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Introduction 
Inefficient and excessive use of chemical fertilizers in agriculture has caused soil erosion and pollution of 

water resources and has also been effective in reducing the quality of crops. On the other hand, the use of 
beneficial soil microorganisms as bio-organic enhances soil fertility, and results in healthier and richer 
nutritional needs is a further harvest away from ecosystem contamination. Increase crop in terms of quantity and 
quality without damaging the farm ecosystem, especially medicinal plants. Bio-fertilizers are the latest 
development in organic farming. They are also a gift from modern agricultural science that should replace 
chemical fertilizers on farms which play a vital role in maintaining long-term soil fertility and stability. Ocimum 
basilicuum is a grown aromatic and medicinal plant that is a leafy vegetable of the Labiatae family. This plant 
has different healing properties and is also used to flavor various food products due to its special taste. 
Therefore, in this study with the aim of providing a practical solution to reduce the use of artificial fertilizers and 
environmental pollution, the effect of vermicompost and biological fertilizers on the composition of secondary 
metabolites and growth of basil (Ocimum basilicuum) was studied.  

Materials and Methods 
 This study was conducted in 2017-2018 to investigate the effects of vermicompost and biological fertilizers 

on some traits of basil (Ocimum basilicuum) in of Azadshahr in Golestan province. In this experiment, 
application of vermicompost at three levels (a1: no application, a2: application at a rate of 10% and a3: 
application at a rate of 20% by weight of soil) and application of biological fertilizers at three levels (b1: no 
application, b2: use of Bacillus subtillis, b3: use of natural element compounds) were examined. The experiment 
was carried out in a randomized complete block design with three replications in the exterior space as a pot 
culture. The alcoholic extract used in this study was performed by soaking. The amount of total phenol 
compounds was measured by the Folin Siocalto method and the total flavonoid content was measured by 
aluminum chloride colorimetric method. Data obtained from experiments using the software SAS Ver. 9.1 and 

comparison of means was performed using the least significant difference test (LSD) .Excel software was also 

used to draw the graphs. 

Results and Discussion 
 The results of analysis of variance showed that the application of vermicompost was significant on root fresh 

and dry weight, fresh and dry weight of stem, stem length, fresh and dry weight of leaves and leaf area. Also, the 
effect of biological fertilizers on root fresh weight and stem dry weight was significant. Comparison of means 
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also showed that vermicompost 20% compared to control and vermicompost 10% in traits such as fresh weight 
of root (5.14), dry weight of root (7.25), fresh weight of stem (25.23), dry weight of stem (2.25), length stem 
(33.77), fresh weight of leaf (51.85), dry weight of leaf (8/08) and leaf area (75.13) had the highest values. No 
significant effect was observed between vermicompost and biological fertilizers. The maximum amount of total 
phenol in vermicompost treatments belonged to 20% vermicompost at 1.98 mg/g, and in biological fertilizers 
treatments to Probio96 at 1.96 mg/g. Also, the maximum levels of total flavonoids in plants treated with 
vermicompost were 20% and Probio 96 were 92.13 mg/g and 91.22 mg/g, respectively. The results show that 
vermicompost had the greatest effect on target organs such as leaf area, fresh and dry weight of basil leaves. 

Conclusion 
 The trade and cultivation of medicinal and aromatic plants is an important part of agriculture. Medicinal and 

aromatic plants are the main source of known medicines. Therefore, obtaining methods to increase the yield and 
therapeutic indicators of medicinal plants is of particular importance. In the growth of medicinal plants and 
biomass production, the quality of raw materials used is important. Chemical fertilizers have several adverse 
effects on the environment and human health. These effects can include leaching and displacement of various 
soil layers, groundwater and surface water pollution, accumulation of heavy metals and nitrates, air pollution, 
acid rain, and chemical accumulation in plants, animals, and human tissues. According to the findings, it is 
generally recommended to use bio-fertilizers such as vermicompost and Probiot 96 as a suitable alternative to 
chemical fertilizers in plant nutrition to protect the environment, human health and the positive economic effects 
of medicinal plants 
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ر عملکرد، صفات رویشی ب (PGPR) گیاه رشد هاي محرکو باکتري کمپوستورمی تاثیر کاربرد

 (L. Ocimum basilicuumریحان ) هاي ثانویهمتابولیتو 

 
 3عباسعلی نوري نیا -*2شبنم خوشبخت -1یسلیمه مختوم

 17/03/1400تاریخ دریافت: 

 04/02/1401تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

کشاورزی سبب فرسایش خاک و آلودگی منابع آبی شده و در کاهش کیفیت محصوالت نیز   های متداول ی شیمیایی در روشهاکود زیاد ازاستفاده 
این آزمایش برای بررسی دهند. کند در عین حال کیفیت مواد غذایی را اف ایش میخاک و آب آلودگی ایجاد نمی های بیولوژیک درتاثیر دارد. کاربرد کود

 Ocimumبزر روی برخزی صزفات گیزاه ریحزا        (PGPR) گیزاه  رشزد  هزای محزرک  های حاوی عناصر معدنی و باکتریکمپوست، کوداثرات ورمی

).Lbasilicuum ) 1در سزه سز     ) کمپوسزت ورمی عامل کاربرد انجام شد. بدین منظور دو 1397  در سال در روستای ق لجه استا  گلستاa:   بزدو 
بیولوژیک و عناصر طبیعی اف ایش دهنده رشد  هایکود مصرف و (درصد وزنی خاک 20 نسبت به مصرف: 3a درصد و 10نسبت  مصرف به: 2a مصرف،
مورد  (طبیعی عناصر ترکیبات از استفاده: 3b و( Bacillus subtillis)باسیلوس سوبتیلیس  یباکتر از استفاده: 2b مصرف، بدو : 1b س   سه )در گیاه

در فضای آزاد به صورت کشت گلدانی اجرا شد. برای  تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک در قالب طرح فاکتوریل بصورتآزمایش  بررسی قرار گرفتند.
گیری انجام شد. مقدار ترکیبزات فنزل کزل بزا     فالونوئید کل در زما  کامل شد  مرحله رویشی گیاه نمونهگیری صفات مورفولوژیک، مقدار فنل و اندازه

 نشا  هاداده انسیوار هیتج  جینتاگیری شد. روش رنگ سنجی آلومینیوم کلرید اندازه استفاده از روش فولین سیوکالتو و سنجش می ا  فالونوئید کل به
در سز    و س   برگ  ترتر و خشک ساقه، طول ساقه، وز وز  شه،یرتر و خشک صفات وز  کمپوست از نظراز ورمی داد، بین س وح مختلف استفاده

بزر  بیولوژیک و عناصر طبیعی اف اینده رشد گیاه  هایکوداثر  نیهمچن .داشتوجود  ی در س   پنج درصدداریمعنیک درصد و وز  خشک برگ تفاوت 
و  گزرم بزر گزرم میلی 98/1درصد به می ا   20 کمپوستها به ورمید. حداکثر مقدار فنل کل بین تیمارش اردیشک ساقه معنو وز  خ شهیتر رصفات وز 
برگرم حاصل شد. همچنین حداکثر مقدار فالونوئید کل در گیاها  تیمار شده گرممیلی 96/1به مقدار )حاوی باکتری باسیلوس سوبتیلیس(  96 کود پروبیو
گرم برگرممیلی 22/91گرم و برگرممیلی 13/92به ترتیب  ( Bacillus subtillis)باسیلوس سوبتیلیس  باکتری از و استفاده درصد 20وست کمپبا ورمی

به  تر و خشک برگ گیاه ریحا  داشت.های مورد هدف مانند س   برگ، وز ترین تاثیر را بر اندامکمپوست بیشدهد ورمیمی به دست آمد. نتایج نشا 
تزرین  مناسب (Bacillus subtillis)باسیلوس سوبتیلیس  درصد و کود حاوی باکتری 20کمپوست طور کلی نتایج این آزمایش نشا  داد، استفاده ورمی

 باشد.  ای گیاه ریحا  میترکیب تغذیه
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 برخی کشزورهای  در .شودانسا  و محیط زیست می سالمت بر جدی
 در شزیمیایی  مواد کاربرد بر کنترلی هیچ ایرا  جمله از توسعه حال در

. بزه همزین   (Mondal et al., 2017)ندارنزد   وجود غذایی مواد تولید
 بهداشزتی  بزر شزرایط   کیفیزت، بزی  شیمیایی هایهت اثرکاربرد کودج

حائ  اهمیت  کشاورزی غذایی محصوالت نتیجه و در هوا آب و خاک،
 افز ایش  . امزروزه بزه دلیزل   (Citak and Sonmez, 2010)باشزد  می

 محصزوالت  محی زی  زیسزت  و اقتصزادی  نام لوب تأثیرات از آگاهی
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 اصززلی روش عنززوا بززه ارگانیززک کشززاورزی از اسززتفاده یی،شززیمیا
 مواد از استفاده شامل ارگانیک شود.کشاورزیبکار گرفته می کشاورزی

 Arancon) اسزت  زراعی محصوالت برای شیمیایی کمک بدو  آلی

et al., 2003).  انسا  بر تأثیر با اف ایش جمعیت جها  محدود کرد 
. (Godfray et al., 2010)اسزت   پیچیزده  چزالش  محیط زیست یک

 اف ایش از ناشی ف اینده مسئله دو پسماند مدیریت و غذایی مواد تولید
 منظزور بزه  آلی هایباقیمانده بازیافت. شودمحسوب می جها  جمعیت
بزه   عفمضزا  چزالش  این ج ئی حل برای فرصتی غذایی، مواد اصالح
 از استفاده با توا می را پسماند صحی  مدیریت بنابراین،. رسدمی نظر

 کشزاورزی  طریز   از کشزاورزی  در بسزتر  عنزوا  بزه  آلی پسماندهای
 زیادی مقادیر برای حلیراه آلی هایزباله کمپوست .کرد حفظ ارگانیک
 .(Najar and Khan, 2013دهزد ) مزی  ارائزه  جهزا   سراسزر  در زباله

 هزای کزرم  آ  کزارگیری با به که است فرآیندی ورمی سازیکمپوست
 کمپوسزت ورمزی  نزام  بزه  ثانویه محصول یک به را آلی خاکی، بقایای

 اف ایش برای خوبی روش که ،(Chang et al., 2002)کنند می تبدیل
 Dignac et)باشزد  مزی  اهز آ  مدت طوالنی باروری خاک و محتوای

al., 2017) .عنزوا  یزک کزود    های مفیزد بزه  برداری از میکروببهره
در ایمنززی مززواد غززذایی و تولیززد پایززدار ای نقززش بززالقوه بیولززوژیکی

 طوری که عالوه بر سزازگاری بزا  است. به، داشتهمحصوالت کشاورزی
 مفیزد  هزای میکروارگانیسز   از بسزیاری  دلیزل وجزود  زیست به محیط

 میکزوری ا،  واکتزومی  اند وهایقارچ ها،میکروسکوپی نظیر ری وباکتری
 گیزاه  تحمل و گیاه رشد مغذی، مواد جذب بهبود باع  هاسیانوباکتری

 ,.Bhardwaj et al)اسزت  بیزوتیکی شزده   و زنزده غیزر  هایتنش به

 برای آینده هایسال در کمپوسته کارگیری ورمیاز این رو ب .(2014
 Naiji andبزود )  خواهزد  پیشزییری  قابلغیر عملی پایدار کشاورزی

Souri, 2014 .) 

 داروسزازی  توسعه عنوا  راهکاری نوین دربه های ثانویهمتابولیت
) (Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007 امیدوارکننده جدید منبع و 

 وردمز  است، گیاهی گروه یا خاص گیاها  مشخصه درمانی که عوامل
تغذیه غیر اج ای هامونوترپن .(Seigler, 1998) استگرفته قرار توجه
 برخی گیاها  و نعناع گیالس، مرکبات، هایاسانس در که هستند ای

 )هستند  هاآ  از بسیاری متمای  بوی و ع ر مسئول وند وشمی یافت
McChesney et al., 2007). ریحا   گیاه کل(L. (O. basilicum 

 بیشزتر  اگرچه (Razmkhah et al., 2012است ) دارویی ارزش دارای
 Saeid Nejad andشزود ) مزی  اسزتفاده  هزا دانه از گاهی و هابرگ از

Rezvani Moghaddam, 2010 ریحززا .) (O. basilicum L. )
 بزه  خاورمیانه و اروپا آسیا، مختلف مناط  در که است اندمیک گیاهی

 Rajendran and) شزود مزی  کشزت  ایزرا   مختلزف  مناط  در ویژه

Devaraj, 2004;  Pereira et al., 2011).      
 ,.Naiji and Souri)طی پژوهشی که توسط نزایجی و سزوری   

 معدنی مواد و پروتئین اسانس، آسکوربیک، انجام گرفت، اسید( 2018

(P،K ،Mn  ،Cu)  بزیش  رصزد د 20 کمپوسزت ورمی در گیاه ریحا-

 تیمار در روی و آهن مقدار منی ی ، عین حال در داشتند، را مقدار ترین
 برخزی  حاوی کمپوستورمی .بود ترینبیش درصد 40 کمپوستورمی
سبب رشد و تولید بهتزر گیزاه    (Cu، Fe، Mn ،Zn) ری  مغذی عناصر

کمپوست و فعالیت ورمیدلیل استفاده از . به(Suthar, 2009)سیر شد 
میکروبی در گیاه دارویی آویشن بهبزود جزذب مزواد مغزذی گز ارش      

. طززی (Amooaghaie and Golmohammadi, 2017) گردیززد
درصزد باعز  افز ایش     73 کمپوست بزه مقزدار  پژوهش دییری ورمی

تزوده  درصد باعز  افز ایش زیسزت     57زیست توده شاخه و به مقدار 
هزای بیولوژیزک   کزاربردکود  .(Blouin et al., 2019)بزود  ریشه شده

سبب رشد رویشی، اف ایش عملکرد و می ا  اسانس گیاهزا  دارویزی   
. در همین راستا، گیزاه زنیزا    (Karthikeyan et al., 2008)شود می
(Fathi and Najafian, 2020)  رازیانزه ،(Azzaz et al., 2009)  و

های بیولوژیک تحت تاثیر کود (Sanches et al., 2005)همیشه بهار 
اثرات قابل توجهی نشا  دادند. همچنزین کزاربرد بزاکتری باسزیلوس     

 شزد  اسزانس  میز ا   رشزد و  ریحا  باع  اف ایش سزرعت  روی گیاه

(Banchio et al., 2009)از اسزتفاده  زراعی محصوالت تولید . بهبود 
 مفیزد  محزیط  یزک  عنوا به کشاورزی در کاشت برای کمپوستورمی
. استشده برجسته خاک نازایی حفظ و گیاه عملکرد و رشد بهبود برای
 خاک حاصلخی ی خاک، کلی ساختار که استکرده ثابت آلی ماده این
. (Najar and Khan, 2013) بخشزد مزی  بهبود را محصول عملکرد و

 بزر  دییزر  هزای کود و کمپوستورمی تأثیر بررسی پروژه این از هدف
  .است (L. O. basilicuum) گیاه دارویی ریحا  وریبهره و رشد

 

 هامواد و روش

در فضای آزاد م رعه به صورت کشت  1397این آزمایش در سال 
گلدانی در روستای ق لجه از توابع شهرستا  آزادشهر واقزع در اسزتا    

 مقزدار  تعیزین  به منظور خاک گلستا  اجرا شد. نتایج حاصل از آزمو 
اسزت. در  شده نشا  داده 1 جدولاستفاده گیاه، در  قابل غذایی عناصر

 بدو : 1a(س    سه در کمپوستورمی کاربرد:Aاین آزمایش دوعامل 
 نسزبت  بزه  مصزرف : 3a و ،درصزد 10 نسزبت  مصرف به: 2a ، مصرف

سز     سزه  در بیولوژیک هایکود مصرف :B و (درصد وزنی خاک20
)1b : 2 مصززرف، بززدوb :باسززیلوس سززوبتیلیس  بززاکتری از اسززتفاده
(tillisBacillus sub )3 وb :مزورد   (طبیعی ترکیبات عناصر از استفاده

بلزوک  در قالزب طزرح   فاکتوریل بصورتبررسی قرار گرفتند. آزمایش 
صورت کشت گلدانی در فضای آزاد به تکرار سه با تصادفی کامل های

منظور تعیین خصوصیات فی یکی و شیمیایی از خاک مورد بهاجرا شد. 
گرفزت. تعیزین بافزت خزاک بزه روش      بزرداری صزورت   استفاده نمونه

(. میز ا  کلسزی ،   Gee and Bauder, 1986انجام شد ) یهیدرومتر
 Paul andمنی ی  و تعیزین درصزد مزاده آلزی بزا روش تیتراسزیو  )      
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Bhattacharya, 2012می ا  فسفر قابل جزذب بزا روش اولسزن     ( و
(Khalid et al., 2006)   تعیین گردید. شوری با دستیاه هدایت سزنج

گیزری شزد. خصوصزیات    متزر انزدازه    pHو واکنش خاک بزا دسزتیاه  
نشزا  داده شزده    1جزدول  فی یکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش در 

 2 جزدول  در ادهاسزتف  مورد کمپوستورمی شیمیایی است. خصوصیات
 3جدول در  96تج یه ترکیبات سازنده کود بیولوژیک پروبیو است.آمده

 است.نشا  داده شده
شده گیاه ریحا  از شرکت خدمات کشاورزی ایزرا   های تهیه بذر
ر کشت گردیزد.  متسانتی 5/1تا  1کیلویی و در عم   6های در گلدا 
ها آبیاری شدند. همچنزین بسزته   ها بالفاصله پس از استقرار بذرگلدا 

به نیاز آبی گیاه تا مرحله برداشت، آبیاری مجدد صورت گرفت. تعزداد  
درصزد و ورمزی   10کمپوسزت  )شزاهد، ورمزی   کزرت  3گلزدا  در   81

 27گلدا  بزود، هزر کزرت     27درصد( و هر کرت شامل  20کمپوست 
تزایی )شزاهد، کزود هربزا  و کزود       9 دسزته جداگانزه   3 تایی شزامل 

غنی از عناصر مغذی اسزت  هربا  یکی از کودهای  پروبیوتیک( بودند.
ایزن کزود در   شزود.  آل در گیزاه مزی  که سبب احیای خاک و رشد ایده

ماده  کیعنوا   به یموسسه خاک و آب کشور و وزارت جهاد کشاورز
(. کزوددهی در  4جزدول  است )به ثبت رسیده 91253 به شماره یمعدن

سی روز پس از سب  شد  )مرحله چهزار   و دو مرحله زما  کاشت بذور
هزای کزود   ها( انجام شد. بزدین منظزور تیمارگلزدا    تا پنج برگی بوته

سی از سی 50هربا  حل کرده، سپس  گرم 25یتر آب ل هر درهربا ، 
ها ریختزه شزد. همچنزین بزرای تیمزار      دست آمده در گلدا محلول به

مخلزو    کود پروبیو سییس 20یتر آب ل هر درهای پروبیوتیک، گلدا 
سی از محلول حاوی پروبیوتیک، اضزافه  سی 50کرده، و در هر گلدا  
دهی به دلیل نیاز غذایی گیاه ریحا  و تشکیل شد. در مرحله دوم کود

 50به مقزدار دو لیتزر آب در   های هربا  های هوایی، تیمار گلدا اندام
سی سی 30لیتر آب در  5/1های پروبیوتیک گرم هربا  و تیمار گلدا 

بزرداری جهزت بررسزی برخزی صزفات      اسزت. نمونزه  پروبیوتیک بزوده 
مورفولوژیک و می ا  فنل کل و فالونوئید کل نی  پس از کامل شزد   

   مرحله رویشی انجام شد.
ر این تحقی  به روش خیساند  گیری الکلی مورد استفاده دعصاره
گیری مقدار جهت اندازه .(and Hudaib, 2006  Aburiai)انجام شد 

 (et al., 2007 Verza)ترکیبات فنلی کل از روش فزولین سزیوکالتو   
گ استفاده شد. همچنین سنجش می ا  فالونوئید کل نی  به روش رنز 

گیزری شزد.   انزدازه  (Chang et al., 2002)سنجی آلومینیزوم کلریزد   
 SAS 9.1افز ار آمزاری   با استفاده از نزرم های حاصل از پژوهش، داده

هزا نیز  از   مورد تج یه و تحلیل قرار گرفت و بزرای مقایسزه میزانیین   
 درصزد  5مزال  در سز   احت  (LSD)ار دحداقل اختالف معنزی  آزمو 

ف ار اکسل مورد اسزتفاده قزرار   ها نی  نرماستفاده شد. برای رس  نمودار
 گرفت.

 
 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی برخی خصوصیات -1 جدول

Table 1- The physical and chemical characteristics of the used soil in this experiment 

 هدایت الکتریکی
EC  

)1-m.(dS 

سیدیا

 ته
pH 

 درصد ماده آلی

  Organic 

matter 

(%) 

 فسفر قابل دسترس
Available phosphorous 

(1-kg.mg) 

 کلسیم قابل دسترس
Available calcium 

(1-kg.mg) 

 منیزیم قابل دسترس

Available magnesium 

 (1-kg.mg) 

 بافت خاك
Soil texture 

1087 7.40 1.92 10.3 200 30 
 شنی لومی

Loamy sand  

  
 در آزمایش کمپوستورمی شیمیایی خصوصیات -2 جدول

Table 2- Chemical properties of vermicompost in the experiment 

 ازت درصد ماده آلی هدایت الکتریکی اسیدیته

N 
 فسفر

P 
 پتاسیم

K 
 آهن

Fe 

 منگنز

Mn 
 روی

Zn 
 مس

Cu 

pH 
EC 

)1-m.(dS  

Organic 

matter 

 (%) 

)1-kg.(mg pmp 

8.4 3.3 17.7 1.5 0.94 1.4 310 558 55 47 

 
 (96پروبیوتجزیه ترکیبات سازنده کود بیولوژیک ) -3 جدول

Table 3- Analysis of biofertilizer compounds (Probio 96) 

 میکروارگانیسم
Microorganism 

 جمعیت
CFU/ml 

 هدایت الکتریکی

)   1-EC (dSm 

 اسیدیته
pH     

 باسیلوس سوبتیلیس
Bacillus subtillis 

810 4.4 6.2 
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 مواد تشکیل دهنده کود هربان -4 جدول
Table 4- Ingredients of Herban fertilizer 

 پتاسیم
O2 K 

 کلسیم
CaO 

 آهن

3O2 Fe 

 منیزیم
MgO 

 منگنز
MnO 

 

 گوگرد
S 

 سیلیسیوم
2SiO 

 آلومینیوم
3O2Al 

 

 

(%) 
4 6 6 7 0.07 2 50 13  

 

 نتایج و بحث

 رفولوژیکخصوصیات مو

اثر س وح  ،نشا  دادها داده یانسوار یهتج به دست آمده از  یجنتا
 رت وز یشه،رک خشو  تربر صفات وز  کمپوستیمختلف کاربرد ورم

سز   بزرگ در   و  بزرگ  خشزک و تر  وزطول ساقه،  اقه،ک سخشو 
تزر  بزر صزفات وز   بیولوژیزک   بود. اثر کود داریدرصد معن یکس   

همچنین  شدند. داریساقه در س   پنج درصد معن شکو وز  خ یشهر
کمپوست و کود بیولوژیک در هیچ یزک از صزفات   در اثر متقابل ورمی

هزا نشزا    (. مقایسه میانیین5جدول داری وجود نداشت )تفاوت معنی
درصزد،   20کمپوسزت  دهد که تمامی صفات تیمار شزده بزا ورمزی   می
است. به طوری بودند و باع  بهبود عملکرد گیاه ریحا  شدهدار معنی

 ترتیب بزا درصد به 20کمپوست در ورمی برگ تر برگ و س  که وز 
 69/59 و 28/24 مقدار به ترتیب با شاهد ، و در13/75و  85/51مقدار 

در  96هزای بیولوژیزک، کزود پروبیزو     مشاهده شد. در بزین تیمزارکود  
تزر  خشزک ریشزه، طزول ریشزه، وز     و وز  تر ریشهصفاتی نظیر وز 

ترین مقدار را تر برگ بیشساقه و وز  خشک ساقه، طول ساقه و وز 
 از کودهای بیولزوژیکی . (6جدول )در مقایسه با شاهد و هربا  داشت 

 پتاسزی ،  و فسزفات  سازیکانی یا سازیمحلول نیتروژ ، تثبیت طری 
 تج یزه  و بیوتیزک آنتزی  تولیزد  گیزاه،  رشد کنندهتنظی  مواد آزادسازی
دارنزد  مزی  نیزه  غنزی  را خزاک  خاک، محزیط  در آلی مواد بیولوژیکی

(Sinha et al., 2010). تلقیحی  ماده به عنوا  زیستی هایکود وقتی
 چرخزه  در و شزوند مزی  تکثیزر  هاآ  شوند،می استفاده خاک یا بذر در
مزی  محصزول  تولیزد  سبب بهبود و کنندمی شرکت مغذی مواد غذیهت

هزا در  . ری وبزاکتری (Adesemoye and Kloepper, 2009)شزوند  
 Norman)بودند زنی ذرت شدهشرایط آزمایشیاهی سبب تقویت جوانه

et al., 2005).  زنزی  گسزترش ریشزه و جوانزه    اع بکودهای زیستی
افز ود  ورمزی   .(Purushothaman et al., 2018)شزوند  ها مزی بذر

درصزد و   23کمپوست به می ا  قابل توجهی زیست توده شاخه را تزا  
 van Groenigen et)درصزد افز ایش داد    20زیست توده ریشه را تا 

al., 2014). خصوصزیات  بزرای  تکثیزر  عامزل  بهترین کمپوستورمی 
 ریشزه  خشزک  و وز  ریشزه  طزول  هزا، شاخه تعداد ارتفاع، مانند رشد

 هزای ویژگزی  بزرای  همچنین و( Syzygium aromaticum) میخک
 Thankamaniاسزت )  سیاه فلفل هایبرگ تعداد و ارتفاع نظیر رشد

et al., 1996). تزن  2 از اسزتفاده  که داد گ ارش همکارا  و پورحیدر 

 مززرزه مورفوفی یولززوژیکی هززایپززارامتر کمپوسززتورمززی هکتززار در
در بزین   .( 2020et alHeidarpour ,.بخشزید )  بهبزود  را 1تابسزتانی 
 اف ایش به منجر ت در خردل،کمپوسورمی های زیستی، تیمارتیمارکود

 فی یولزززوژیکی و خصوصزززیات  خصوصزززیات بهبزززود و عملکزززرد
. ( McGarvey and Croteau, 1995 )شزد   خزاک  فی یکوشزیمیایی 
سزیر   دارویزی  گیاهزا   روی بزر  کمپوسزت ورمی مثبت همچنین اثرات

(Verma et al., 2013)،    گشزنی(Godara et al., 2014)،   بابونزه
( Sirousmehr, 2014)ریحزا    و( Ansarifar et al., 2012)آلمانی 
بزر   کمپوسزت ورمزی  اثزرات  (2013جاوید و پانوار ) .است شده گ ارش
-و اثبززات نمودنززد ورمززی ،کردنززد م العززه را (Glycine max) سززویا

 شزیمیایی  کودهای کل از فنل و بذر زنیجوانه درصد نظر از کمپوست
کمپوست همچنین کاربردهای ورمی (.Javed et al., 2013بود ) بهتر

باع  اف ایش تعداد گل و عملکرد گل همیشه بهار آفریقایی مشزاهده  
همچنین نتایج یک آزمایش نشا  داد کزه   .(Pant et al., 2009) شد

 هزوایی  اندام توده زیست برگ، س   مانند عملکرد و رشد پارامترهای
 قابزل  هزای میزوه  وز  و گیزاه  هزای دونده تعداد ها،گل تعداد گیاها ،
 هزای کود بزا  مقایسزه  در کمپوسزت ورمزی  کاربردهای به دلیل فروش
  (.Joshi et al., 2015داشت ) توجهی قابل اف ایش معدنی

 

 و فالونوئید فنل  میزان

 گیاهزا   اصزلی  ترکیبزات  جملزه  از فنلی و فالونوئیزدی  ترکیبات
 در مزوثر  کننزده اکسیدضد منابع به عنوا  ترکیبات این. هستند دارویی
طزور کزه در   همزا   (.Chookalaii et al., 2020)شوند میگرفته نظر

-میلی 98/1دهد، بیشترین می ا  فنل کل به مقدار نشا  می 1شکل 

تعلز  داشزت. و در بزین     درصد 20 کمپوستگرم به تیمار ورمیبرگرم
گزرم،  بزر گزرم میلزی  96/1با مقدار  96های بیولوژیک،کود پروبیو تیمار

(. بیشزترین  2شزکل  بیشترین تاثیر را بر می ا  فنزل کزل نشزا  داد )   
درصزد بزا    20کمپوست های حاوی ورمیمی ا  فالونوئید کل در تیمار

گرم، و بیشترین میز ا  فالونوئیزد بعزدی در    برگرممیلی 13/92مقدار 
(. ایزن رونزد در   3شزکل  ) درصد مشاهده شد 10کمپوست تیمار ورمی

 96های کود بیولوژیک نی  گ ارش شد به طوری که کود پروبیزو  تیمار
گزذاری را در افز ایش میز ا     و بعد از آ  کود هربزا  بیشزترین تزاثیر   

را در مقایسزه بزا    54/83و  33/91فالونوئید کل به ترتیب بزه میز ا    

                                                 
1- Satureja hortensis  



 597     …گیاه رشد هاي محرکو باكتري كمپوستورمي تاثیر كاربردمختومي و همکاران، 

 (. 4شکل است ) شاهد داشته

فنزل   محتزوای  ،(درصد 23/4)موسیالژ  می ا  در گاوزبا  حداکثر
 تیمزار  بزا ( متزر مربزع   در گرم 45/57)گلدار  هایشاخه و( درصد 5/7)

 ,.Shahbazi et al)آمزد   دسزت بزه  هکتزار  در تن 10 کمپوستورمی

 عوامل از برخی بر گیاه دارویی زنیا  در کمپوستکاربرد ورمی (.2019
 نیتزروژ ،  محلول کل، قند کاروتنوئیدها، ها،کلروفیل کل، فنل جمله از

داشزت   شزاهد  هزای نمونزه  بزا  مقایسه در بهتری اثر پتاسی  و فسفات

(Fathi and Najafian, 2020.) مقایسه در مرزنجوش اسانس  ا می 
گرفزت   قزرار  زیسزتی  هزای تأثیرکود تحت شدت به NPK یهابا کود

(Gharib et al., 2008.)  بر تن در هکتار(  15کمپوست )ورمیکاربرد
طزور قابزل تزوجهی بزر کلروفیزل، کاروتنوئیزد،        بزه گیاه دارویی زوفزا  

 ,Yousefzadeh) اسزت تزأثیر گذاشزته   اهز ها و آنتوسزیانین فالونوئید

2018.)  

 

 
 

 ریحان کمپوست بر میزان فنل کلتاثیر ورمی -1 شکل

Figure 1- The effect of vermicompost (VC) on the total phenol content of basil (LSD, p≤0.05) 

20%VC: 10 -%20کمپوست ورمی%VC: 10کمپوست ورمی%- Control : شاهد 

 
 ریحان بیولوژیک و هربان بر میزان فنل کل تاثیر کود -2 شکل

Figure 2- The effect of biological fertilizer (Probio96) and Herbban on the total phenol content of basil (LSD, p≤0.05) 

: Herbban هربان- :Probio96 96یوپروب- Control :شاهد 

 
 ریحان کمپوست بر میزان فالونوئید کلتاثیرورمی -3 شکل

Figure 3- The effect of vermicompost (VC) on the total flavonoid content of basil (LSD, p≤0.05) 

20%VC: 10 -%20کمپوست ورمی%VC: 10کمپوست ورمی%-Control : هدشا 
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 ریحان و هربان بر میزان فالونوئید کل تاثیر کود بیولوژیک -4 شکل

Figure 4- The effect of biological fertilizer (Probio96) and Herbban on the total flavonoid content of basil (LSD, p≤0.05) 

: Herbban هربان- :Probio96 96پروبیو- Control :شاهد 

 
 کمپوست بر برخی خصوصیات گیاه ریحاناثر کاربرد کود زیستی، هربان و ورمیتجزیه واریانس  -5جدول 

Table 5- The ANOVA results for the effect of biofertilizer, Herbban and vermicompost on some traits of basil plant  
 میانگین مربعات

Mean squares 
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درجه 

آزاد

 ی
Df 
 

 منابع تغییر        
S.O.V             

**04.127 ns 22.4 *63.3 **37.29 *25.0 ns 24.65 ns70.0 **28.37 ns 17.1 2          تکرار 

Replication    
**17.1103 *5.48 **4.55 **07.150 **89.2 **03.19 ns703.0 **4.368 **5.12 2     کمپوستورمی 

Vermicompost 

(VC) 
ns 67.269 ns 20.2 ns 07.2 ns 25.2 *23.0 ns 6.53 ns37.1 ns2.12 *84.2 2    کودهای بیولوژیک 

Biological 

fertilizers (B) 
ns 93.134 ns 73.1 ns 04.1 ns 81.3 ns 12.0 ns 6.96 ns64.1 ns 99.5 ns 12.1 4 VC×B          

 خ ا    16 - - - - - - - - -

Error    
 ضریب تغییرات    - 23.08 21.42 8.34 20.83 18.26 7.75 21.71 22.84 17.08

C.V (%)       
 

ns* ،* باشددرصد می پنجو یک دار در س   احتمال داری و تفاوت معنیمعنیبه ترتیب نمایانیر عدم *: و. 
ns, ** and *: non-significant,  significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively. 

 

هزای  بزه نسزبت کزود    کمپوسزت تیمار شده با ورمزی  1بوک چوی
 آنتی کل، فعالیت هایشیمیایی دارای بیشترین مواد معدنی، کاروتنوئید

 نتزایج (. Osoli and Taleshi, 2018) بود های کلفنول و اکسیدانی
 داد نشزا   را کزاربرد  ایزن  شزد،  امانج ریحا  روی که دییری تحقی 
 محتزوای  کیفیزت  و عملکزرد  شاهد، تیمار با مقایسه در کمپوستورمی

 ,.Anwar et al)یافزت   بهبزود  بیولزوژیکی گیزاه   و عملکزرد  اسزانس 

 نیز   (2018، اصولی و تزالش ) (2007) الدین شرف و محفوظ .(2005

                                                 
1- Brassica rapa subsp. chinensis 

 کردنزد  ارائه (Foeniculum vulgare) هبرای رازیان را مشابهی نتایج

(Koralage et al., 2015 Noumavo et al., 2013;) .مزورد  در 
 داد، میز ا   نی  نشا ( Asparagus racemosus)ای از مارچوبه گونه
 بیشزتر  کمپوسزت ورمی با شده تیمار خاک کل در فالونوئید کل و فنل

کودهززای  2گززوآر گیاهززا  مززورد در .( 2010et alSaha ,.اسززت )
 و کربوهیزدرات  موجزب افز ایش میز ا     چشمییری طوربیولوژیک به
 تأثیر بیولوژیک .کودهای(Ahmed et al., 2014)بود شده فالونوئیدها

                                                 
2- Cyamopsis tetragonoloba 
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 Karthikeyan) اسانس گیاهانی نظیر ریحا  ردعملک بر توجهی قابل

et al., 2008( آویشن ،)Hendawy et al., 2010; Fallahi et al., 

 ,.Ahmadian et al., 2010  ،Arazmjo et al(، بابونزه ) 2008

 ,.Moradi et alو رازیانزه )  (Rubab et al., 2016(، زیزره ) 2010

های بیولوژیکی در اف ایش چرخزه  دادند. و نی  تاثیر کود ( نشا  2011
گیزاه   در اسانس محتوای ایجاد و هامونوترپن بیوسنت  و عملکرد رشد،
 همزا   در نتزایج  . ایزن (Koralage et al., 2015)گ ارش شد  رازیانه
 است. حاضر نتایج روند

 
 
 

 گیرینتیجه

 نقزش  در کشاورزی ارگانیک م یت یک عنوا به زیستی هایکود
ایزن نزوع   . دارند خاک مدت طوالنی پایداری و باروری حفظ در مهمی
و  سز    واحزد  در وریبهزره  اف ایش برای ایگ ینه توا ها را میکود

تامین محیط زیست سال  دانست. هما  طوری که نتایج این آزمزایش  
ترین تاثیر را بر انزدام کمپوست بیشاست مصرف کود ورمیداده نشا 

تر و خشک برگ گیاه ریحزا   های مورد هدف مانند س   برگ، وز 
درصزد   20کمپوست طور کلی مشخص شد که استفاده ورمیت. بهداش

 (Bacillus subtillis) باسزیلوس سزوبتیلیس   و کزود حزاوی بزاکتری   

 باشد.  ای گیاه ریحا  میترین ترکیب تغذیهمناسب

 
 ریحانگیاه بر برخی خصوصیات  کمپوستو ورمی ، هربانزیستی کود اثر کاربرد -6جدول 

Table 6- The effect of biofertilizer, Herbban and vermicompost on some traits of basil plant 

 سطح    

 برگ

Leaf        

area 

)  2(cm 

 

 وزن خشک

 برگ    
Dry leaf  

weight (g) 

وزن تر     

 برگ
 Fresh leaf 

  weight 

(g)    

طول 

 ساقه
Stem 

length 

(cm)      

 وزن خشک 

 ساقه     

 Dry stem 

weight 

(g)   

 

وزن تر 

 ساقه
Fresh stem 

weigh 

t(g)  

طول 

 ریشه

Root 

lengt 

 (cm)      

وزن   

 خشک 

 ریشه     
Dry root   

   Weight 

(g)  

وزن تر  

 ریشه
Fresh 

root    

 weight 

(g)   

 تیمار         
Treatment      

b 69.59  b 77.3 b 28.24 b 44.26  b 22.1 b 34.13 a 44.13 b 92.2 b15.3 
 شاهد           

Control        

b 66.53 b 43.4 b 98.29 b 00.27 b 33.1 b 18.15 a 11.13 b 98.2 b004.3  

 10کمپوستورمی  

 درصد

Vermicompost 

10% 

a 13.75 a 08.8 a 85.51 a 77.33 a 25.2 a 23.25 a 8.12 a 25.7 a 14.5 

 20کمپوستورمی   

 درصد
Vermicompost 

20% 

a 3.41 b 88.56 a 21.5 a 54.34 a 55.28 a 52.1 a 77.12 a 86.3 b 20.3 
  شاهد             

Control    

ab 66.67 ab 00.6 a 12.38 a 55.29 a 78.1 a 11.19 a 55.13 a 81.4 a 32.4 
 96پروبیو         

Probio96        

ab 94.63 ab 08.5 a 45.33 a 11.29 a 50.1 a 87.17 a11.13  a 48.4 b82.3 
 هربا            

Herbban        

 ندارند. یکدییر با داریمعنی تفاوت LSDدرصد با استفاده از آزمو   5هستند، در س   احتمال  مشترک حروف دارای های کهمیانییندر هر ستو ، 
In each column, the mean followed by the sa,e letter have not significant difference based on LSD test at the %5 of probability level. 
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