دارویی گیاهان مصرف و سنتی طب از استفاده به جوامع

 هايقسمت بر را مثبت تأثیر چند دیگر عبارت به باشند،می نیز چندگانه اثرات داراي دارند، کمتري جانبی عوارض

 نگرانی بروز سبب ايکارخانه مصنوعات از جانبی عوارض همچنین . میکنند ایجاد همزمان صورت به بدن مختلف

 سـازمان  گـزارش  بـه ). 1384امیـدبیگی،   (اسـت  گردیـده  طبیعت به بشر بازگشت سبب و کشورها از بسیاري در

باشد کـه در ایـن میـان،    هزار گونه می 76تا  30 بین زمینکره در موجود دارویی گیاهان مجموع جهانی، بهداشت

عصاره روغنی و اسانس مورد اسـتفاده قـرار    کرده، جوشانده،هاي مختلفی مانند دمهاي شناخته شده به روشگونه

عالقه براي تولید گیاهان دارویی و معطر و تقاضا براي محصوالت طبیعی در جهـان رو   .)1383زرگري، (گیرد می

اي که قرن بیستم را به نام قرن بازگشت به طبیعت و قرن استفاده از داروهاي گیاهی نام به گونه. به افزایش است

  ). 1381گلشادي و همکاران، (اند نهاده

  مرزه -1-3

  خاستگاه -1-3-1

اسـت کـه منشـاء آن    ) Lamiaceae(ساله از تیـره نعناعیـان   گیاهی علفی ویک) Satureja hortensis L(مرزه 

در مناطق  عموماً مرزههاي مختلف گونه). 1379؛ امید بیگی،  Rechinge, 1982(شرق مدیترانه و جنوب اروپاست 
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سـنگالخی رشـد مـی کننـد      هـاي هاي عمیق تا مناطق با اقلیم خشـک، آفتـابی و خـاك   با اقلیم مرطوب و خاك

  ).1387هادیان، (

ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پالسم مـرزه در   ). Jamzad et al, 2009(باشد می گونه 235داراي  مرزه جنس

 .S.edmondi  ،S گونـه  9باشـد کـه از میـان آنهـا     گونـه مـی   15در ایـران داراي     Saturejaجـنس   . دنیاست

sahendica ،S. isophylla،S. rechinger  ، ،S. kallarica S. atropatana ، S. intermedia، S. hortensis  و S. 

khuzistanica    بومی ایران هستند)Sefidkon & Ahmadi, 2002 .(هـاي کوهسـتانی   ها بیشتر در دامنهاین گونه

 روینـد مـی  طبیعـی شمال غربی ایران، تبریز، خوي، نعمـت آبـاد، ارسـباران و نـواحی مختلـف خراسـان بـه طـور         

)Hajhashemi et al, 2002  ؛Nazari et al, 2005 .(  

  اکولوژي رشد  -1-3-2

بـذر   .انجامـد روز  به طول می 160تا  140از بدو رویش بذر تا تشکیل میوه، . مرزه دوره رویشی متوسطی دارد

در . هوایی منطقه بسـتگی دارد رویش بذر به شرایط آب و . سال از قوه رویشی مناسبی برخوردار است 2تا  1مرزه 

گیاه پس از سبز شـدن رشـد و نمـو    . شوندروز سبز می 30تا 25ها پس از صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی، بذر

هـا  نشـینند و اولـین گـل   روز پس از سبزشدن، گیاهان به گل می  80تا 75گیرد به طوري که سریعی به خود می

هـا  ها بـذر رسند و پس از رسیدن آنیج میرها به تدمیوه. شوندتشکیل می) رتی -خرداد(اوایل تابستان  -اواخر بهار

  ).1379امیدبیگی، (کنند به اطراف ریزش می

گـراد جوانـه    درجـه سـانتی   15تـا   12ها در دماي بذر. به هواي گرم و نور کافی نیاز داردمرزه در طول رویش 

گیاهان جـوان بـه دمـاي پـایین     . گراد استدرجه سانتی 22تا  20زنی بین زنند ولی دماي مطلوب براي جوانهمی

رشد مرزه . شوندگراد دچار سرمازدگی شده و خشک میدرجه سانتییک تا دو  به طوري که در. باشندحساس می

چنانچه مدتی قبل از گلدهی هوا ابري یـا سـرد شـود نـه     . شوددرجه سانتی گراد متوقف می 10بیش از در دماي 

-شود بلکه در مقدار اسانس تاثیر منفی داشته و به نحو  بارزي سبب کاهش آن میکرد گیاه کاسته میتنها از عمل

 .است  2/8تا  6/5 مناسب خاك براي کشت مرزه بین PH. گردد

از این رو برداشت پیکـر رویشـی آنهـا از ایـن     . باشندهی حاوي حداکثر مقدار اسانس میگیاهان در مرحله گلد

بـار   سـه یا حتـی   دو توان در طول سالچنانچه شرایط محل رویش گیاهان مناسب باشد می. ودشمرحله آغاز می

دومـین برداشـت معمـوال اواخـر     . گیـرد اولین برداشت همواره در آغاز گلدهی انجام مـی . محصول را برداشت نمود

هـاي  کلیـه انـدام  گیـرد و  برداشت محصول به وسیله ماشین یا داس صورت مـی . اوایل مهر مناسب است -شهریور

دماي مناسب براي خشک کـردن  . کنندپس ازجمع آوري، محصول را خشک می. شوندهوایی گیاهان برداشت می

هـا را  پس از خشک کردن، آن). Sefidkon & Ahmadi, 2002(گراد است درجه سانتی 40هاي رویشی مرزه اندام

  .  تن در هکتار است 8/1تا  4/1مقدار عملکرد وزن خشک پیکر رویشی بین . کنندبندي میتمیز و بسته

  هامورفولوژي اندام-1-3-3

  برگ -1-3-3-1
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هـا ممکـن اسـت صـاف و     سطح برگ. هاي کوتاه یا تقریبا بدون دمبرگ هستندمتقابل، داراي دمبرگها برگ 

هاي کوچـک در محـور   اي از برگمعموال مجموعه. و به عبارت دیگر بدون پیچ باشند رگبرگ مسطح بوده یا داراي

اي، تخـم مرغـی   هاي مختلف خطی، مسـتطیلی، قاشـقی، سـرنیزه   برگ ها به شکل. شوندهاي اصلی دیده میبرگ

. گیردقرار میها مورد استفاده ها یکی از صفاتی است که در شناسایی و تفکیک گونهشکل برگ. باشنداي میدایره

متـر و  سـانتی  3تا  1طول برگ  ).1388جم زاده، (تر هستند خطی، راست یا خمیده و از کاسه گل کوتاهها براکته

د شوهاي مخصوصی که در دو طرف برگ وجود دارند تشکیل میاسانس در حفره. متر استمیلی 4تا  2پهناي آن 

  ).1379امید بیگی، (

  ریشه و ساقه -1-3-3-2

گوش و مستقیم اسـت  دراین گیاه ساقه چهار. هاي فراوانی برخوردار استمرزه مستقیم بوده و از انشعابریشه 

قسـمت تحتـانی   . متـر متغیـر اسـت   سانتی 60تا 30و از  داشتهو ارتفاع آن به شرایط اقلیمی محل رویش بستگی 

دار بـوده و رنـگ آن سـبز تیـره     چوبی و بندرت کرک) قسمت تحتانی(پاي ساقه . هاي بیشتري استداراي انشعاب

  ).1379امید بیگی، (شوداي روشن تبدیل میقهوه است و در مرحله گلدهی رنگ آن به بنفش یا

  هاکرك -1-3-3-3

هاي مختلف در قسمت سایر  ند، همچنیننپوشاها را به طور یکنواخت میدر تمام سطح ساقه و شاخهها کرك

دار و به طور گسترده و یا خوابیده هستند و یا ممکن است زگیل مانند و غدهها ساده کرك. شونددیده مینیز گیاه 

تـراکم   .شـوند  هاي مختلف دیده میاي کوچک و در روي اندامهاي ترشحی بدون پایک و به شکل دایرهغده. باشند

نی بـرگ بـا   هاي ترشحی معموال در سـطح تحتـا  غده. باشندها متغیر میهاي مختلف و اسانس آنها در گونهکرك

رنـگ  . شـوند ها در هر دو سطح برگ با تراکم یکسـان دیـده مـی   شوند ولی در بعضی از گونهتراکم بیشتر دیده می

  ).1388،  جم زاده(هاي ترشحی از سبز تا زرد و یا قرمز و نارنجی است غده

  هاگل -1-3-3-4

هـاي  نر و مـاده بـوده و بـه رنـگ    ها گل .شودهاي باالیی ظاهر میحور برگمدر است که  گرزنآذین مرزه گل

هـا دور از  عدد بـوده و بسـاك   4ها پرچم واي و یا استکانی گل لولهکاسه  .شوندارغوانی یا بنفش دیده میتا  سفید

ب مسـاوي و دور از  الله داراي دو لوک .شوندتر است از یکدیگر جدا مییکدیگر و توسط یک رابط که در وسط پهن

هاي متعددي مشـاهده  ها به صورت خوشه روي چرخهدر نواحی فوقانی ساقهها گل ).1388، جمزاد(یکدیگر است 

میـوه  . گرم است 5/0 – 6/0اي تیره و وزن هزار دانه  رنگ دانه قهوه. گل وجود دارد 5تا  1در هر چرخه . شوندمی

  ).1379امید بیگی، ( کوچک کروي شکل و از نوع کپسول است

   ترکیبات موثره -1-3-4

 نظـر ترکیبـات   از و بوده معطر که میدهند تشکیل را دارویی گیاهان در موجود موثره مواد از گروهی هااسانس

 بو از ترکیبات معموال این دارند، ترپنی منشا یا و بوده ترپنها به موسوم شیمیایی گروه از و نیستند همگن شیمیایی
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 عـادي،  دماي در علت تبخیر به و است آب از کمتر معمول طور به آنها مخصوص وزن و برخوردارند خاصی طعم و

 شوندمی حل آلی هايدیگر حالل و الکل در و محلول غیر آب در ترکیبات این .شوندمی نامیده نیز فرار هايروغن

  ).1379 امیدبیگی،(

بـاالترین  ي گلدهنده این گیـاه حـاوي   است، برگها و سر شاخه تفاوتهاي هوایی مرزه ممقدار اسانس در اندام

اسانس داراي ترکیبات متفاوتی است، از مهمترین . درصد است 2تا  1مقدار اسانس بین . درصد اسانس می باشند

و ترکیبـات فنلـی   ) درصـد  30تا 20(، تیمول )درصد 40تا 30(کارواکرول  ترکیبات تشکیل دهنده اسانس میتوان

تعـدادي از   دار و ترکیبـات قنـدي و  بـه ترکیبـات آهـن    تـوان دیگر نام برد، از مواد دیگر پیکر رویشی این گیاه می

هـاي جـوان    ها و سرشاخه اسانس مرزه که مایعی بیرنگ یا مایل به زرد است از  تقطیر برگ .نام برداسیدهاي آلی 

میزان ترکیبات موثره این گیاه با توجه به شرایط اقلیمی محـل رویـش و نـوع     ). 1379امید بیگی، (آید  بدست می

گونه هاي مختلف مرزه از نظر ترکیبات موجود در اسانس در دو . هاي محیطی متغیر خواهد بود اه و تنشتغذیه گی

گروه گونه هاي داراي ترکیبات تیمولی تیمول و کارواکرول و گونه هاي داراي ترکیبات غیر فنلی شامل مونـوترپن  

کارواکرول ). Krimmer et al, 1995( گیردقرار میهاي هیدروکربنه، مونوترپن هاي الکلی و مونوترپن هاي کتونی 

مهمترین ترکیب فعال بیولوژیکی موجود در اسانس مرزه تابستانه و مرزه زمستانه و برخی گونه هاي وحشی مـرزه  

این گونه ها غنی ترین منابع حاوي کارواکرول در خانواده نعناع هسـتند  . می باشد) همچنین آویشن و مرزنگوش(

)Krimmer et al, 1995 .(    اسانس هاي محتوي کارواکرول داراي فعالیت آنتی اکسیدانی قابـل توجـه مـی باشـند .

م مهمی در تسکین درد و فرایندهاي سکارواکرول بازدارنده بیوسنتز پروستاگالندین است که این بازدارندگی مکانی

ی اسـتیل کـولین اسـتراز،    هاي بیولوژیکی دیگري از جمله آثار ضد اسپاسـم، بازدارنـدگ  فعالیت. ضد التهابی است 

هاي سفید خـون در مـورد کـارواکرول گـزارش     هاي آزاد، محرك ماکروفاژي گلبوللیپیدپراکسیداز، حذف رادیکال

  ).Krimmer et al, 1995(شده است 

  ارزش غذایی و دارویی  -1-3-4

گیـاه بـه خـاطر وجـود     شود، عطر قوي این از اسانس مرزه در صنایع کنسرو سازي و نوشابه سازي استفاده می

اسانس گیاه مرزه به طور معنی داري فعالیت حشره  ).Capone et al, 1989(هاي فرار مخصوصا تیمول است روغن

 ,Michaelakis et al(توانند یک منبع ارزان قیمت از مواد طبیعی بـراي کنتـرل حشـرات باشـند     کشی دارد و می

اي در غذاها و نیز به عنوان یک گیـاه علفـی دارویـی سـنتی     ادویههاي هوایی مرزه به عنوان مواد قسمت).   2007

عصاره آبی مرزه کـه در  ).  Sefidkon & Jamzad, 2000(هاي معده و روده استفاده می شوند براي درمان بیماري

مـوثر باشـد و عصـاره الکلـی ایـن        Streptococcus cricetusتواند علیه گراد ایجاد شده میدرجه سانتی 80دماي 

همچنـین بـه    ،)Michaelakis et al, 2007(مـوثر باشـد     Staphylococcus aureusگیاه می تواند بـراي کنتـرل    

 ,Hajhashemi et al(شـود  عنوان ضد التهاب، آنتی اکسیدان، ضد باکتري و ضد قارچ نیز مورد استفاده واقـع مـی  

ضد نفخ و اشتها آور و براي تقویت قواي جنسی و تسکین دنـدان درد و  با طبیعت گرم و خشک، خاصیت ). 2000

 ).Mirheydari, 1993(درمان اسهال مؤثر میباشد 
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هاي این خانواده از جمله آویشن و مرزنگوش داراي ترکیبات فعال بیولوژیک متعـدد در  مرزه همانند دیگر گونه

هـاي  و یکی از بازدارنـده گیرد غذایی مورد استفاده قرار میباشد که امروزه در صنایع دارویی و اسانس و عصاره می

  ).1387هادیان ، (باشد می Aspergillus parasiticusقوي علیه آفالتوکسین ایجاد شده توسط 

 کشاورزي پایدار -1-4

کشاورزي پایدار یک فرایند زیستی است که سعی در پیاده سازي خصوصیات کلیدي یک اکوسیسـتم طبیعـی   

هـا،  خیزي خاك، کنتـرل زیسـتی آفـات و بیمـاري     این رهیافت، هدف تقویت و افزایش دراز مدت حاصلدر . دارد

هـاي  در سال هاي اخیر ضرورت مطالعـه ویژگـی  . کاهش یا حذف کودهاي شیمیایی و مواد حاصلخیز کننده است

بسیار مـورد توجـه قـرار    زیستی منطقه رشد ریشه در راستاي کشاورزي پایدار به منظور بهبود تغذیه و رشد گیاه، 

به طریقه بیوتکنولـوژي و از کلیـه منـابع آلـی از     ) کمپوست(همچنین در همین راستا تولید کود آلی . گرفته است

باگاس نیشکر، ضایعات پسته و چاي ، کاه و کلـش غـالت ، سـبوس    (جمله زباله هاي خانگی ، ضایعات کشاورزي 

  ).Malakouti, 2000(گیرد و خانگی و غیره صورت می هاي شهريفاضالب) لجن(و بازیافت ...) برنج و

-امروزه با توجه به صنعتی شدن جوامع و رشد فزاینده جمعیت، حجم بسیار زیادي از ضایعات آلی تولیـد مـی  

. روندشود که مشکالت جدي در زمینه دفن آن ها وجود داشته و منبع مهم آالینده محیط زیست نیز به شمار می

هـا در کشـاورزي   آلی و عناصر غذایی بوده و مصـرف کمپوسـت شـده آن   چنین ضایعاتی غنی از موادبا این وجود، 

تواند با اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك اثر ها و کاهش خطرات زیست محیطی میضمن دفن سالم آن

  .)Olfati et al, 2012(مثبت بر کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي داشته باشد 

یابی به توسعه پایدار یکی از مباحث اصلی است که در سرلوحه برنامـه کشـورهاي   زیست و دستحفظ محیط 

با توجه به مصرف بی رویـه کودهـاي شـیمیایی کـه سـبب بهـم       . استمختلف جهان از جمله کشور ما قرار گرفته

ده اسـت، پیـدا   خوردن تعادل عناصر غذایی، کاهش عملکرد و کیفیت محصوالت و آلودگی منابع آب و خاك گردی

هاي در این راستا لزوم توجه به سیستم. رسدکردن روشی که بتواند از مصرف این کودها بکاهد ضروري به نظر می

جهت تامین بخشی از نیازهـاي کـودي گیاهـان زراعـی و کـاهش      ) زیستی(بیولوژیک خصوصاً کودهاي بیولوژیک 

 .)1380صالح راستین ،(شود استفاده از کودهاي شیمیایی، بیش از پیش احساس می

هاي شیمیایی به  منظور کسب عملکرد بـاال بـوده   در دهه هاي اخیر تولید در کشاورزي متکی به مصرف نهاده

-که عالوه بر ایجاد مشکالت عمده و آلودگی محیط زیست این مواد مانع بزرگی در دستیابی به تولید پایـدار مـی  

هـا و مـدیریت مناسـب آب و    بناي کاهش در مصرف انـرژي، نهـاده  هاي آینده کشاورزي بر م تاکید سیستم. باشند

سـخن سـنج،   (خاك و منابع بیولوژیکی و حفظ محیط زیست به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب و پایدار است 

1380.(  

کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ در مقایسه با کودهاي شـیمیایی داراي  کودهاي آلی به ویژه کود ورمی

ادي مواد آلی هستند و به عنوان منابع غنی از عناصر غذایی بخصوص نیتروژن، فسفر و پتاسیم به شـمار  مقادیر زی

  ). Chaudhuri, 2002(دهند روند که این عناصر را به مرور در اختیار گیاهان قرار میمی
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  کمپوستورمی -1-5

هاي خاکی و ریـز جانـداران   از کرمکمپوست ورمی یک کلمه التین به معنی کرم است و در فرایند تولید ورمی

-هاي سیاهرنگ و غنی از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان با بوي خاك استفاده مـی هبراي تبدیل ضایعات آلی به ماد

هاي خاکی است کـه  هاي خاکی محصول جانبی طبیعی کرمفضوالت کرم. شودکمپوست نامیده میشود که  ورمی

 ,Smith(تواند به کار رود اهان غنی و به عنوان بهترین ماده اصالح کننده خاك میاز نظر مواد غذایی مورد نیاز گی

گـردد و شخصـی بـه نـام مـارکوس کـاتو از       کمپوست به قبل از میالد مسیح بر میتاریخ استفاده از ورمی). 1998

ام گوشتی زمین یاد هاي خاکی به عنوان اندارسطو از کرم. کمپوست در دو هزار سال قبل استفاده کرده استورمی

هاي خاکی براي تبدیل لجن فاضالب به کود آلی را اولین بار هرتستین استفاده از کرم). Smith,1998(کرده است 

  ).Dominguez et al, 2000( پیشنهاد کرد 1970در ایالت نیویورك در سال 

هـا، بقایـاي   ها ،آنزیماکتريکمپوست یک کود بیوارگانیک و شامل یک مخلوط بیولوژیکی بسیار فعال از بورمی

باشد که سبب ادامه عمـل تجزیـه مـواد آلـی خـاك و پیشـرفت       خاکی میهاي کرمگیاهی، کود حیوانی و کپسول

کمپوسـت منبـع غنـی از عناصـر     ورمـی ). Bremness, 1999(گـردد  هاي  میکروبی در بستر رشد گیاه مـی فعالیت

هاي محـرك رشـد گیـاه    ها و هورمونآنزیم ها،مصرف، ویتامینمپرمصرف مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، ک

از این رو استفاده از آن در کشاورزي پایدار عالوه بر افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسـم هـاي مفیـد    . است

این کود آلی سبک، فاقد ). Prabha, 2007(گرددخاك، سبب رشد زیاد و سریع گیاهان از جمله گیاهان دارویی می

تر بوده و در مدت زمان کوتاه کمپوست آسانفراوري آن نسبت به بیو. هاي هرز استهرگونه بو و عاري از بذر علف

ها بـوده و از طـرف   هاي هوازي مفید مانند ازتوباکترکمپوست از طرفی، حاوي میکروارگانیسمورمی .گیردانجام می

کمپوست از موادي پیت ورمی. ن می باشدتوژهاي پامیکروارگانیسمها و هوازي، قارچهاي غیردیگر، عاري از باکتري

مانند همراه با خلل و فرج ، ظرفیت هوادهی، زهکشی و ظرفیت نگهداري آب باال ساخته شـده کـه داراي سـطوح    

 ها داراي نمک محلـول کمپوستدر مقایسه با مواد مادري اولیه، ورمی. باشندزیاد براي جذب باالي مواد غذایی می

   ).Atiyeh et al, 2002(باشند ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و میزان اسید هیومیک بیشتري می تر،کم

  تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات خاك -1-5-1

گیري خصوصیات ورمـی کمپوسـت و   در اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص ورمی کمپوست، تأکید بر اندازه

ترکیبات هوموسی نقش مهمی در تهویـه، ظرفیـت نگهـداري    . ه بوده استتأثیر آن بر خصوصیات خاك و رشد گیا

بنـابراین، تـأثیر ورمـی کمپوسـت روي خصوصـیات فیزیکـی خـاك بیشـتر از         . آب و خاك و نفوذپذیري آن دارند

 ,Weber(شـود  اي مـی وقتی ترکیبات هوموسی خاك کاهش یابد، خاك سخت، فشرده و کلوخـه . کمپوست است

ي میکروبی خاك پـس از مصـرف   گزارش کردند که میزان نیتروژن وزن زنده) 2002(مکاران گواندي و ه). 2004

گیـري میـزان عناصـر غـذایی در ورمـی      انـدازه . ورمی کمپوست ضایعات خاك و کود گاوي بیشتر از کمپوست بود

ورمی کمپوسـت  براي مثال . کمپوست نشان داد که مقدار عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در آن بیشتر از خاك است

کمپوست باعث افزایش مواد آلی اضافه کردن ورمی). Ranch, 2003(سه برابر خاك نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارد 

و تغییر خصوصیاتی از قبیل عمق خاك، ظرفیت نگهداري آب، قابلیت هدایت الکتریکی، چگالی ظـاهري، ظرفیـت   
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نتایج حاصـل از  چنین هم) . 1383داوري نژاد و همکاران (تبادل کاتیونی، تخلخل و پایداري خاکدانه ها می شود 

در بررسی تأثیر ورمی کمپوست بر خصوصـیات خـاك و فرسـایش آن    ) 2011(اي تجادا و همکاران تحقیق مزرعه

هبود خصوصـیات فیزیکـی، شـیمیایی و    تن در هکتار ورمی کمپوست و در نتیجه ب 10و  5نشان داد که با مصرف 

درصد کاهش و پوشش گیـاهی نیـز بـه     2/31بیولوژیکی خاك، فرسایش خاك در مقایسه با خاك شاهد به میزان 

ي آلی ویـا ورمـی  نشان دادندکه افزایش ماده) 2000(ماریناري وهمکاران . درصد افزایش یافته است 7/68میزان 

شـده   CO2و نیز تولید ) اسیدفسفاتاز، دي هیدروژناز و پروتئاز(می خاك هاي آنزیکمپوست باعث افزایش فعالیت

ها نشان داده اسـت کـه   بررسی .باشداست که درنتیجه افزایش فعالیت میکروبی به علت موادآلی غنی درخاك می

ـ تواند در گیاهـان بـراي جوانـه   برد که میصورت پیوسته باال میکمپوست فعالیت بیولوژیکی را بهورمی ی بـذور،  زن

باشـند  ده مـی هاي کشت تجاري که فاقد مواد غذایی قابل استفاگلدهی،  رشد و عملکرد بهتر در مقایسه با محیط

  ).Atiyeh et al,2000(استفاده شود 

  تأثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاه -1-5-2

زیرا بـا  . باشدکاربرد ورمی کمپوست در خاك، یک عمل مدیریتی مناسب در هر سیستم تولیدي کشاورزي می

تحریک رشد و فعالیت میکروبی خاك، باعث معدنی شدن مواد غذایی مورد نیاز گیاهان شده در نتیجـه کیفیـت و   

کمپوست به طور غیر مستقیم از طریق تـأثیر بـر   ورمی. )Arancon et al, 2006(ابد یحاصلخیزي خاك افزایش می

براي مثال اضافه کردن ورمی کمپوست به محـیط رشـد   . هددمیکروفلور خاك، رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار می

عمل اکسایش و پایدار شـدن مـواد آلـی در فرآینـد     . دهدحاوي پیت، میزان تشکیل کلونی میکوریزا را افزایش می

  ). Cavender et al, 2003(گیرد د کمپوست صورت میتر از فرآینکمپوست سریعتولید ورمی

ــرات ورمــی)2006(آرنکــون و همکــاران         ــوت فرنگــی مزرعــه اي،  ، اث کمپوســت را روي رشــد و عملکــرد ت

(Frogaria ananasa) تـن در   10و  5هـاي  کمپوسـت در نسـبت  در این آزمایش ورمی. مورد بررسی قرار دادند

داري فرنگـی را بـه طـور معنـی    ها رشد و عملکرد گیاه تـوت کمپوستکاربرد ورمی. هکتار مورد استفاده قرار گرفت

، افزایش تعـداد  %37زنی در گیاه ، جوانه%37همچنین کاربرد این ترکیب سبب افزایش سطح برگ تا . افزایش داد

کمپوست فعالیـت بیولـوژیکی   اند که ورمیها نشان دادهبررسی. درصد شد 35و تولید میوه به میزان % 40ها تا گل

زنـی بـذور، گلـدهی، رشـد و عملکـرد بهتـر در       ي جوانهتواند در گیاهان برابرد که میرا به صورت پیوسته باال می

بـراي مثـال   . باشـند، اسـتفاده شـود   هاي کشت تجاري که فاقد مواد غـذایی قابـل اسـتفاده مـی    مقایسه با محیط

هاي گلدانی کشت بدون خاك، در گیاهان فصلی سبب افزایش کمپوست به مخلوطجایگزینی مقادیر کمی از ورمی

 L. Solanum( ، گوجـه فرنگـی   ).Petroselinum crispum L(بـذور و رشـد گـل جعفـري     زنیدار در جوانهمعنی

lycopersicum(  و فلفل)Capsicum annum L.( اي در زمانی که تمامی عناصـر ضـروري   هاي گلخانهدر آزمایش

نشان دادند که با افزودن کمپوست ) 2004(اسپییر و همکاران  .)Atiyeh et al, 2000(گردد در دسترس باشد، می

-اثـر ورمـی  ) 2007(آالم و همکـاران  . افـزایش پیـدا کـرد    )L. Beta vulgaris(لجن فاضالب عملکرد چغندر قند 

-را در خـاك ) .Solanum tuberosum L (کمپوست و کود شیمیایی را بر روي رشد و عملکرد اجزاي سیب زمینی

پتاسـیم   ،فسـفر  ،کمپوسـت و کودهـاي نیتـروژن   بررسی کردند، نتایج نشان داد اضافه کردن ورمیهاي بنگالدش 
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انـد کـه در   هـا نشـان داده  آزمـایش . گذاردداري روي رشد و عملکرد سیب زمینی تاثیر میگوگرد به صورت معنی،

و باعـث کـاهش درصـد     توان آبشویی سدیم را تسـریع کـرد  هاي شور و سدیمی، با اضافه کردن مواد آلی میخاك

). Walker & Bernal, 2008(سدیم قابل تبادل و کاهش هدایت الکتریکی شد و نفوذ پذیري خاك را افـزایش داد  

اي از تنظـیم  تحریک فعالیت ریزموجودات در مواد آلی در حضور کرم هاي خاکی باعث تولید مقدار قابل مالحظـه 

نوبه خود رشد شود که این مواد بهها میها و سیتوکنین، جیبرلین)IAA(ها هاي رشد گیاهاي مانند اکسینکننده

هاي رشد بوده و بر افـزایش  ها و هورمونکمپوست داراي آنزیمورمی). Tomati, 1988(بخشند گیاهان را بهبود می

، )2000(دومینگونز و همکـاران  ). Rigi, 2003(عملکرد محصوالت مختلف از جمله ذرت و برنج تاثیر بسزایی دارد 

اي در  هاي خاکی باعث کـاهش قابـل مالحظـه   فاضالب با مواد دیگر و استفاده از کرم  لجننشان دادند که اختالط 

  .شود زا میبیماري جانداران جمعیت ریز

روي خصوصـیات  ) پوسته برنج و باگـاس نیشـکر  (، تاثیر مصرف دو نوع کمپوست )1381(محمدیان و ملکوتی 

نتایج آزمایش نشـان داد کـه عملکـرد مـاده خشـک و      . و عملکرد ذرت را بررسی کردند فیزیکی و شیمیایی خاك

مقدار نیتروژن خاك، نیتروژن برگ و دانـه  . عملکرد دانه در این آزمایش با افزایش مصرف کمپوست افزایش یافتند

کـاهش  ذرت، همچنین مقدار کربن آلی خاك با افزایش مصرف کمپوست افزایش و وزن مخصوص ظاهري خـاك  

 )Spinacia oleracea واش را روي محصـوالت اسـفناج  کمپوست و ورمی، اثر ورمی)2000(عدل انصاري  .یافت

)L.پیاز ، )L. Allium cepa (ي ترکیبـات  از جملـه . بررسـی کـرد   2000تـا   1998هاي زمینی را طی سالو سیب

داري را در کیفیـت خـاك در   معنـی  ، بهبـود )هاي مختلـف غلظت(واش کمپوست و ورمیتن ورمی 6استفاده شده 

بـا  (واش کمپوسـت و ورمـی  ، ورمـی )در آب 10به  1با نسبت (واش کمپوست و ورمیهاي تیمار شده با ورمیکرت

-هاي تیمار یافته با ورمیداري در کرتعملکرد محصول اسفناج به طور معنی. ایجاد کردند) در آب 5به  1نسبت 

داري در کرت تیمار شده با عملکرد پیاز به طور معنی. ، افزایش یافت)در آب) واش/ ورمی(  5به 1با نسبت (واش 

در حالی که میانگین وزنی سنبله پیاز به طـور  . افزایش یافت) در آب)  واش/ ورمی( 10به  1با نسبت (واش ورمی

، )در آب) واش/ ورمـی (  5بـه   1بـا نسـبت   (واش کمپوست و ورمیداري بیشتر در کرت اصالح شده با ورمیمعنی

-داري در کرت تیمار شده با ورمـی عملکرد سیب زمینی و میانگین وزنی سیب زمینی به طور معنی. افزایش یافت

واش یا همان چاي کـرم شـامل فضـوالت کـرم اسـت کـه در آب غوطـه ور شـده و         ورمی. کمپوست افزایش یافت

میزان سودمندي نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسـیم  هاي مفید شده و واش باعث رشد باکتريورمی. شودهوادهی می

کمپوسـت روي خصوصـیات فیزیکـی و    ، اثـرات ورمـی  )2008(آذرمـی و همکـاران   . دهـد  و منیزیم را افزایش می

تـن   15کمپوست به میـزان  نتایج نشان داد افزودن ورمی. شیمیایی خاك را در مزرعه گوجه فرنگی ارزیابی کردند

مقدار کل کربن آلی خاك، کل نیتـروژن، فسـفر، پتـاس، کلسـیم، روي،     ) P> 05/0(ري دادر هکتار به طور معنی

-افـزودن ورمـی  . هاي شاهد افزایش داداي در مقایسه با کرتمنگنز خاك، رشد و عملکرد را به طور قابل مالحظه

 ECر داکمپوسـت بـه طـور معنـی    هاي تیمار شده با ورمیخاك. خاك شد pHکمپوست در خاك منجر به کاهش 

کمپوسـت را روي رشـد و   اثـرات ورمـی  ) 2008(چمنی و همکـاران  . هاي شاهد داشتبیشتري در مقایسه با کرت

-درصد ورمـی ) 60و  40، 20، 0(هاي در این بررسی از نسبت. اي بررسی کردندگلدهی اطلسی در شرایط گلخانه

روي تعـداد  ) P>05/0(داري ثبت معنـی کمپوست داراي اثرات مکمپوست استفاده شد و نتایج نشان داد که ورمی
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. باشـد کمپوست میها در مقایسه با گیاهان رشد یافته در خاك بدون ورمیگل، رشد برگ، وزن خشک و تر جوانه

و ) Fe(بیشترین میـزان آهـن   . کمپوست مشاهده شدورمی% 20همچنین بیشترین میزان عملکرد گیاه در ترکیب 

. کمپوست مشاهده شـد مقدار آن در گیاهان رشد یافته در خاك بدون ورمیو کمترین % 60در ترکیب ) Zn(روي 

 .خاك را کاهش و میزان کربوهیدرات را افزایش داد pHکمپوست میزان همچنین ورمی

  )SMC( 1پسماند کمپوست قارچ -1-6

قـارچ،  این کمپوست یک ترکیب آلی فرموله شده براي تولید مدرن قارچ خـوراکی اسـت کـه بعـد از برداشـت      

اجزاي اصلی این ماده . شود کمپوست مصرف شده قارچ یا پسماند کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی نامیده می

همچنین اجـزاي دیگـري مثـل    . باشدو سنگ گچ می هاي مختلفی مانند کاه، کود مرغی، چوب ذرت،شامل قست

توانـد بـه آن   می فاله جو و بعضی از مواد دیگرهاي کاکائو، تدانه، غوزه پنبه، غالف دانههاي خشک، بلغور پنبهعلف

  ). Wever et al, 2005(اضافه شود 

پسـماند کمپوسـت   . شـود به طور معمول این کمپوست بعد از برداشت قارچ به عنوان ضایعات دور ریختـه مـی  

توانـد  مـی باشد که هاي خاك داراي قیمت بسیار ارزانی میمصرف شده قارچ خوراکی نسبت به سایر اصالح کننده

-با بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك می و) Wang et al, 2008(هاي تولید را کاهش دهد ههزین

وهـابی و  (تواند نقش مهمی در افزایش رشد و عملکرد محصوالت باغی، فضاي سبز و گیاهان زراعی داشـته باشـد   

  ).1390همکاران، 

کـه اگـر   ). Parada et al, 2011(میلیون تن رسید  48/3ز به بیش امیزان تولید قارچ در جهان  2008در سال 

) Williams et al, 2001(قارچ تولید شـده باشـد    کیلوگرم پسماند کمپوت 5فقط به ازاي تولید هر کیلوگرم قارچ 

ایـن حجـم عظـیم پسـماند     . شودمیلیون تن پسماند کمپوست قارچ در جهان تولید می 17سالیانه چیزي بیش از 

تی بـراي محـیط زیسـت شـود     ید شده اگر مثل زباله انباشته شود ممکن است باعث آلودگی و ایجـاد مخـاطرا  تول

)Rajput et al, 2009 ( در نتیجه استفاده ازSMC ست که قبل ااز ویژگی بارز این کمپوست این . باشدضروري می

هـاي هـرز و   شـود، عـاري از علـف   میاز استفاده جهت تولید قارچ طی فرآیندي بطور کامل کمپوست و پاستوریزه 

-هاي تولید قارچ حاوي مقدار زیادي عناصر معـدنی مـی  باشد و همچنین پس از خارج شدن از سالنها میبیماري

هایی را که در مورد وجود و از طرفی دیگر نگرانی) Fidanza et al, 2010(فته است باشد که مورد استفاده قرار نگر

-یکـی از اسـتراتژي  ). Frutos et al, 2010(برد ارند را از بین میهاي دیگر حضور دفلزات سنگین که در کمپوست

امـا کـاربرد آن نیـز بـا     ). Medina et al, 2012(باشـد  کـاربرد خـاکی آن مـی    ،SMCهاي مناسب جهت بازیافت 

ي گیاهـان  توانـد بـرا  باشد و نمیحاوي سطوح باالي از امالح شوري می SMCچرا که . هایی همراه استمحدودت

  ).Medina et al, 2009(مورد استفاده قرار گیرد  حساس به شوري

تاکنون تحقیقات زیادي  در ارتباط با پسماند کمپوست قارچ در دنیا انجام شـده اسـت ولـی در ایـران تـا هـم       

بی  اکنون تحقیق قابل توجهی انجام نشده است و هنوز هم پسماند کمپوست قارچ در کشور ما به عنوان یک ماده

                                                             
1- Spent mushroom compost (SMC) 
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بنابراین بـا توجـه بـه پتانسـیل بـاالي      . شوداي نمیشود و جز در مواردي اندك از آنها استفادهمصرف شناخته می

  .رسدتولید پسماند کمپوست قارچ در ایران تحقیق و پژوهش در این زمینه ضروري به نظر می

  موارد کاربرد -1-6-1

  بهبود عملکرد -1-6-1-1

بـه عنـوان مثـال    . استفاده مجدد از پسماند کمپوست قارچ صورت گرفته اسـت تاکنون تحقیقات زیادي جهت 

کـاربرد  ). Medina et al, 2009(ها اشاره کـرد  ها و میوهلها، گتوان به استفاده از آن جهت بهبود کشت سبزيمی

SMC اکنش مثبـت  ها شده و گیاهان نسبت به این مواد آلی وباعث افزایش رشد رویشی، تعداد گل و میوه سبزي

شسـته شـده بـه بسـتر      SMC% 25و % 15در یک آزمایش اضافه کردن ). Jonathan et al,2011(دهند نشان می

داري افـزایش داد  را بـه طـور معنـی    (.Cucumis sativus L) کاشت میزان رشد، تعداد میوه و ارتفـاع گیـاه خیـار   

)Gonani et al, 2011 .(کمپوست قارچپسماند  در موجود میزان عناصر غذاییSMC  بـا  اي  کشت خیار گلخانـه  با

 80و  40، 20 صفر، سطح چهاردر   SMCدر این مطالعه. قرار گرفتبررسی  مورددر دانشگاه آنتالیا انجام تحقیقی 

طول  همچنین با افزایش میزان کمپوست شاخص مواد جامد محلول ونتایج نشان داد که . گرفته شد به کاردرصد 

 داشـت و  دار درصد اخـتالف معنـی   40و  20هاي  نسبت جامد محلول در میزان مواد ه وو عرض میوه افزایش یافت

در این آزمایش افزایش رشد و عملکرد را به محتواي زیـاد   ،درصد مشاهده شد 40کمپوست  بیشترین عملکرد در

. د کمپوست قارچ وجود دارند نسبت داده شـد عناصر غذایی مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن و مس که در پسمان

 ظرفیـت تبـادل   ،آلیافزایش مواد  باعثمقایسه با شاهد  در SMCکاربرد که  نشان دادنتایج این تحقیق همچنین 

بـا  ) 2006(حقیقـی و همکـاران   ). Riahi & Azizi, 2006( شـود درشت خـاك مـی  افزایش فضاي  خاك، کاتیونی

مـاه کمپوسـت شـده و یکسـال کمپوسـت شـده، روي چمـن         6تـازه،   SMCدر سـه سـطح    SMCبررسی تـأثیر  

ماه و یکسال کمپوست شده به میـزان زیـادي باعـث افـزایش      6برموداگراس، دریافتند که پسماند کمپوست قارچ 

توانـد  ها همچنین گزارش کردند که پسماند کمپوست قارچ پس از فرآوري مـی آن. شودزنی چمن میرشد و جوانه

املد و در صورتی که . گیردمکمل اصالح کننده خاك، جهت بهبود رشد چمن مورد استفاده قرار میبه عنوان یک 

رقم چمـن   9زنی تواند سرعت جوانهبا ایجاد یک پتانسیل اسمزي، می SMCگزارش کردند که ) 2007(لند چوت 

کمپوست قارچ و چند نـوع کـود   در آزمایشی کاربرد پسماند ) 2012(جواهري و همکاران . را تحت تأثیر قرار دهد

هـا تـأثیر پسـماند    آن. آلی دیگر را به منظور بهبود کیفیت چمن اسپورت در فصل زمستان مورد بررسی قرار دادند

توانـد جهـت بهبـود    کمپوست قارچ را بهتر از کودهاي آلی دیگر گزارش کردند و نتیجه گرفتند که ایـن کـود مـی   

به عنوان یک  SMCبا استفاده از ) 2007( وب استر و بوکرفیلد. قرار گیردهاي ورزشی مورد استفاده کیفیت زمین

در خاکی که بـا   (.vinifera L)اصالح کننده خاك در کشت انگور نتایج بسیار خوبی را در استقرار گیاه جوان انگور

را در همچنـین آنهـا  کـارآیی پسـماند کمپوسـت قـارچ       . پسماند کمپوست قارچ مخلوط شده بود، بدست آوردنـد 

را براي کاربرد سـطحی در   SMCآنها بهترین میزان . هاي انگور گزارش کردندکاهش مصرف آب در خاك زیر بوته

پرگرینـا و   .متـر توصـیه نمودنـد   سـانتی  5اي بـه قطـر   سانتی متر و به عنوان مالچ الیه 5/2اي به قطر خاك،  الیه

متـر  سـانتی  15و  5،  0هـاي  در کشت انگور با الیـه را به دو شکل تازه و کمپوست شده  SMC) 2009(همکاران 



 

٦٩ 
 

 

و  5تیمارهـاي  . مورد استفاده قرار دادند، که نتیجه آن افزایش قابل توجه دانه بندي و بهبود ساختمان خاك بـود 

. باعث افزایش میزان نیتروژن آلی خاك شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد انگور گردیـد  SMCسانتی متر  15

 Pisum) فرنگـی، نخـودفرنگی  را بر افزایش عملکرد محصوالت گوجه SMCتأثیر مثبت ) 2009(کاران ساگار و هم

sativum L.)سیب زمینی، زنجبیل ،(Zingiber officinale L.)سیر ،(Allium sativum L.)، گندم )Triticum L.(، 

در منطقـه هیماچـال پـرادش در     (Pyrus malus L)، و سـیب (.zea mays L)، ذرت ( .Oryza Sativa L) بـرنج  

  .جنوب هند، گزارش کردند

اي باشد، در تحقیقی امکـان  هاي گلخانهتواند جایگزین مناسبی براي پیت در کشتپسماند کمپوست قارچ می

هاي مختلف ترکیب پسماند کمپوست قارچ با ورمیکوالت و پرلیت جهت استفاده به عنوان بسـتر  استفاده از درصد

پسـماند کمپوسـت قـارچ و     1بـه   2هـاي حجمـی   نسبت. فرنگی و خیار مورد بررسی قرار گرفتکشت نشاء گوجه

هایی مانند ارتفاع، سطح برگ، وزن پسماند کمپوست قارچ و پرلیت تأثیر بیشتري بر شاخص 1به  4ورمیکوالیت و 

بـا اشـاره بـه    ) 1998(اوزگـاون  ). Run-Hua et al, 2012(مار شده نسبت به شاهد داشتند تر و خشک گیاهان تی

-گزارش کرد که استفاده از این کود مـی ) .Fragaria vesca L(فرنگی نقش مؤثر کمپوست در بهبود عملکرد توت

نیز ضمن اشاره به اثرات مثبت استفاده ) 2010(فروتوس و همکاران . تواند در بهبود تولید نقش مؤثري را ایفا کند

هاي آلوده به عناصر سنگین، گزارش کردند که استفاده وصیات خاكاز پسماند کمپوست قارچ در جهت بهبود خص

. شـود ) .Atriplex halimus L(هاي زیرزمینی گیـاه آتـریپلکس   تواند باعث بهبود رشد رویشی و انداممی SMCاز 

پسـماند از  . باشـد تواند بسیار مناسب مـی هاي هرز نیز میبه عنوان یک مالچ جهت کنترل علف  SMCاستفاده از 

-هاي هـرز مـی  رشد علفطریق ایجاد یک مانع فیزیکی بر روي سطح خاك و فعال کردن مواد سمی طبیعی مانع 

همه این مطالعات نشان دادند که افزایش رشد و عملکـرد گیاهـان فقـط در    ). Tsaoir & Mansfield, 2000(شود 

حجم بستر را بـه خـود اختصـاص داده باشـد و      از%) 25-50(نسبت بسیار کمی  SMCگیرد که زمانی صورت می

  ).Bustamante et al, 2008(به همراه داشته باشد تواند عوارضی را براي گیاه مقادیر بیشتر آن می

  بهبود خصوصیات خاك -1-6-1-2

توان آن را به عنـوان یـک   ترین خصوصیت پسماند کمپوست قارچ محتواي باالي مواد آلی آن است که میمهم

حاوي میزان زیادي عناصر غذایی مهـم و ضـروري گیـاه     SMC. منبع غذایی مهم براي گیاه مورد استفاده قرار داد

عنـوان   بـه  تواندمی قارچ پسماند کمپوست. گردندباشد که این مواد غذایی باعث افزایش حاصلخیزي خاك میمی

 ,Frutos et al(هاي زراعی داشته باشـد  افزایش پایداري سیستم در ريمؤث نقش کیفیت، با آلی کننده اصالح یکی

دي بـه  تاکنون اثرات مثبت پسماند کمپوست قارچ به عنوان یک اصالح کننده آلی توسط محققـان متعـد   ).2010

اضافه کردن پسماند کمپوست قارچ به خاك مواد آلی، توانایی حفظ ). Courtney et al, 2009(اثبات رسیده است 

دهـد  ها را افزایش میآب و مواد غذایی، میزان نفوذپذیري، تهویه، فعالیت میکروبی، دماي خاك و پایداري خاکدانه

شود و همچنین باعث بهبـود سـاختمان   و باعث کاهش فشردگی، چگالی ظاهري و تغییرات روزانه دماي خاك می

د که میـزان حفـظ آب متناسـب بـا افـزایش      نیز دریافتن) 2009(مدینا و همکاران ). Uzan, 2004(شود خاك می

 در . یابدها افزایش میو میزان ریز مغذي pH ،ECیابد، در صورتی که به محیط کشت، کاهش می SMCمیزان 
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Abstract:  
Currently trend to organic agriculture and uses of organic products is increasing. In order to 
investigation the effects of organic fertilizers of spent mushroom compost and vermicompost and 
seaweed  and trichoderma fungi inoculation on growth indices، yield and secondary metabolites of 

Sovary (Satureja hortensis L.)  two  factorial experiment  based on completely randomized design 
with three replications was carried out at Mohaghegh Ardebili University at 2016.  In both 

experiment 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 compostas one factor and  
Trichoderma fungi inoculation and  foliar spraying of seaweed extract in four levels (0، 1، 1.5 and 2 

g per liter) were another factor in these experiments.. The results of both  experiment showed that 
the effect of organic and biofertilizers on vegetative growth indices and qualitative traits were 
significant. The highest plant height, number of lateral branches, lateral branch length, leaf area, 
vegetation index, dry weight, zinc, phosphorus, nitrogen, and most essential oil compounds were 
obtained by vermicompost, and the least amount of these traits was related to control. In the first 
experiment the highest plant height, number of lateral branches, leaf area, dry weight, zinc, and 
some essential oil components were obtained for inoculation treatment with Trichoderma fungus and 
the least amount of these traits were obtained in control treatment. The highest vegetation index, leaf 
area, nitrogen and combination of sabinen and carvacrole related to the concentration of half a gram 
and the highest amount of plant height, number of lateral branches and most essential oil compounds 
were related to the concentration of 1 g/l and the most number of lateral branches, calcium, nitrogen 
and camphen compounds, beta . Bisabolene, Delta. 3. Kern and Thymol were the concentration of 2 
g/l of seaweed treatments. In the interaction of organic substrate and Trichoderma fungi, for most of 
the indices, the vermicompost was inoculated with the highest amount, and after that, the bedding of 
the inoculated mushroom compost residue had a positive effect on the indices. In the interaction of s 
bed and seaweed, the highest amount of Vermicompost substrate was sprayed with 1 g/l algae, 
followed by 1 g/l of mushroom compost. Which had the least amount of interaction in the treatment 
of both treatments. Comparisons between treatments showed that the use of organic Vermicompost 
and Trichoderma fungi, and then mushroom and seaweed compost were better. In the case of 
seaweed, 1 g/l concentration The rest increased the amount in the factors and the concentration of 2 
g/l in many cases was negative 
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