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 چكیده
 منظور به .هستند مختلف اهانيگ در عملکرد شيافزا وي زراعی ها خاك تيفيك بهبود یبرا ديمف اريبس منابع از يکي زيستي كودهای    

 سبز رهيز دارويي گياه در عناصر برخي جذب و اسانس ميزان رب مايکوريزا قارچ نيهمچن و كمپوست ورمي مختلف سطوح اثر يبررس

(Cuminum cyminum L. )شد اجرا ياسوج دانشگاه یكشاورز دانشکده يقاتيتحق مزرعه در 38-33 يزراع سال در يشيآزما. 

 شامل مطالعه مورد یمارهايت .شد انجام تکرار سه و ماريت 38 با يتصادف كامل یها بلوك طرح قالب در فاكتوريل صورت به شيآزما

 Glomus گونه كاربرد كاربرد، )بدون سطح چهار در مايکوريزا قارچ و هکتار( در تن 38 و 5 )صفر، سطح سه در كمپوست ورمي

mosseae، گونه Glomus intraradices كمپوست ورمي تن 38 تيمار به مربوط اسانس درصد بيشترين .ندبود خاك در گونه( دو هر و 

 و كمپوست ورمي تن 38 ماريت در (%11/3) دانه نيتروژن و (%86/8) دانه فسفر (،%31/1) با Glomus intraradices قارچ كاربرد و

 تن 38 تيمار به مربوط هم اسانس عملکرد بيشترينو  ،Glomus intraradices و Glomus mosseae قارچ دو تلفيقي كاربرد

 از حاصل جينتا مجموع در نشد. دار معني كنش برهم صفات بقيه در و بود Glomus mosseae قارچ كاربرد و هکتار در كمپوست ورمي

 نيتروژن، عناصر جذب و اسانس بهبود باعث دتوان مي مايکوريزا یها قارچ و كمپوست ورمي كود از استفاده كه داد نشان شيآزما نيا

 شود. سبز رهيز اهيگ در پتاسيم و فسفر

 

 .كمپوست ورمي مايکوريزا، اسانس، ،(.Cuminum cyminum L) سبز رهيز :یدیكل یها واژه

 

 مقدمه

 ياهيگ ،Cuminum cyminumي علم نام با سبز رهيز
 خشک مناطق در عمدتاً كه بوده انيچتر خانواده از ساله کي
 ديتول منطقه نيمهمتر .شود مي كشت كشور خشک مهين و
 زد،ي یها استان در و بوده خراسان استان كشور، سبز رهيز

 توجه رياخی ها سال در .شود مي ديتول زين سمنان و اصفهان
 به نسبت آن كشت ريز سطح و شده شتريب اهيگ نيا به

 18161 و است شده برابر چهار حدود گذشته سال 88
 داده اختصاص خود به را كشور يزراعی ها نيزم از هکتار
  .(Rezvani Moghaddam et al., 2007) است

 از حاصل يآل مواد به منحصراً زيستي یكودها اصطالح
 اطالق رهيغ و سبز كود ،ياهيگ یايبقا ،يدام یكودها
 مواد و يقارچ و ييايباكتر زموجوداتير بلکه ،شود نمي

 يفراهم تروژن،ين تيتثب با رابطه در آنها تيفعال از حاصل



 081                                                                                                                  5 ، شماره13تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد  دوماهنامه

 

 زيستي یكودها نيمهمتر از ييغذا عناصر ريسا و فسفر
 (.Astarayei & Koocheki, 1996) شوند يم محسوب

 از استفاده پايدار، یكشاورز به دستيابي یها راه از يکي
 غذايي نياز تأمين در مهمي نقش كه است ريزموجوداتي

 به توان مي جمله آن از كه (Ishizuka, 1992) دارند گياهان
 .كرد اشاره ميکوريزا
 و فعال طور به ميکوريزا توسط كه یعناصر مهمترين از
 نتايج .است فسفر عنصر ،شود مي جذب وسيع سطح در

 درون به فسفر جريان سرعت كه داده نشان تحقيقات بعضي
 گياهان از بيشتر مرتبه شش تا سه يميکوريزاي گياه

 بر عالوه .(Alizadeh et al., 2007) است غيرميکوريزايي
 نشان تحقيقات كه است یعناصر جزء نيز نيتروژن فسفر،
 است برده باال را آن جذب ميکوريزايي گياهان داده
(Alizadeh et al., 2007.) زيگشن اهيگ یرو يقيتحق جينتا 

 زيستي، عملکرد شيافزا سبب زا،يکوريم قارچ كه داد نشان
 زيگشن اهيگ در اسانس عملکرد نهايت در و اسانس درصد
 مشاهده گريد يبررس کي در .(Kapoor et al., 2001) شد
 G. fasiculatum و G. mosseaeی ها قارچ مخلوط كه شد
 و زيگشن از،يپ زبانيم اهانيگ در را توده زيست و رشد زانيم
 .(Basu & Srivastava, 1998) دهد يم شيافزا حانير

 كمپوست ورمي مختلف ريمقاد از استفاده با كه يپژوهش
انجاام   (Ocimum basilicum L.) حاان ير ييدارو اهيگ در

 مصااار  تااان پااانج كاااه داد نشاااان جينتاااا ،شاااد
 در كيلاوگرم  58:85:85 ميازان  باه  NPK+كمپوسات  ورمي
 عملکارد  اساانس،  تيا فيك و تيا كمّ شيافازا  باعث هکتار
 شاد  شااهد  ماار يت باه  نسابت  زيساتي  عملکارد  و اسانس

(Anwar et al., 2005). بار  كه یگريد مطالعه در نيهمچن 
 (Matricaria chamomilla) بابونااه ياايدارو اهيااگ یرو

 كمپوسات  ورمي تن 38 مصر  كه شد داده نشانانجام شد، 
 باا  ساه يمقا در اساانس  عملکرد مالحظه قابل بهبود موجب
 از يناش اهيگ نيا در اسانس عملکرد بهبود كه ديگرد شاهد
 اساانس  درصاد  و گال  عملکرد خشک، ماده توليد شيافزا

 ,.Salehi et al) باود  كمپوسات  ورماي  مصار   از حاصل

2011.) 

 كاربرد نهيزم در شتريب قاتيتحق انجام لزوم به توجه با
 ييدارو اهيگ کي عنوان به سبز رهيز تياهم زين و زيستي مواد
 و كمپوست ورمي تأثير يبررس منظور به شيآزما نيا

 ميزان و غذايي عناصر جذب ميزان عملکرد، بر مايکوريزا
 .شد انجام سبز زيره اسانس
 
 روشها و مواد
 مزرعه در 3138-33 زراعي سال در تحقيق اين
 شد. اجرا ياسوج دانشگاه كشاورزی دانشکده تحقيقاتي
 كامل های بلوك طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش
 سه در كمپوست ورمي كود شد.اجرا  تکرار سه با تصادفي
 در مايکوريزا قارچ و هکتار( در تن 38 و 5 ،صفر) سطح
 ،Glomus mosseae گونه كاربرد كاربرد، )بدون سطح چهار
 گونه( دو هر كاربرد و Glomus intraradices گونه كاربرد
 پشته چهار حاوی متر 8×5 ابعاد به كرت هر بود. خاك در
 رديف دو پشته هر روی كه بود متر سانتي 58 عرض به

 نکاشت رديف يک ها كرت بين  فاصله .داشت وجود كاشت
 زيره كاشت شد. گرفته نظر در متر دو تکرارها نيب وبود 
 اسفند آخر هفته در آزمايشي تيمارهای اعمال شروع و سبز
 .شد انجام
 یمتر سانتي 18 تا صفر عمق از ش،يآزما انجام از قبل
 زانيم نييتع منظور به و یريگ نمونه يتصادف طور به خاك
 تبادل تيظرف و اسيديته م،يپتاس فسفر، تروژن،ين عناصر
 .(3)جدول  شد ارسال شگاهيآزما به يونيكات

 فواصل با ها رديف روی متر سانتي 5/3-8 عمق به بذرها
 افزايشبرای  كاشت از قبلبذرها  .شد كاشته متر سانتي 1/1

 خيس آب در ساعت 81 مدت به زني جوانه درصد و سرعت
 به مايکوريزا قارچ كاشت از قبل .شد هكاشتو بعد  شده
 بذر زير در رديف هر روی هکتار در لوگرميك 08 ميزان
 شركت از ها قارچ .انجام گرديد آبياریبعد  و شد عيتوز

 ارگانيک) پزشکي گياه نيکيكل ارگانيک زراعي توليدی
 استان در كه (ايران در ميکوريزا بيولوژيک كود توليدكننده
 یاريآب گرفت. قرار استفاده مورد و تهيه دارد قرار همدان
 یها یاريآب و اول یاريآب از پس روز چهار فاصله به دوم



 و ... كمپوست ورمی سطوح مختلف اثر                                                                                                                                                         081

 

 های علف با مبارزه .شد انجام روزه هفت فواصل در یبعد
 گسترش از پيشگيریبرای  رويشي رشد طول در هرز،
 زمان در .شد انجام دستي وجين صورت به هرز های علف
 تا كاشت از اهيگ رشد دوره طول در زين و نيزمی ساز آماده

 و كش آفت كش، علف ،ييايميش كود نوع چيه از برداشت
 خيتار در ها بوته برداشت .نشد استفاده كش قارچ
 شد. انجام يدگيرس مئعال ظهور از پس و 3/1/3133

 18ي تصادف طور به كرت هر در شده ديتولی ها دانه از
ی برا آب ليتر ميلي 188 همراه به شده برداشت نمونه گرم
 منظور به .گرفت قرار استفاده مورد اسانس درصد نييتع

 با ريتقط روش از شده هيتهی ها نمونه از اسانس استخراج
 زمان از ساعت سه مدت به كلونجر دستگاه توسط آب بخار
 نييتع نمونه هر به مربوط اسانس درصد و استفاده جوش
 ييغذا عناصر غلظت نييتع منظور به همچنين .گرديد

 خشک از پس یبذر یها نمونه از ميپتاس و فسفر تروژن،ين
 توسط هضم روش به) عصاره شدن، پودر و آون در شدن
 (ميسلن و ژنهياكس آب ک،يليسيسال دياس ،کيسولفور دياس
 مورد عناصر زانيم یريگ اندازه یبرا مزبور عصاره و شد هيته

 روش به تروژنين درصد بيترت نيبد .گرفت قرار  استفاده
 زر،يآنال اتو تک كجل دستگاه توسط ريتقط از بعد ونيتراسيت

 وانادات-بداتيمول معر  با ينورسنج روش به فسفر درصد
 نشر روش به ميپتاس زانيم و اسپکتروفتومتر دستگاه توسط و

 قرار یريگ اندازه مورد فتومتر ميفل دستگاه توسط و یا شعله
  (.Emami, 1996) گرفتند

 و SAS افازار  نارم  از اساتفاده  باا  ها داده تحليل و تجزيه
 سااطح در LSD آزمااون از هااا داده ميااانگين مقايسااهباارای 
 شد. استفاده %5 احتمال

 
 آزمایشكمپوست مورد استفاده در  خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه و كود ورمی -1جدول 

 PH بافت 
EC 

(ds/m) 

 آلی كربن

(%) 

 نیتروژن

(%) 

 فسفر

(P.P.M) 

 پتاسیم

(P.P.M) 

 33888 35888 8/3 8/38 1/5 8/7 _ كمپوست ورمی

 7888 3888 38/8 8/3 6/8 6/7 رسي لومي مزرعه خاک

 

  نتایج
 دانه نیتروژن درصد

 كمپوست ورمي اثر كه داد نشان ها داده انسيوار هيتجز جينتا
 طور همين و تنهايي به دانه تروژنين درصد بر مايکوريزا قارچ و

 .(8 )جادول  داشت صفت اين بری دار معني تأثير آنها كنش برهم
 و كمپوسات  ورماي  مختلاف  ساطوح  كنش برهم نيانگيم سهيمقا
 ،كمپوسات  ورماي  ميزان شيافزا با كه داد نشان مايکوريزا قارچ
 تاان 38 كاااربرد و افااتي شيافاازا زياان دانااه تااروژنين زانياام

 ناوع  دو هار  تلفيقاي  كااربرد  با همراه هکتار در كمپوست ورمي
 تاان 38 كاااربرد و G. mosseae و G. intraradices قااارچ
 G. mosseae قاارچ  كااربرد  با همراه هکتار در كمپوست ورمي
 باه  نسابت  نيتاروژن  %7/35 و %18/30 افزايش باعث ترتيب به

 (.3 )شکل شد شاهد تيمار

 درصد فسفر دانه

بيانگر  دانه فسفر غلظت بر تيمارها تأثير نتايج بررسي
 را داناه  در موجود فسفر ميزان كمپوست، ورمي اين بود كه

همچناين  . (8داد )جادول   قارار  تأثير تحت %3سطح  در
كمپوسات   مختلف ورمي كنش سطوح برهم ميانگين مقايسه

مياازان  افاازايشبااا  كااه داد و قااارچ مااايکوريزا نشااان
 و يافات  نياز افازايش   داناه  فسافر  كمپوست، ميزان ورمي
هکتار همراه باا كااربرد    در كمپوست ورمي تن 38 كاربرد

 و G. intraradicesتلفيقاااي هااار دو ناااوع قاااارچ  
G. mosseae هکتاار   در كمپوست ورمي تن 38 و كاربرد

ترتياب باعاث    باه  G. mosseaeهمراه باا كااربرد قاارچ    
% فسفر نسبت به تيماار شااهد   5/53و  %33/61افزايش 

 (.8گرديد )شکل 
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 دانه نیتروژن درصد برای مایکوریزا و كمپوست ورمی مختلف سطوح میانگین مقایسه -1 شکل

V: كمپوست ورمي مختلف سطوح (v1: 8، v2: 5، v3: 38 در تن )هکتار 
M: مايکوريزا مختلف سطوح (m1: تلقيح، بدون m2: با تلقيح Glomus mosseae، m3: با تلقيح Glomus intraradices و m4: قارچ دو هر تلفيقي كاربرد) 

 

 
 دانه فسفر درصد برای مایکوریزا و كمپوست ورمی مختلف سطوح میانگین مقایسه -2 شکل

V: سطوح مختلف ورمي ( كمپوستv1 :8، v2 :5 ،v3: 38 )تن در هکتار  
M: ( سطوح مختلف مايکوريزاm1 ،بدون تلقيح :m2تلقيح با : Glomus mosseae ،m3 تلقيح با :Glomus intraradices  وm4 قارچ: كاربرد تلفيقي هر دو) 

 
 دانه پتاسیم درصد

 عامال  دو هر اثر است آمده نيز 8 جدول در كه طور همان
 احتماال  سطح در تنهايي بهيک هر مايکوريزا و كمپوست ورمي
 نيانگيا م ساه يمقا .اسات  دار معناي  پتاسايم  غلظات  برای 3%
 ،كمپوسات  ورماي  مختلاف  سطوح نيب در كه داد نشان مارهايت

 افازايش  باعث ترتيب به هکتار در كمپوست ورمي تن 38 ماريت
 تااان 5 تيماااار باااه نسااابت پتاسااايم %88/31 و 85/6%
شاد،   هکتاار  در كمپوسات  ورمي كاربرد عدم و كمپوست ورمي
 هر تلفيقي كاربرد مايکوريزايي مختلف سطوح بين در همچنين

 ترتياب  باه  G. mosseae و G. intraradices قاارچ  ناوع  دو
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 باه  نسابت  پتاسايم  %11/8 و %81/8 %،13/3 افزايش باعث
 و G. intraradices قاارچ  ،G. mosseae قارچ كاربرد تيمار
 (.1 )جدول گرديد قارچ كاربرد عدم
 
 دانه اسانس درصد
 اثار  كه بود آن دهنده نشان شيآزما واريانس هيتجز جينتا
 عامال  دو كانش  بارهم  زيا ن و ييتنها به كمپوست ورمي عامل
 درصاد  بار  %5 سطح در كمپوست ورمي و ييزايکوريم حيتلق

   (.8 )جدول بودند دار معني اسانس
 كاه  داد نشاان  نياز  تيمارهاا  كانش  هم بر ميانگين مقايسه
 كااربرد  هماراه  باه  هکتاار  در كمپوست ورمي تن 38 مصر 
 باه  نسابت  %7/81 افازايش  باعاث  G. intraradices قارچ
 كااربرد  همراه به هکتار در كمپوست ورمي استفاده عدم تيمار
 تفااوت  تيمارهاا  بقياه  ولاي  گرديد G. intraradices قارچ
  (.1 شکل)نداشتند  هم با یدار معني
 

 

 
 اسانس درصد برای مایکوریزا و كمپوست ورمی مختلف سطوح میانگین مقایسه -3 شکل

V: سطوح مختلف ورمي ( كمپوستv1 :8، v2 :5 ،v3: 38 )تن در هکتار  
M: ( سطوح مختلف مايکوريزاm1 ،بدون تلقيح :m2تلقيح با : Glomus mosseae ،m3 تلقيح با :Glomus intraradices  وm4 تلفيقي هر دو قارچ: كاربرد) 
 

 
 اسانس عملکرد برای مایکوریزا و كمپوست ورمی مختلف سطوح میانگین مقایسه -4 شکل

V: سطوح مختلف ورمي ( كمپوستv1 :8، v2 :5 ،v3: 38 )تن در هکتار 
M: ( سطوح مختلف مايکوريزاm1 ،بدون تلقيح :m2تلقيح با : Glomus mosseae ،m3 تلقيح با :Glomus intraradices  وm4كاربرد تلفيقي هر دو قارچ :) 
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 اسانس عملکرد
 عاماال اثاارنتااايج تجزيااه واريااانس نشااان داد كااه    

دو  كانش  هام  بار  نياز  و %3كمپوست در سطح احتماال   ورمي
 بار  %5ساطح   در كمپوسات  ورمي و ميکوريزايي تلقيح عامل

 (. 8بودند )جدول  دار معني عملکرد اسانس
كنش تيمارها نيز نشان داد كه مصار    هم مقايسه ميانگين بر

 كمپوساات در هکتااار بااه همااراه كاااربرد قااارچ تاان ورمااي 38
G. mosseae   نسابت باه تيماار عادم     37/51باعث افازايش %
 كمپوسات در هکتاار باه هماراه كااربرد قاارچ       مصر  ورماي 

G. intraradices   كه كمترين عملکرد اسانس را داشت، گردياد
 (.1داری با هم نداشتند )شکل  ولي بقيه تيمارها تفاوت معني

 
 

 سبز رهیز میزان اسانس و عناصر غذایی بذر بر كمپوست و قارچ مایکوریزا ورمینتایج تجزیه واریانس اثرات  -2جدول 

 (MS)میانگین مربعات 
 عملکرد
 اسانس

 درصد
 اسانس

 پتاسیم
 دانه

 فسفر
 دانه

 نیتروژن
 دانه

 درجه
 آزادی

 منابع تغییرات

ns 35/3 ns 813/8 ** 886/8 ** 883/8 ** 8887/8 8 تکرار 
ns 568/5 ns 813/8 ** 8818/8 ** 881/8 ** 8851/8 8  مایکوریزا(m) 

 (V) كمپوست ورمی 1 8333/8 ** 8388/8 ** 360/8 ** 380/8* 381/18 **

* 318/5 *386/8 ns 888871/8 ** 8881/8 ** 8881/ 6 مایکوریزا ×كمپوست  ورمی 

 خطای آزمایش 88 888311/8 888835/8 /888188 816/8 015/3
81/33 70/6 80/33 51/0 80/35  C.V (%) 

ns ،**  5و  3%دار در سطوح  دار و معني ترتيب غيرمعني : به*و.% 
 

 كمپوست های مایکوریزا و ورمی قارچ تحت تأثیر سبز رهیگیاه دارویی ز پتاسیم بذر مقایسه میانگین -3جدول 
 تیمار درصد پتاسیم

 سطوح مایکوریزا 

b 716/3 شاهد 
b 768/3 Glomus mosseae 

b 710/3 Glomus intraradices 

a 707/3 G.m, G.i 

 كمپوست سطوح ورمی 

c 61/3 شاهد 
b 76/3 5  در هکتارتن 

a 07/3 38 تن در هکتار 

 

 بحث
 یها قارچ و كمپوست ورمي افزودن رسد يم نظر به

 مطلوب يفراهم و آب جذب اديز قدرت قيطر از مايکوريزا
 و فتوسنتز زانيم یرو بر مصر  كم و پرمصر  ييغذا عناصر
 جذب بهبود موجب و گذاشته مثبت تأثير توده زيست ديتول

 بهبود باعث همچنين ؛شد گياه در پتاسيم و فسفر نيتروژن،

 کي جاديا ضمن خاك ياتيح یندهايفرا و يکيزيف طيشرا
 عيتسر رشد، شيافزا سبب شهير رشد یبرا مناسب بستر
 و ها تيمتابول تجمع و سنتز شيافزا ،يسميمتابول یها واكنش
 ,.Khalesro et al) شود يم اسانس زانيم بهبود تينها در

 همزيستي بهبود به پتاسيم، غلظت افزايش اين .(2012
 های هيف مطلوب نفوذ و گسترش موجب كه مايکوريزايي



 و ... كمپوست ورمی سطوح مختلف اثر                                                                                                                                                         080

 

 كه شود مي باعث و شده خاك باريک منافذ به قارچ خارجي
 آن دنبال به و يابد افزايش گياه دسترس قابل خاك حجم
 قرار خاك تر پايين های اليه در كه پتاسيممانند  عنصری جذب
 ,.Goldstein et al؛ Azoon et al., 2003) شود بيشتر ،دارد

 یاثرها كه داده نشان شده انجامی ها يبررس ريسا .(1999
 و يکروبيم اتيخصوص بهبود ليدل به كمپوست يورم مطلوب

 .(Atiyeh et al., 2000) باشد مي كشت طيمح يکيولوژيب زين
 دانه در ميپتاس و فسفر تروژن،ين عناصر زانيم كمپوست يورم
 و Khalesro تحقيقات جينتا با كه داد شيافزا را اهيگ

 دارد. مطابقت انيسون دارويي گياه روی بر (8838) همکاران
 جذب ميپتاس و فسفر تروژن،ين غلظت شيافزا با رابطه در
 كمپوست يورم ازجمله يآل یكودها مصر  اثر در شده
 همکاران و Salehi توسط يمشابه جينتا ،سبز زيره توسط

آنان  .است شده گزارش بابونه دارويي گياه روی بر (8833)
 فراهم بهبود قيطر از كمپوست يورم مصر  كه داشتند اظهار
 باعث خاك، يکروبيم تيفعال و ييغذا عناصر جذب كردن
 جذب فسفر غلظت شيافزا جهينت در و اهيگ وماسيب شيافزا
 گردد. يم اهيگ توسط شده

 یبرا راي مناسب طيمح كمپوست ورمي ازجمله و يآل یكودها
 دكنندهيتشد یاثرها نيا جهينت در كه كند يم فراهم ها یباكتر ريتکث
 ای مطالعه در .گردد يم اهيگ رشد شيافزا باعث تينها در مثبت و
 همکاران و Gupta ،شد انجام نعناع ييدارو اهيگ یرو كه
 VAM قارچ  گونه با نعناع اهيگ حيتلق كه كردند گزارش (8888)
 زانيم یا مالحظه قابل طور به Glomus fasiculatum نام به

 زايکوريم قارچ يستيهمز كه افتنديدر آنان داد. شيافزا را اسانس
 عناصر و آب جذب شيافزا قيطر از نعناع اهيگ شهير با

 است. بوده مؤثر اسانس زانيم بهبود در پرمصر 
 رهيز ينوع و ديشو یروكه  یديگر شپژوه در

(Trachyspermum ammi Sprague )مالحظه بود، شده انجام 
 زانيم يتوجه قابل طور به VAM قارچ گونه دو كاربرد كه شد

 بخشيد بهبود شاهد با سهيمقا در را اهانيگ نيا اسانس
(Kapoor et al., 2001). فسفر شتريب جذب پژوهش، نيا در 

 در یضرور یعنصر كه ييزايکوريم اهانيگ توسطي معدن

 شياافز در گذارتأثير عامل عنوان به باشد، يم اسانس وسنتزيب
 .شد شناخته اسانس مقدار
 زانيم زايکوريما یها قارچ كه شده رفتهيپذي كل طور به
 شيافزا .بخشند يم بهبود را زبانيم اهيگ توسط فسفر جذب
 & Smith) ها شهير جذب سطح شيافزا لهيوس به فسفر جذب

Read, 1997)، لهيوس به خاك در رطوبت جذب شيافزا 
 انتقال تسهيل ،(Cui & Caldwell, 1996) يقارچ یها فيه

و  (George et al., 1992) اهانيگ شهير به خاك از فسفر
 & Tarafdar) فسفاتاز لهيوس به فسفر كردن محلول

Marschner, 1994) شود. انجام مي  
 ييدارو اهانيگ سالم كشت از ياصل یها هد  از يکي
 اسانس تيفيك و تيكمّ بهبود سبز، زيره ازجمله دار اسانس
 در اسانس عملکرد و اسانس درصد شيافزا با رابطه در .است
 زانيم شيافزا با رسد يم نظر به ،كمپوست ورمي تن 38 ماريت

 ازين مورد ييغذا عناصر يفراهم تنها نه خاك به كمپوست ورمي
 ,.Arancon et al) افتي شيافزا فسفر و تروژنين ژهيو به) اهيگ

 و يکيزيف طيشرا بهبود با كمپوست ورمي بلکه (2004
 یبرا مناسب بستر کي جاديا ضمن خاك، ياتيح یندهايفرا
 و گل عملکرد خشک، ماده ديتول شيافزا باعث شه،ير رشد
 زين را اسانس عملکرد بهبود تينها در كه ديگرد اسانس درصد
 بر يمبن قيتحق نيا از آمده بدست جينتا .است كرده فراهم
 كمپوست ورمي مقدار شيافزا یراستا در اسانس درصد شيافزا
 (،Salehi et al., 2011) بابونهی رو بر گريد محققان جينتا با
 (Azizi et al., 2007) حانير و (Darzi et al., 2008) انهيراز

 یدار يمعن شيافزا سبب يستيز یكودها با حيتلق .دارد مطابقت
 و Darzi جينتا با كه است شده اسانس عملکرد و درصد در

 یها يبررس .دارد مطابقت انهيراز یرو بر (8880) همکاران
 و بوده یديترپنوئ یها بيترك ها اسانس كه داده نشان شده انجام
 و تروژنين مانند یعناصر به یضرور ازين آنها سازنده یواحدها
 بر تأثير با كمپوست ورمي رسد يم نظر هب رو نيا از .دارد فسفر
 و خاك در غذايي عناصر بيشتر فراهمي و خاك تيفيك بهبود

 های قسمت به گياه ريشه گسترش از استفاده با مايکوريزا
 عناصر جذب بهبود و خاك با آن بيشتر تماس و خاك تر پايين
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 اسانس عملکرد و درصد شيافزا باعث فسفر و تروژنين غذايي
 .شود مي سبز زيره دارويي گياه در
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Abstract 
     Bio-fertilizers are one of the most useful resources to improve the soil quality and increased 

yield in different plants. In order to study the effect of different levels of vermicompost and 

mycorrhizal fungi on essential oil content and uptake of some elements in cumin (Cuminum 

cyminum L.), a factorial experiment based on randomized complete blocks design with twelve 

treatments and three replications was conducted at the Agricultural Research Station, Faculty of 

Agriculture, Yasouj University, during 2012-2013. Experimental treatments consisted of three 

levels of vermicompost (0, 5 and 10 tons per hectare), and four levels of mycorrhizal fungi (no 

application, application of Glomus mossae, application of Glomus intraradices and both 

species) in the soil. Results indicated that the most content of essential oil was obtained from the 

application of 10 tons vermicompost and Glomus intraradices (3.13%). In addition, the highest 

content of grain phosphorus (0.26%) and grain nitrogen (1.43%) belonged to the treatment of 10 

tons vermicompost and combined application of Glomus mossae and Glomus intraradices. The 

highest yield of essential oil was obtained from 10 tons vermicompost and application of 

Glomus mossae. Overall, the results of this experiment showed that using of vermicompost and 

mycorrhiza can improve the content and yield of essential oil and uptake of nitrogen, 

phosphorus and potassium in cumin. 

 

Keywords: Cumin (Cuminum cyminum L.), essential oil, mycorrhizal, vermicompost. 


