
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
  542-551. ص ،1393 پاییز، 3شماره ، 6جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 6, No. 3, Fall 2014, p. 542-551 

  
کمپوست و کودهاي بیولوژیک بر برخی خصوصیات کمی گیاه ریحان  بررسی تأثیر ورمی

)Ocimum basilicum L.(  
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  چکیده

 .گیـرد مورد استفاده قرار می تازه سبزي بصورت و ايادویه دارویی، گیاه بعنوان که تاس نعناع تیره به متعلق) .Ocimum basilicum L(ریحان 
اي از جمله آلودگی منـابع آب، خـاك و کـاهش میـزان     هاي شیمیایی در اراضی کشاورزي موجب معضالت زیست محیطی عدیدهمصرف نهاده امروزه

افـزایش   خاك، بیولوژیک فعالیت حفظ و در باروري مهمی نقش شیمیایی، منابع جاي به بیولوژیک از منابع استفاده .ها گردیده استحاصلخیزي خاك
بدین منظور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت در بهار و تابستان . دارد اکوسیستم سالمت و کشاورزي محصوالت کیفیت
: فاکتورهاي آزمایش شامل .هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیداستفاده از طرح بلوكاي بصورت فاکتوریل با آزمایش مزرعه. انجام گرفت 1391
کمپوست بودند که هرکدام در دو سطح، مصرف و عدم مصرف  و ورمی Azotobacter chroococcum ، باکتري Glomus intraradicesمیکوریزاقارچ 

 .کمپوست باعث افزایش صفات رشد ریحان نسبت به شاهد شـد  و ورمی ازتوباکتر ،گانه میکوریزاسهاثر که نتایج تجزیه واریانس نشان داد . اعمال شدند
. دار بودند، معنی)≥01/0p(عملکرد وزن تر اندام هوایی  و )≥05/0p(تعداد برگ بوته، تعداد گل آذین بوته، قطرساقه و عملکرد وزن خشک ارتفاع بوته، 

  .منظور افزایش خصوصیات کمی گیاه ریحان موثر است هلذا استفاده از کودهاي بیولوژیک ب
  
  ، عملکرد،  میکوریزاگیاه دارویی، ، رشدازتوباکتر :کلیدي هايواژه 

  

   1  مقدمه
 گیاهی علفی، یکساله، معطر ).Ocimum basilicum L(ریحان 

 بعنـوان  کـه  است) Lamiaceae(نعناع  تیره به مهم متعلق گیاهان از

 Ozcan)(شود تازه استفاده می سبزي بصورت و ايادویه دارویی، گیاه

et al.,2005; Omidbaigi, 2005 .   ریحان در اقلیم هایی بـا دمـاي
متـر و   42تـا  6/0درجه سانتگراد،بارندگی سـالیانه   27تا 7هواي بین 

-از نظر عملکرد تفاوت. شودکشت و کار می 2/8تا  3/4اسیدیته خاك 
ه مـدیریت کاشـت و داشـت    هاي زیادي بخاطر شرایط محیطی، نحو

  ). Akbarinia et al.,2008(وجود دارد 

                                                        
دانشگاه آزاد اسـالمی،  زراعت و استاد دانشجوي کارشناسی ارشد به ترتیب  -2و  1

  واحد کرج
  دانشیار موسسه تحقیقات خاك و آب کرج -3

 )Email: Shirzady_13@yahoo.com :         نویسنده مسئول -(*

-پیش اهداف و تحقق کشاورزي در پایدار توسعه به دستیابی براي
 نیاز تأمین براي مناسب از راهکارهاي استفاده راستا این در شده بینی

-می کودهاي بیولوژیک از استفاده که بود خواهد ضروري گیاه غذایی
 افزایش منظور به ).Sokhan Sanj, 2001(باشد  يمؤثر راهکار تواند

 به کودهاي تولیدکنندگان سطح، واحد در محصوالت کشاورزي تولید

فیزیکـی و   درازمدت خصوصیات در کودها اند،اینآورده روي شیمیایی
 نفوذ خاك، در نفوذپذیري با کاهش و کرده تخریب را هاخاك شیمیایی

 به را عملکرد کاهش نهایت در و ساخته دچار مشکل را گیاهان ریشه

 کاهش باعث دیگر طرف از .)Sharma, 2002(داشت  دنبال خواهند

-آلـودگی آب  و محیطی زیست مشکالت و کشاورزي کیفیت تولیدات
 نیتـروژن،  عنصـر ). Wu et al., 2005(شوند می نیز زیرزمینی هاي

 و هـا پـروتئین  ماننـد  هـاي شـیمیایی  ترکیب از بسیاري اصلی بخش
 و دهدمی تشکیل نیز را کلروفیل از و قسمتی بوده نوکلئیک هاياسید

 رشـد  کـاهش  باعـث  آن کـاهش  مـوارد،  بیشتر در است که عنصري
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  . Ojaqhlo, 2007) ( شودمی گیاهان سبز
 تولیـد  نیـاز بـراي   مورد عنصر مهمترین نیتروژن از بعد نیز فسفر

 ايهـ واکـنش  فرایندهاي بیوشـیمیایی،  درکلیه فسفر. است محصول

 دارد مقادیر نقش ژنتیکی انتقال خصوصیات و فتوسنتز انرژي، انتقال

 خـاك،  بـه  ورود از بعـد  کودهاي شـیمیایی  در موجود فسفر از زیادي

 تحرك دیگر از طرف .شودمی خارج گیاه از دسترس و شده نامحلول

 سریع پاسخگوي جذب تواندنمی و است کم بسیار خاك در این عنصر

فراهمی و تحرك فسفر در خاك وابستگی زیادي . باشد گیاه توسط آن
هاي اسیدي فسـفر خـاك بـا آهـن و آلـومینیم      در خاك. دارد pHبه 

در . تحـرك اسـت  شود لذا کمترکیب شده و از دسترس گیاه خارج می
pH 5/6 هاي آهکی کـه  در خاك. فسفر داراي بیشترین تحرك است
pH دداً از دسترس باالست، فسفر با کلسیم موجود ترکیب شده و مج

لذا هم در خاکهاي اسیدي و هم قلیایی تحرك فسـفر  . شودخارج می
 کودهاي .بیشترین تحرك را دارد 5/6 کم است و در محدوده خنثی یا

 سـطح  در عناصـر  ایـن  جهت تـأمین  راهکارها مؤثرترین از بیولوژیک

 بـه  توجـه  با امروزه). (Hassanzadeh et al., 2007 هستند مطلوب

آمده،  بوجود شیمیایی کودهاي رویهبی مصرف به دنبال همشکالتی ک
 Zaidi است قرار گرفته بیشتري توجه مورد بیولوژیک کودهاي کاربرد

et al., 2003) .(بـا  مواد نگهدارنـده  مجموعه به بیولوژیک کودهاي 

 هافرآورده یا و خاکزي میکروارگانیسم مفید چند یا یک از زیادي تعداد

 عناصـر  تـأمین  منظـور  به بیشتر که شودالق میاط آنها متابولیک ي

 مناسب خاك شیمیایی و فیزیکی شرایط ایجاد و گیاه مورد نیاز غذایی

 مایه صورت به کودهاي زیستی. شودمی مصرف گیاه نمو و رشد براي

 تولیـد  بـذر  بـا  همـراه  مصـرف  یا و در خاك مصرف براي زنده تلقیح

  ).Saleh Rastin,2001; Hamidi et al., 2006( شوند می
 منشأ با را داروهاي استفاده مورد داروهاي سوم یک حاضر حال در

 ماده به داروسازي هايروزافزون کارخانه نیاز. دهندمی تشکیل گیاهی

 و کشـت  روي مطالعه اهمیت گیاهی، منابع طبیعی حفظ لزوم و اولیه
 (Badi,2000اسـت  نمـوده  دوچنـدان  را دارویـی  فـرآوري گیاهـان  

Naghadi & Baghaliyan( .گیاهـان  نقـش  و اهمیـت  بـه  توجه با 

افـزایش   گیاهـان،  ایـن  تولید در مهم نکته مختلف، در صنایع دارویی
 طوري به؛ شیمیایی است هاي نهاده کاربرد بدون آنها بیوماس تولید

 بهبـود  در دارویـی  گیاهان همیار با میکروبی هايگونه از استفاده که

 ;Karthikeyan et al., 2008) بود هدمؤثر خوا آنها کیفیت و عملکرد

Koocheki et al., 2008) .هـدف  با حاضر تحقیق منظور به همین 

هـا روي پارامترهـاي   میکروارگانیسـم  از گروه این کاربرد تأثیر بررسی
  .گردید انجام ریحان دارویی رشد گیاه

  
  هامواد و روش

هـاي کامـل   این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك 
ادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تص

 1390-91سـال زراعـی   آزاد اسالمی واحد کرج واقع در ماهدشت در 
اسپور مخلوط بـا   قارچ میکوریزا: فاکتورهاي آزمایش شامل. انجام شد

، مایـه تلقـیح بـاکتري    Intraradices Glomus خاك و ماسه سویه
Azotobacter chroococcum تولید (کمپوست با منشأ دامی  و ورمی

که هر کدام در دو سطح، مصرف  بودند) شرکت ایده پردازان نیوشاك
مزرعه تحقیقـاتی دانشـگاه آزاد کـرج    . و عدم مصرف بکار برده شدند

باشد و زمین اجراي آزمـایش بـه   داراي گواهینامه کشت ارگانیک می
متر مربع  نهزمایش اندازه هر کرت آ. مدت چهار سال آیش بوده است

بـرداري از چهـار خـط میـانی     و شامل شش خط کاشت بود که نمونه
. اي لحـاظ گردیـد  انجام شد و یک خط از هر سمت بعنوان اثر حاشیه

ها متر در نظر گرفته شد و فاصله بوته سانتی 50فاصله بین ردیف ها 
ر کمپوست د میکوریزا و ورمی. متر بود روي ردیف از یکدیگر سه سانتی

) تلقـیح بـا بـذر و آب   (بصورت بـذرمال   ازتوباکتر. زیر بذر اعمال شد
بذر ریحان از موسسه تولید بذر گیـاه ایـران تهیـه شـد و     . اعمال شد

بصورت دستپاش در خط مستقیم کشت شد و روي بذرها بوسیله ماسه 
بادي پوشانده شد و بالفاصله آبیاري کرتی انجام شد، در ابتداي فصل 

در مرحله . اي یکبار آبیاري انجام شدبار و سپس هفتهرشد سه روز یک
متر انجام  ها به فاصله سه سانتیچهار برگی عملیات تنک کردن بوته

الزم به ذکر است که در ایـن تحقیـق از مـواد شـیمیایی جهـت      . شد
هـاي مـدیریت   هاي هرز و آفات استفاده نشـد و از روش کنترل علف

ها و صفات در گیري شاخصندازها. زراعی کشت ارگانیک استفاده شد
ها از بوته گیري ارتفاعجهت اندازه. درصد گلدهی انجام شد 50مرحله 
گیـري وزن ترگیـاه از تـرازوي    متر استفاده شـد و بـراي انـدازه    سانتی

هـا در  براي عملکرد ماده خشک گیـاه، نمونـه  . دیجیتالی استفاده شد
-درجه سـانتی  70ساعت در دماي  48پاکت گذاشته شدند و به مدت 

گیـري  براي انـدازه . گراد در آون قرار داده شدند و سپس توزین شدند
منظـور از تعـداد بـرگ،    . ساقه گیاه از کولیس دیجیتالی اسـتفاده شـد  

بـه منظـور اثبـات    . باشدهاي کامالً توسعه یافته گیاه ریحان میبرگ
همزیستی میکوریزایی با ریشه درصد کلونیزاسـیون ریشـه بـه روش    
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لپس و هیمن انجـام شـد و نتـایج حـاکی از برقـراري همزیسـتی       فی
افزار هاي این آزمایش توسط نرمداده. میکوریزایی با ریشه گیاهان بود

در (هـا بـه روش دانکـن    تجزیه و مقایسه میانگین SAS 9.1آماري 
  .انجام شد) درصد احتمال پنجسطح 

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك زمین  –1جدول 

Table 1- Physico-chemical characteristics of cultivated soil 
هدایت 
  الکتریکی

EC  
  

  
  کربن آلی
Organic 
carbon  

  آهن
Fe  
 

  منگنز
Mn 
  

 روي
Zn  

 مس
Cu  
  

  پتاسیم
K  

فسفر قابل 
 Availableدسترس

P  

نیتروژن 
 کل

Total 
nitrogen 

  بافت خاك
texture Soil   

دسی 
زیمنس بر 

  مترمربع
)dS.m-1(  

کل اسدیته 
  اشباع
pH  

 (%)          
گرم بر میلی(

  )کیلوگرم
(mg.kg-1) 

      

  لومی 0.1 9.68 452  1.5 0.7  16.3 3.66 1.1 7.7 1.7
 Loamy 

  
  ورمی کمپوستنتایج خصوصیات شیمیایی  –2جدول 

Table 2- Analysis of  chemical characteristics for vermicompost 

هدایت 
 الکتریکی

EC   اسدیته  
pH  

  یمواد آل
OM 

نسبت 
کربن 

به 
 نیتروژن

C/N 

کربن 
 آلی

O.C  

 کلسیم
Ca  

  منیزیم
Mg 
  

 پتاسیم
K 
  

فسفر قابل 
 Availableدسترس

P 

نیتروژن 
 کل

Total 
nitrogen 

  رطوبت
Humidity  

دسی زیمنس 
  بر مترمربع

)dS.m-1(  
 (%)  (%)  

4.1 9.16 36.6 9.6 21.2 5.4  1.8 1.25 0.63 2.21 9.65 
  

  
  کمپوست بر ارتفاع گیاه ریحان و ورمی ازتوباکترسه گانه مایکوریزا ، متقابل  اثر - 1شکل 

Fig. 1- The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on plant height of Basil 
M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0 : ،بدون میکوریزاB0 : و  اکترازتوببدونV0 :کمپوستبدون ورمی  

M1: with mycorrhiza,  B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 
M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost 
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 ریحان گیاهکمپوست بر تعداد برگ در بوته  ورمی و ازتوباکتر ، میکوریزا گانه سه اثرمتقابل - 2شکل 

 Fig 2 - The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on plant leaves of basil. 
M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0 : ،بدون میکوریزاB0 : و  ازتوباکتربدونV0 :کمپوستبدون ورمی  

M1: with mycorrhiza,  B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 
M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost  

  

  و بحث نتایج

گانـه  تجزیـه واریـانس نشـان داد اثـر متقابـل سـه       نتایج جدول
بـر   )≥p 05/0(داري کمپوست تأثیر معنـی  و ورمی ازتوباکترمیکوریزا، 

هـا،  گیاه ریحان داشـت، بـر اسـاس جـدول مقایسـه میـانگین      ارتفاع 
بیشترین ارتفاع گیاه در هنگام مصرف ورمـی کمپوسـت، میکـوریزا و    

قرار داشت وکمتـرین ارتفـاع در    aمتر در گروه  سانتی 5/81 ازتوباکتر
 اثـر  خصـوص  در. قرار گرفت cمتر در گروه  سانتی 4/68تیمار شاهد 

 که داشت اظهار باید ارتفاع بوته، فزایشا بر هاي مفیدمیکروارگانیسم

و  فسـفر  ویژه به غذایی، عناصر جذب افزایش از ناشی احتماالً امر این
 نتیجـه  در و فتوسـنتز  بهبـود  بر آن تأثیر توسط مایکوریزا و نیتروژن

تحقیـق روي   نتایج با آزمایش این نتایج. است بوته بوده افزایش رشد
کننـده فسـفات   هـاي حـل  کتريچاي با مصرف قارچ میکـوریزا و بـا  

)Hazarika et al., 2000(،   روي  آزوسـپریلیوم و  ازتوبـاکتر مصـرف
کننـده  هـاي حـل  ، مصـرف بـاکتري  ) (Azzaz et al., 2009رازیانه 

 Mentha piperita L.( )Swaefy( فسفات روي گیاه نعنـاع فلفلـی  

Hend et al., 2007 (داراي نتیجه مشابهی است.  
گانـه  نشان داد که اثـر متقابـل سـه    ریانسوا جدول تجزیه نتایج
 05/0(داري تأثیر معنی کمپوست در سطح و ورمی ازتوباکترمیکوریزا، 

p≤(   بـر اسـاس جـدول مقایسـه      .بر تعداد برگ گیاه ریحـان داشـت
بـا  ) برگ کامالً توسـعه یافتـه   166(ها، بیشترین تعداد برگ میانگین

قرار داشـت و   aر گروه کمپوست د و ورمی ازتوباکترمصرف میکوریزا، 

  .قرار داشت cبرگ مربوط به تیمار شاهد در گروه 70کمترین تعداد 
گانـه  نشان داد که اثـر متقابـل سـه    واریانس جدول تجزیه نتایج
-تأثیر معنی )≥p 05/0(کمپوست در سطح  و ورمی ازتوباکترمیکوریزا، 

ه آذین گیاه ریحان داشت، بر اساس جـدول مقایسـ  داري بر تعداد گل
آذیـن در هنگـام مصـرف میکـوریزا،     ها، بیشترین تعـداد گـل  میانگین
آذین مربوط و کمترین تعداد گل aکمپوست در گروه  و ورمی ازتوباکتر

بذر  آذین حاوي تعداديدر واقع هر گل .بود bبه تیمار شاهد در گروه 
تواند براي تولید بـذر بیشـتر کـاربردي    باشد و این صفت کمی میمی

  .باشد
نشان داد کـه اثرمتقابـل سـه گانـه      واریانس جدول تجزیه یجنتا

-تأثیر معنی )≥p 05/0( کمپوست در سطح و ورمی ازتوباکترمیکوریزا، 
داري بر قطر ساقه گیاه ریحـان داشـت، بـر اسـاس جـدول مقایسـه       

و  ازتوباکترها، بیشترین قطر ساقه در هنگام مصرف میکوریزا، میانگین
قـرار داشـت و کمتـرین     aمتر در گروه میلی 1345/5کمپوست  ورمی

 کودهـاي  .متـر بـود  میلـی  9495/3قطر ساقه مربوط به تیمار شاهد 

 و غذایی عناصر بهتر جذب کننده فسفات باهاي حلزیستی و باکتري
 گیـاه، در  رشـد  و فتوسـنتز  میـزان  افزایش نتیجه در و تغذیه مناسب

 بوتـه  در گلـدار سرشـاخه   تعداد افزایش و گلدهی بهبود باعث ،نهایت

  .است گردیده
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 ریحان گیاه گل آذین بوته دتعداکمپوست بر   ورمی و ازتوباکتر ، میکوریزا گانه سه اثرمتقابل -3شکل  

 Fig 3- The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on the number of inflorescences per plant of 
basil. 

M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0 : ،بدون میکوریزاB0 : و  ازتوباکتربدونV0 :کمپوستبدون ورمی  
M1: with mycorrhiza, B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 

 M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost 
  

کمپوسـت   در این تحقیق با مصرف کودهاي بیولوژیـک و ورمـی  
نتایج تهامی زرندي  با نتیجه آذین افزایش یافت، اینتعداد برگ و گل

مصرف کودهاي آلی  )Tahami Zarandi et al., 2010( وهمکاران 
شامل ورمی کمپوست، کود گاوي، کود گوسفندي، کود مرغی بر روي 

 Darzi et al., 2006; Azzaz( وهمکاران  گیاه ریحان و نتایج درزي

et al., 2009; Badran & Safwat, 2004  ( هـاي  مصرف بـاکتري
کمپوست بـر روي   کننده فسفات، کود دامی و نیتروکسین و ورمیحل

و مصـرف کـود گـاوي، کمپوسـت،      (Falahi et al., 2009 )رازیانه 
 بـه  ایش برگافز. دارد آلمانی، مطابقت بابونه بر رويکمپوست  ورمی

 تولیـد  و فتوسـنتز  عمـل  انجـام  گیاهی جهت اندام تریناصلی عنوان

-رویشی می رشد روي نیتروژن مثبت اثر دلیل به گیاه، در آسیمیالت
 طریـق تثبیـت   از گیـاه  رشـد  محـرك  باکتریهاي کلی طور به. باشد

 افزایش فسفر نامحلول، حاللیت اتمسفر، در موجود مولکولی نیتروژن

 و ايریشه سیستم توسعه ناحیه ریزوسفر، در غذایی ناصرع به دسترسی
 مراحـل  در رشـدي  هايهورمون ترشح و هاجذب یون سطح افزایش

 مواد تولید بیشتر با و شوندمی گیاه رشد تحریک باعث مختلف رشدي

 اثـر ). Glick , 1995(مهمی دارند  نقش تولید افزایش در فتوسنتزي

هـاي نیتـروژن ماننـد    کننـده  تثبیت توسط گیاه در القا شده هورمونی
 ساقه مورفولوژي در تغییراتی مستقیم طور ممکن است یا به ازتوباکتر

 و تعـداد  بـرگ  و شـاخ  افزایش ساقه، شدن قطور(شده  گیاهان تلقیح

 آن تبـع  به و رشد ریشه ازدیاد با یا و) کند ایجاد گلدار هاي سرشاخه

 گیاه هوایی بخش شتربی رشد و امالح، آب به دسترسی زمینه افزایش

نتـایج بـه   . )Amooaghaie, 2007 & Mostajeran( سازد ممکن را
 Ribaudo et(ریبادو و همکـاران   دست آمده در این تحقیق با نتایج

al., 2006(  روي گیاه گوجه فرنگی  آزوسپیریلیومدر خصوص مصرف
)Lycopersicon esculentum Mill.(  با نتـایج آزات و همکـاران   و
)Azzaz et al,2009 (کننده فسفات بر روي هاي حلمصرف باکتري

    .مطابقت دارد گیاه دارویی رازیانه
گانـه میکـوریزا،   نشان داد اثـر متقابـل سـه    واریانس تجزیه نتایج
داري بـر  تـأثیر معنـی  ) ≥p 05/0(کمپوست در سطح  و ورمی ازتوباکتر

ن وزن ها، بیشتریوزن خشک ریحان داشت، بر اساس مقایسه میانگین
و  ازتوبـاکتر کیلـوگرم درهکتـار بـا مصـرف میکـوریزا،       1071خشک 

بود در حالیکه کمترین وزن  aکمپوست بدست آمد که در گروه  ورمی
کمپوست  استفاده از ورمی. بود cخشک مربوط به تیمار شاهد در گروه

و کودهاي بیولوژیک موجب افزایش عملکرد وزن تر و خشـک انـدام   
در ایـن تحقیـق و   ) .Ocimum basilicum L(هوایی گیـاه ریحـان   
-کمپوست و کودهاي بیولوژیک ازجمله بـاکتري  استفاده از کود ورمی

ــل  ــاي ح ــات  ه ــفات در تحقیق  ;Vinutha, 2005( کننــده فس
Balakumbahan & Rajamani, 2010; Ajimoddin et al., 
2005; Kumar & Singh, 2001; Shalan, 2005; Banchio et 
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al., 2009  (کننده فسفات هاي حلمصرف باکتري تحقیقی و نیز در
) .Glycine max L(سـویا   روي ریزوبیـوم و هـا  سـودوموناس شامل 

)Raei Por & Aliasgharzadeh, 2007 (افـزایش عملکـرد    موجب
 شـده  غنـی  کـود  کمپوست به عنوان یکورمی. شد وزن تر و خشک

یش رشد و عملکـرد  هاي رشد بوده و در افزاها و هورمونداراي آنزیم
 حاللیـت  طریـق  کمپوست ازورمی ).Rigi,2003(گیاهان تأثیر دارد 

 هـاي ریسـه  توسـط  فسـفر  سبب جذب کشت، بستر در فسفر مطلوب

 و وزن تـر  بهبود رشـد خصوصـاً   آن متعاقب و میکوریزا شده گسترده

). (Kumar & Singh, 2001 دشـو اندام هوایی گیاهـان مـی   خشک
گیـاه   توانـایی  آن دلیل شود، کهگیاه می رشد افزایش میکوریزا موجب

 ماننـد فسـفر   معدنی عناصر برخی کارآمد جذب در قارچ با همزیست

 فرآینـد  جملـه  از فیزیولوژیک گیاه صفات بر فسفر محتواي .باشدمی

 شـود که موجب بهبود رشد و عملکرد گیاهان مـی  است مؤثر فتوسنتز
)Podila & Douds, 2001.(  

  

              

  
 ریحان گیاه  قطر ساقه کمپوست بر ورمی و ازتوباکتر ، میکوریزا گانه سه اثرمتقابل - 4شکل 

 Fig 4- The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on plant Stem diameter of basil. 
M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0:  ،بدون میکوریزاB0 : و  ازتوباکتربدونV0 :کمپوستبدون ورمی  

M1: with mycorrhiza,  B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 
 M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost 

   
 کمپوست بر وزن خشک  گیاه ریحان و ورمی ازتوباکتراثرمتقابل سه گانه میکوریزا ،  - 5شکل 

 Fig 5- The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on Dry weight of basil. 
M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0 : ،بدون میکوریزاB0 : و  ازتوباکتربدونV0 :کمپوستبدون ورمی  

M1: with mycorrhiza, B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 
 M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost  
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 ریحان گیاه  هوایی اندام تر وزن کمپوست بر ورمی و ازتوباکتر ، میکوریزا گانه سه اثرمتقابل - 6شکل 

 Fig 6- The triple interaction of mycorrhiza and Azotobacter and vermicompost on shoot fresh weight of basil. 
M1 : ،با میکوریزاB1 : ازتوباکتربا ،V1 :کمپوست، با ورمیM0 : ،بدون میکوریزاB0 : و  ازتوباکتربدونV0 :کمپوستبدون ورمی  

M1: with mycorrhiza,  B1: with Azotobacter, V1: Use vermicompost, 
 M0: without mycorrhiza, B0: without Azotobacter and V0:Without vermicompost  

  
نشان داد اثـر متقابـل دوگانـه میکـوریزا و      واریانس تجزیه نتایج
 ازتوباکترگانه میکوریزا، و اثر متقابل سه )≥p 01/0(در سطح  ازتوباکتر
بر وزن تر اندام ) ≥p 05/0(داري کمپوست در سطح تأثیر معنی و ورمی

ها، بیشترین وزن تـر  هوایی ریحان داشت، بر اساس مقایسه میانگین
و  ازتوبـاکتر کیلوگرم در هکتار با مصرف میکوریزا،  3650اندام هوایی 

بود و کمترین وزن تر انـدام   aکمپوست بدست آمد که در گروه  ورمی
مصرف تر ریحان  باتوجه به. بود cهوایی مربوط به تیمار شاهد درگروه

بعنوان یک سبزي خوراکی این مقدار جهت گزارش در مقالـه عنـوان   
توانـد دسـتخوش   گیـري مـی  هاي مختلف اندازهشده است و در زمان

  .تغییرات وزنی شود
 ;Hazarika et al., 2000(هـاي بسـیاري از پژوهشـگران    یافته

Sharma, 2002; Toro et al., 1997 (کـه  اسـت  حقیقت این مؤید 

 پایدار کشاورزي مختلف هايدر نظام هاي مفیدمیکروارگانیسم ضورح

بـه   آنها میان که ايتشدیدکننده و افزاییاثرهاي هم طریق از ویژه به
دسترسـی   آن پیامـد  و مناسـب  بستر یک ایجاد با تواندآید، می وجود

 بیوماس و افزایش رشد بهبود موجبات غذایی، عناصر به گیاه مطلوب

  .آورد همفرا را گیاه
اگرچه تحقیقی با این فاکتورها، روي گیاه ریحـان انجـام نشـده    
است اما نتایج به دست آمده در این تحقیق با تحقیقات نسبتاً مشابهی 

 محققانهاي برخی یافته. که روي ریحان انجام شده بود یکسان بود
 ;Basu & Srivastava, 1998; Kandeel et al., 2002)جملـه   از

Khalid et al., 2006; Vinutha, 2005; Toussaint et al., 
2007; Balakumbahan & Rajamani, 2010; Banchio et al., 
2009; Sifola & Barbieri, 2006; Tahami Zarandi et al., 

حاکی از آن بود که کودهاي بیولوژیک بـر روي خصوصـیات    (2010
  .داري دارندرشد ریحان تأثیر معنی

  
  گیري نتیجه

بدست آمده از این تحقیق حاکی از تأثیرگذاري مصرف قارچ  نتایج
 Azotobacter ، بــاکتري Glomus intraradicesمیکــوریزا 

chroococcum باشد اما کمپوست بر صفات کمی ریحان می و ورمی
بـا  . گانه این فاکنورها بودبیشترین تأثیرگذاري ناشی از اثر متقابل سه

 Glomusهمزمان قارچ میکوریزاتوجه به نتایج بدست آمده، مصرف 

intraradices ــاکتري و  Azotobacter chroococcum ، بــ
کمپوست در افزایش پارامترهاي رشد ریحان نسـبت بـه شـاهد     ورمی

در واقع یک رابطه افزایشی بین ورمی کمپوست، . نقش موثري داشت
دهد در اینجا آنهـا  بوجود آمده است که نشان می ازتوباکترمیکوریزا و 

. مل یکدیگرند و مصرف همزمان آنها باعث افزایش رشد شده استمک
ریحان یک گیاه دارویی مهم و بعنوان یکی از سبزیجات خوراکی پـر  

تولید و برداشت تر و خشک این محصول بسیار حائز . باشدمصرف می
لذا بدلیل مصـرف خـوراکی آن بعنـوان سـبزي تـازه و      . اهمیت است

ثره در ترکیبات این گیاه بهتر اسـت  همچنین وجود اسانس و مواد مو
بصورت ارگانیک کشـت شـود و اسـتفاده از کودهـاي بیولوژیـک در      
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  .سالمت افراد نقش بسزایی داردحرکت بسوي کشاورزي ارگانیک و پایدار در حفظ محـیط زیسـت و   
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