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میزان اسانس در گیاه و جذب عناصر غذایی ، های رشدشاخصبر آلی کودهای  اثر

 (Mentha spicata Lدارویی نعناع سبز )
 

 و 4طوالرود اشرف سلطانیعلی ،3، جواد هاديان2پوربهروز اسماعیل*، 1زهرا کیانی

 5العلومیسولماز فتح

 ،دانشگاه محقق اردبيلي ،گروه علوم باغباني دانشيار2، دانشگاه محقق اردبيلي ،باغباني گروه علوم ارشدکارشناس آموختهدانش1
 ،دانشگاه محقق اردبيلي ،استاديار گروه علوم خاک4، دانشگاه شهيد بهشتي ،گياهان دارويياستاديار پژوهشکده 3

 ارشد گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبيليکارشناس آموختهدانش5

 4/8/1333؛ تاريخ پذيرش:  11/11/1332تاريخ دريافت: 

 9چكيده

بیر مبتنیي نظامبومدر يک کمپوست قارچ مصرف شده کمپوست و مصرف کودهای آلي نظير ورمي

همیين بیه. گرددميکشاورزی پايدار ضمن حفظ سالمت خاک باعث بهبود رشد و عملکرد گياهان نيز 

پژوهشي گروه علوم باغباني گلخانه صورت گلداني در قالب طرح کامالً تصادفي در منظور آزمايشي به

هیای يمارهای آزمايشیي شیامن نتیبتد. تشاجرا  نعناع سبزدانشگاه محقق اردبيلي روی گياه دارويي 

شده و شتیته شتته  کمپوست ،کمپوستورميدرصد از  51و  41، 31، 21، 11حجمي صفر )شاهد(، 

قتیمت خیاک و يیک  سیهها نيز شامن محيط کشت پايه در اين آزمايش .بودنشده بتتر کاشت قارچ 

شده و شتیته شتته  کمپوستکمپوست و نتايج نشان داد که جايگزين نمودن ورمي .قتمت ماسه بود

 تر و خشک بوتیه، ارتفیاع قبين وزن رويشي از صفاتگياه بر در بتتر کاشت نشده بتتر کاشت قارچ 

و همچنين محتوای عناصر درشت مغیذی در بخیش هیوايي گيیاه  سطح برگ ،بوته، محتوای کلروفين

 11های رشید رويشیي در تيمارهیای بيشترين مقدار برای شاخص داری داشت.دارويي نعناع اثر معني

 .گرديیدحاصین شده بتتر کاشت قیارچ شتته  کمپوستاز درصد  41و  31و  کمپوستورميدرصد 
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های آلي در بتتر کود ازيک  محتوای عناصر غذايي در گياه نيز با افزايش نتبت حجمي جايگزيني هر

دلين غني بهکمپوست قارچ مصرف شده کمپوست و کاربرد ورمي کاشت نعناع روند افزايشي نشان داد.

از طريق بهبود جذب عناصر غذايي توسط ريشه،  ،گياهرشد و ضروری نياز بودن از عناصر غذايي مورد

 شاهد شد.تيمار به نتبت گياه نعناع  سبب افزايش درصد و عملکرد اسانس در

 

 کمپوست  عناصر غذايي،، رشدی صفات، نعناع اسانس های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

دهند. در حال حاضر يک سوم داروهای مورد استفاده بشر را داروهای با منشا گياهي تشکين مي

های داروسازی به ماده اوليه و لزوم حفظ منابع طبيعي گياهي، اهميت مطالعه نياز روزافزون کارخانه

(. نعناع سبز 2113، بيگياميداست ) دهکرروی کشت و فرآوری گياهان دارويي و معطر را دو چندان 

(Mentha spicata L گياهي )ساله، علفي و متعلق به خانواده نعناعيانچند (Labiataeمي ) .اين باشد

خاصيت دارويي  ،اکتيدهای طبيعيعنوان آنتيبه هادفنوليک و فالونوئي اسيدهاعلت دارا بودن به گياه

پيچه، ضد تشنج، رفع التهاب و نفخ عنوان اشتهاآور، ضد دلبهدر طب سنتي از آن . دارد يقابن توجه

ثر در بهبود نفخ شکم و سرگيجه حاصن از سوء هاضمه استفاده شده است. امروزه نيز نعناع ؤمعده، م

(. 2111)چودهاری و همکاران،  باشدهای متعددی ميدارای استفادهعنوان گياه دارويي و صنعتي بهسبز 

رايشي تهيه داروهای متکن تب، سردرد، سرماخوردگي و همچنين در توليد لوازم آ در اين گياهاسانس 

 .(2114و بشير،  )يونيس گيردمورد استفاده قرار مي

باشد کيد عمده کشاورزی پايدار روی افزايش کيفيت و پايداری عملکرد محصوالت کشاورزی ميأت

طبيعي و زراعي گويای آن است که استفاده از  نظامبومو نيز مطالعات انجام شده روی گياهان دارويي در 

آورد و حداکثر عملکرد کمي و نظام کشاورزی پايدار بهترين شرايط را برای توليد اين گياهان فراهم مي

رويکرد جهاني در توليد  ،بنابراين .(2113 و همکاران، نيا)اکبری گرددکيفي در چنين شرايطي حاصن مي

يکي از  باشد.ها ميهای مديريتي آنکارگيری روشهو ب سامانهگياهان دارويي به سمت استقرار اين 

زيتتي  باشد. اين کودمي کمپوستورميکودهای آلي رايج و متداول مورد استفاده در کشاورزی پايدار، 

تجزيه مواد آلي  تداومباشد که سبب های کرم خاکي ميها و کپتولها، آنزيماز باکتری شامن جمعيتي

گونه بو و گردد. اين کود آلي سبک، فاقد هرهای ميکروبي در بتتر کشت ميخاک و پيشرفت فعاليت
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تر و در مدت آسانهای زيتتي کمپوستساير فرآوری آن نتبت به  بوده وهای هرز عاری از بذر علف

حاوی مقادير قابن توجهي از شکن  کمپوستورميهمچنين . (1333، )برمنس گيردزمان کوتاه انجام مي

(. 2111آتيه و همکاران، باشد )عناصر غذايي مانند فتفر، پتاسيم، کلتيم و منيزيم ميقابن جذب 

افزايش رشد گياهان پرورش يافته در بتترهای حاوی  که آن است بيانگرمختلف های گزارش

ثر در رشد گياهي نيز نتبت داد که توسط ؤافزايش سطوح برخي از مواد متوان به کمپوست را ميورمي

گيرد )آرانکون و سازی صورت ميکمپوستکمپوست در طي فرآيند ورميموجود در ورمي ريزجانداران

روی گياه دارويي ريحان کمپوست مقادير مختلف ورمي در بررسي اثر راستادر همين (. 2114همکاران، 

کمپوست باعث افزايش کميت و کيفيت اسانس، عملکرد اسانس و که مصرف ورميگزارش شده است 

(. همچنين در مطالعه ديگری روی 2115نتبت به تيمار شاهد شد )انوار و همکاران،  تودهزيتتعملکرد 

موجب بهبود قابن مالحظه عملکرد اسانس کمپوست ورميکه مصرف  مشخص شد ،گياه دارويي درمنه

بهبود عملکرد اسانس در اين گياه ناشي از افزايش ماده خشک حاصن از  .هد گرديددر مقايته با شا

ثير سطوح أ( ت2112رو و همکاران )خالص (.2115)پاندی،  گزارش شده استکمپوست مصرف ورمي

سودوموناس و آزوسپريليوم را بر  ،تن در هکتار( و ترکيب سه باکتری ازتوباکتر 11 و 5) کمپوستورمي

ها دادند، آن کيفيت اسانس و جذب عناصر پرمصرف در گياه دارويي آنتيون مورد بررسي قرار وکميت 

درصد آنتول و درصد  ،اسانسعملکرد و کمپوست سبب افزايش درصد ورميدريافتند که افزايش سطح 

 حاصن شد. در هکتار کمپوستورميتن  11کاديکول گرديد و بيشترين عملکرد اسانس با کاربرد متين

تواند نقش مهمي در کاهش که مياست نوع ديگر از کودهای آلي  کمپوست قارچ مصرف شده

 هایفعاليت حاصن آلي کود اين .مصرف کودهای شيميايي و نين به کشاورزی پايدار داشته باشد

 دانه پوست، مرغي کود، دامي کود، گندم کلش و کاه قبين از مختلفي اجزای شامن و قارچ پرورش

طور معمول بهکمپوست قارچ مصرف شده در فرآيند توليد قارچ خوراکي،  .بود کاکائو پوست و پنبه

در  .نمايدمحيطي بتياری را ايجاد مشکالت زيتتتواند ميشود که صورت ضايعات دور ريخته ميبه

، زهکشي مناسب و ساير خواص نياز گياهانمورد دارا بودن عناصر غذاييدلين که اين ماده آلي بهحالي

مورد استفاده گياهان به بتتر کاشت مناسب افزودني غذايي و عنوان يک ماده بهتواند ميهيدروليکي 

ثير استفاده از  کود دامي و کمپوست مصرف أبررسي ت (.2113)وهابي ماشک و همکاران،  قرار گيرد

سطوح مختلف آبياری بر رشد و عملکرد صورت جداگانه و يا در تيمارهای ترکيبي در به چشده قار

( نشان داد که شرايط مناسب آبياری، Foniculum vulgare Mill) اسانس گياه دارويي رازيانه
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جمشيدی و همکاران، ) بيشترين عملکرد اسانس با استفاده از کمپوست مصرف شده قارچ حاصن شد

تحقيقات ارزشمندی در زمينه که  های انجام شده در کشور حاکي از آن استمطالعه پژوهش (.2112

ثير کودهای زيتتي و آلي در بهبود کميت و کيفيت محصوالت زراعي انجام شده است. اما در أت

خصوص نعناع سبز تحقيقات زيادی ثير اين کودها بر رشد و عملکرد گياهان دارويي بهأخصوص ت

و همچنين اثرات سوء و  ارزش باالی دارويي و غذايي اين گياه انجام صورت نگرفته است. با توجه به

مصرف سموم و کودهای شيميايي در  ناشي ازای انتان محيطي و تهديد بهداشت تغذيهمخرب زيتت

کودهای زيتتي و آلي  قابليتمنظور ارزيابي بخش کشاورزی، انجام تحقيقات وسيع و گتترده به

کيفيت محصوالت کشاورزی در کشور امری ضروری و مختلف در افزايش عملکرد و بهبود 

 ميزان روی آلي کودهای کاربرد ثيرأت بررسي هدف با اين پژوهش دلين همينبهناپذير است. اجتناب

 .گرديد انجام سبز نعناع دارويي گياه اسانس ميزان و رشد هایشاخص غذايي، عناصر جذب

 
 هاروش و مواد

 قارچ شده مصرف کمپوست و کمپوستورمي آلي کودهای مختلف سطوح ثيرأت بررسي منظوربه

 گياه اسانس ميزان و غذايي عناصر جذب رشد، هایشاخص بر نشده شتته و شده شتته حالت در

گلخانه  درتکرار  چهار در تيمار 11 با تصادفي کامالً طرح قالب در آزمايشي سبز نعناع دارويي

 شامن آزمايشي تيمارهای انجام شد. 1388-83 زراعي تحقيقاتي دانشگاه محقق اردبيلي در سال

 کمپوست کمپوست،ورمي آلي کودهای از( درصد 51 و 41 ،31 ،21 ،11) مختلف حجمي هاینتبت

 بتتر به جايگزيني صورتبه که بود شاهد و شده شتته نشده، شتته حالت در قارچ شده مصرف

 از قبن. شد اضافه( ماسه قتمت يک و خاک قتمت سه) 1:3 نتبت با ماسه و خاک شامن پايه کشت

 پژوهش اين در شده استفاده کمپوستورمي و قارچ شده مصرف کمپوست خاک، تجزيه کشت شروع

(. 1 جدول) شد انجام معمول هایروش از استفاده با EC و pH غذايي، عناصر آلي، ماده ميزان نظر از

 منظور، يناهب. گرديد استفاده آبشويي روش از قارچ شده مصرف کمپوست شوری نمودن برطرف برای

 1:2 نتبت به و منتقن بزرگ ظرف يک به سپس کرده خرد کامال را شده مصرف قارچ کمپوست ابتدا

 قرار خورشيد نور تابش معرض در هانمونه آبکشي ساعت 24 گذشت از پس. گرديد مخلوط آب با

 .شد داده
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 استفاده در این آزمایش. مورد کاشت بسترهای خصوصیات برخی -1جدول 

 ترکيب شيميايي

کربن 

 آلي

 )درصد(

 نيتروژن

 )درصد(

 فتفر

 )درصد(

 پتاسيم

 )درصد(

 آهن

گرم يلي)م

بر 

 گرم(کيلو

 منگنز

گرم يلي)م

بر 

 گرم(کيلو

 روی

گرم يلي)م

بر 

 گرم(کيلو

 مس

گرم يلي)م

بر 

 گرم(کيلو

pH 

Ec 

زيمنس )دسي

 بر متر(

 2/1 1/7 82/1 5/3 11 48/11 13/1 18/1 114/1 118/1 خاک

 1/4 7 45 251 311 551 25/1 15/1 18/1 35/1 کمپوستورمي

 مصرف کمپوست

 قارچ شده
73/1 378/1 58/1 53/1 538 321 381 52 17/7 8/1 

 

 شده مصرف کمپوست و کمپوستهای مختلف ورمينتبتازی بتترهای کاشت، سآمادهمنظور به

 ريخته پالستيکي هایگلدان در و مخلوط پايه کشت بتتر با جداگانه صورتبه حجمي صورتبه قارچ

 ،بود شده تهيه بهشتي شهيد دانشگاه دارويي گياهان پژوهشکده از که نعناع گياه هایريزوم سپس. شد

 ارتفاع قبين از رشد هایشاخص رويشي مرحله در گياهان، نمو و رشد از پس. شد کشت هاگلدان در

 دستگاه از استفاده با) کامن برگ کلروفين ميزان برگ، کن خشک وزن بوته، کن خشک و تر وزن گياه،

 دستگاه وسيلههب گياهان برگ سطح و( Konica Minolta شرکت از SPAD-502 مدل مترکلروفين

 و فتفر غذايي عناصر غلظت تعيين برای. شد گيریاندازه ،ADC Bioscientific Ltdمدل  سنجسطح

 15 دمای در ساعت 72 مدتبه آون در گياهي هاینمونه ابتدا سبز، نعناع هوايي اندام در موجود پتاسيم

 هاینمونه از گرم يک. آمد در پودر صورتبه آسياب با بعد مرحله در .شد خشک سلتيوس درجه

 در سلتيوس درجه 551 دمای در ساعت دو مدتبه و شد ريخته چينيبوته داخن در شده پودر گياهي

 خاکتتر حاوی چيني بوته به نرمال 2 کلريدريک اسيدليترميلي 11 سپس. گرديد خاکتتر کوره داخن

حرارت داده شدند. پس از  جوشش شروع تا و هيتر روی چيني هایبوته و شد اضافه گياهي نمونه

(. 2111)جونز،  ليتر رسيدميلي 111خنک شدن، محتوای بوته از کاغذ صافي عبور داده شد و به حجم 

نانومتر  111با دستگاه اسپکتروفتومتر و در طول موج سپس فتفر موجود در  عصاره گياهي تهيه شده 

با  های تهيه شدهصارههای گياهي در ع(. غلظت پتاسيم کن نمونه1382)اولتن و سامرز، قرائت شد 

روش کجلدال ياهي به های گو نيتروژن کن در نمونه (2111جونز، )يم فتومتر قرائت دستگاه فل

 (. 1331)جونز و کيز،  گرديدگيری اندازه
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و در  گراددرجه سانتي 25گياه پس از برداشت در دمای منظور تعيين مقدار اسانس اندام هوايي، به

و با استفاده از روش تقطير با آب وسيله دستگاه کلونجر بهگيری اسانسگرديد. ک خششرايط سايه 

عمن  .ده شدبه دستگاه کلونجر انتقال داو گرم نمونه گياهي پودر شده  31 منظور،ين اهب .شد انجام

برای در مرحله بعد،  .صورت پذيرفتساعت تا تشکين اسانس روغني  2مدت بهها دهي نمونهحرارت

درصد و عملکرد  و 1111/1 محاسبه ميزان عملکرد اسانس، وزن و مقدار اسانس با ترازوی با دقت

 (.2112دست برهان و همکاران، )گرديد محاسبه روابط زير  استفاده ازبا اسانس 

 اسانس درصد (=گرم) اسانس وزن(/ گرم) اوليه ماده خشک وزن

 اسانس عملکرد=  اسانس درصد×  دارويي عملکرد يا تودهزيتت عملکرد

 

 چند آزمون با تيمارها ميانگين مقايته و  SASافزارنرم از استفاده با ها،داده آماری تحلين و تجزيه

 .گرفت انجام درصد 5 احتمال سطح در دانکن ایدامنه

 

  بحث و نتايج

 های رشد و عملکرد اسانس نعناعثير کودهای آلي بر شاخصأحاصن از تجزيه واريانس ت نتايج

بر  قارچ شده مصرف کمپوست و کمپوستکودهای آلي ورميکاربرد  سبز نشان داد که (2)جدول 

دار معنيميزان جذب عناصر غذايي پرمصرف، و ميزان اسانس در گياه دارويي نعناع های رشد، شاخص

 .بود

نتايج حاصن از مقايته ميانگين تيمارها نشان داد که گياهان کشت شده در بتترهای حاوی سطوح 

درصد  11در حالت شتته شده و شتته نشده و تيمار  قارچ شده مصرف مختلف کمپوست

کمپوست از ارتفاع بوته کمپوست بيشترين ارتفاع بوته را داشتند، اما با افزايش سطوح کود ورميورمي

الکتريکي( و کاهش شدت زهکشي در دلين افزايش شوری )هدايت( که احتماالً به3کاسته شد )جدول 

توان نتيجه گرفت مي دست آمد.هباشد. کمترين ميزان ارتفاع بوته هم در تيمار شاهد ببتتر کاشت مي

کمپوست، از طريق افزايش ظرفيت هيوميک موجود در ورمياسيد که خواص شيميايي و فيزيکي 

باعث افزايش رشد و ارتفاع گياه  ريز جاندارهانگهداری عناصر غذايي و همچنين افزايش فعاليت 

 (.2114شود )آرانکون و همکاران، مي
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بر مصرف عناصر غذايي پرمصرف و کم مينأتطريق قدرت زياد جذب آب و کمپوست نيز از 

کمپوست به خاک نيز . احتماالً افزودن ورميداشتثير مثبت أتنعناع  تودهزيتتميزان فتوسنتز و توليد 

است بلکه با بهبود شرايط فيزيکي و  دادهنياز گياه را افزايش  عناصر غذايي مورد فراهمينه تنها 

به افزايش جمعيت ميکروبي  و حالت بافری در محيط کشت، منجر پايداریو حياتي خاک  يندهایآفر

های آنزيمي و وجود ريزموجودات مفيد و مواد هورموني ضمن ايجاد يک گردد. افزايش فعاليتمي

محيط مناسب برای رشد ريشه، موجب افزايش رشد اندام هوايي و توليد ماده خشک را نيز فراهم 

  (.1335 ،و گالي تيشود )تومامي کمپوستورميو سبب افزايش کارايي  کرده

خوبي رشد رويشي و به قارچ شده مصرف در اين آزمايش استفاده از درصدهای مختلف کمپوست

درصد  31طوری که که گياهان کشت شده در تيمارهای گياهان نعناع را افزايش داد به تودهزيتت

داری درصد تفاوت معني 41دست آمد که با  تيمار در حالت شتته شده به قارچ شده مصرف کمپوست

 کاهو، قبين از محصوالتي برگ سطح و تعداد افزايش نيز ديگری محققان (.3 جدول)نداشت 

 و تعداد افزايش و کرده گزارش قارچ شده مصرف کمپوست از استفاده اثر در را خيار و فرنگيگوجه

 پتاسيم و فتفر نيتروژن، مانند گياه نيازمورد ضروری غذايي عناصر از کود اين بودن غني به را برگ سطح

 همکاران و مانوئن -فوبارا(. 2112 همکاران، و هوآ -ران ؛2113 همکاران، و ريباس) دادند نتبت

 31 و 21 ،11)قارچ  شده مصرف کمپوست مختلف مقادير زمانهم تأثير بررسي در تحقيقي در( 2112)

 (Telfairia occidentalis Hook) کدو روی( روز 11 و 7 ،4) آبياری هایدوره و( هکتار در تن

 کمپوست هکتار در تن 21 تيماری ترکيب در کرده رشد گياهان در برگ سطح بيشترين که دريافتند

 از برگ سطح کمترين کهصورتي در. آمد دستبه يکبار روز 4 هر آبياری فاصله با قارچ شده مصرف

 حاصن يکبار روز 11 هر آبياری فاصله با قارچ شده مصرف کمپوست هکتار در تن 11 تيماری ترکيب

 بهبود همچنين و آن در موجود غذايي عناصر زياد مقادير وجود علتبه تواندمي برگ رشد افزايش. شد

 اين. باشد رشد بتترهای به قارچ شده مصرف کمپوست افزودن اثر در خاک شيميايي و فيزيکي شرايط

 و خاک فرج و خلن ميزان در تغيير با گياه، برای مناسب  ایتغذيه وضعيت ايجاد بر عالوه آلي کود

 همچنين. کندمي فراهم غذايي مواد بيشتر جذب و هاريشه گتترش برای را زمينه بتترها زهکشي

 شودمي رشد بتترهای در موجود مفيد هایقارچ و هاباکتری فعاليت افزايش باعث خاک، تهويه افزايش

 (.2111 همکاران، و پيکورس پريز)
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کمپوست مصرف شده قارچ باالی حاصن از افزودن درصدهای باالی  (ECهدايت الکتريکي )

باشد. زيرا شوری ميزان انرژی اصلي کاهش سطح برگ گياهان رشد کرده در اين تيمارها ميدلين احتماالً 

دهد و در نتيجه انرژی کمتری برای نيازهای رويشي الزم برای حفظ حالت طبيعي سلول را افزايش مي

 نتايج يک پژوهش نشان داد که .باشدماند که نتيجه آن کاهش تعداد برگ و سطح برگ ميباقي مي

 فرنگي،توت گياه نيازمورد غذاييعناصرمين أبا تخاک، با بهبود شرايط  به خاککمپوست ورميافزودن 

 (.2114 همکاران، و آرانکون) گرديد گياه اين در بيوماس توليد و رويشي پيکره رشد، افزايش موجبات

 در قارچ شده مصرف کمپوست درصد 11 تيمار که داد نشان هاداده ميانگين مقايته مطالعه اين در

(. 3 جدول) داشتند را کلروفينشاخص( 1/35) کمترين شاهد، و( 35/51) بيشترين شده، شتته حالت

 باشد مفيد گياهان فتوسنتز افزايش برای تواندمي که باشدمي موادی حاوی قارچ شده مصرف کمپوست

 سنتز برای ضروری خيلي عناصر منيزيم و نيتروژن غذايي عناصر بين در(. 2111 همکاران، و جاناتان)

 کمپوست(. 2112 همکاران، و جواهری) دارند کلروفين ميزان بر متتقيمي تأثير و باشندمي کلروفين

 شدن فراهم با و زمان طي در و آيدمي حتاب به آلي نيتروژن از غني منبع يک نيز قارچ شده مصرف

 قرار گياه اختيار در را آن تواندمي و درآمده آزاد و معدني فرم به آن نيتروژن نيتريفيکاسيون، شرايط

 هایهورمون مانند مهم هایمولکول از بتياری ساختار در نيتروژن(. 2112 همکاران، و مدين) دهد

 وجود همچنين. دارد گياه ساز و سوخت در مهمي نقش و داشته حضور سيتوکينين و اکتين گياهي

 جاناتان) باشدمي ضروری بتيار گياه داخن در نوکلئيک اسيدهای و هاپروتئين ساخت جهت نيتروژن

 ميزان افزايش باعث کشت بتتر به کمپوستورمي نمودن اضافه پژوهش اين در(. 2111 همکاران، و

 کمپوستورمي سطوح ساير با که شد حاصن کمپوستورمي درصد 21 حاوی بتترهای در کلروفين

 در کلروفين ميزان افزايش( 2114) همکاران و آرانکون(. 3 جدول) نداد نشان داریمعني تفاوت

 . دادند نتبت کمپوستورمي در نيتراته ترکيبات جذب افزايش به را فرنگيتوت گياهان

 در قارچ شده مصرف کمپوست حاوی کشت بتترهای در يافته پرورش گياهان که داد نشان نتايج

 الگوی(. 3 جدول) داشتند را سبز نعناع خشک و تر وزن بيشترين نشده شتته و شده شتته حالت دو

 در بتترها به شده مصرف قارج کمپوست شدن اضافه با گياهان خشک و تر وزن افزايش در مشابهي

 وزن آزمايشي انجام با( 2113) همکاران و ريباس. شد مشاهده (2111) الکتاندر و ايودوکتي تحقيق

 قارچ کمپوست درصد 11 و 5 با شده تيمار بتترهای در کرده رشد کاهو گياهان هوايي بخش خشک

 نتايج. کردند گزارش( NPK) شيميايي کودهای تيمار با کرده رشد گياهان از بيشتر را شده مصرف
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 و کربن غني منبع يک شده مصرف قارچ کمپوست آلي کود که است آن از حاکي تحقيقات از حاصن

 و فتفات سولفات، کلريد، هایآنيون و منيزيم و کلتيم سديم، پتاسيم، نظير معدني فراوان هایکاتيون

 چروور، و گو) شودمي توليد افزايش باعث نهايت و شده گياه رشد تقويت موجب که است نيترات

 برای بتتری عنوانبه قارچ شده مصرف کمپوست از استفاده با رابطه در آزمايش يک نتايج(. 2111

 نتبت با قارچ شده مصرف کمپوست ترکيب که داد نشان خزانه در خيار و فرنگيگوجه نشاء توليد

 هاینشا رشد برای مناسبي شيميايي و فيزيکي وضعيت کواليتورمي با 4:1 نتبت و پرليت با 2:1

 برای مناسبي جايگزين را آن و شد نشاها اين مناسب رشد باعث و آورد وجودهب خيار و فرنگيگوجه

 خشک و تر وزن افزايش(. 2112 همکاران، و هوآ -ران) برشمردند هاگلخانه در استفاده جهت پيت

 افزايش سبب نيتروژن که اينبه توجه با و باشدمي هاآن رويشي رشد تحريک دهندهنشان گياهان کن

 ديگر سويي از. کرد محتوب رشد افزايش عامن را نيتروژن بيشتر جذب توانمي شود،مي رويشي رشد

 گذاشته خاک زيتتي فعاليت و ساختمان روی مثبتي تأثير احتماالً قارچ شده مصرف کمپوست کاربرد

 گياه کمپوستورمي کاربرد .شودمي گياهان برای عناصر برخي دسترسي قابليت افزايش باعث و

 پانک، و ليوک) گرديد بوته در گن تعداد جمله از رشد هایشاخص افزايش باعث رومي بابونه دارويي

 تغيير دلينبه کمپوستورمي مطلوب اثرهای که است داده نشان گرفته صورت هایبررسي( 2115

 همچنين و( 2111و همکاران،  آتيه) کشت محيط ميکروبي خصوصيات و شيميايي فيزيکي، شرايط

 همکاران، و مکاينس) است کشت محيط در آب نگهداری ظرفيت دارمعني افزايش و pH تنظيم

 سير دارويي گياه در محصول عملکرد توجه قابن افزايش نيز( 2111) همکاران و آرگلو(. 2113

(Allium sativum L. )فرنگي افزايش رشد گوجه. کردند گزارش کمپوستورمي مصرف اثر در را

 مانند ایتغذيه و فيزيکي عوامن از ناشي( درصد 5) کمپوستورمي کاربرد ناچيزحتي در شرايط 

 آزمايش اين نتايج مويد که است شده گزارش کمپوستورمي وسيلهبه شده توليد رشد هایکنندهتنظيم

 فعال غذايي، عناصر کامن فراهمي شرايط تحت و کم هایغلظت در رشد هایکنندهتنظيم چون است

 (. 2111و همکاران،  آتيه) شوندمي

 غلظت بر آلي کودهای اثرها نشان داد که يانس دادهتجزيه وار: پتاسیم و فسفر نیتروژن، عذایی عناصر

 مقايته از حاصن نتايج(. 2 جدول) بود دارمعني سبز نعناع گياه هوايي اندام پتاسيم و فتفر نيتروژن،

 در قارچ شده مصرف کمپوست درصد 21 تيمار در نيتروژن ميزان بيشترين که داد نشان هاداده ميانگين

 شتته حالت در قارچ شده مصرف کمپوست درصد 11 تيمارهای با که آمد دستهب نشده شتته حالت
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. نداشت دارمعني تفاوت شده شتته حالت در قارچ شده مصرف کمپوست درصد 51 و 21 و نشده

 11 تيمار در فتفر ميزان بيشترين(. 3 جدول) گرديد مشاهده شاهد تيمار در نيتروژن ميزان کمترين

 دارمعني تفاوت تيمارها بقيه با که آمد دستهب نشده شتته حالت در قارچ شده مصرف کمپوست درصد

 در قارچ شده مصرف کمپوست درصد 21 تيمار در جذب قابن پتاسيم مقدار بيشترين همچنين،. داشت

 شتته قارچ شده مصرف کمپوست درصد 41 و 31 ،11 تيمارهای با که آمد دستهب نشده شتته حالت

 نشان آزمايش اين نتايج کلي طوربه. نداشت داریمعني اختالف کمپوستورمي درصد 11 تيمار و نشده

 عناصر جذب مقدار بر داریمعني و مثبت ثيرأت قارچ شده مصرف کمپوست و کمپوستورمي که داد

 کمپوست در موجود غذايي عناصر که داشتند اظهار( 2114) بارکر و هو رابطه همين در. دارند غذايي

 افزايش بر را آلي ثيرکودهایأت نيز (2117) زالر. باشدمي غذايي عناصر جذب افزايش برای مهمي عامن

 عناصر جذب افزايش و ميکروبي فعاليت بهبود و نموده گزارش مثبت فرنگيگوجه گياه در پتاسيم غلظت

 در پتاسيم غلظت افزايش اصلي دالين عنوانبه را آلي کودهای حاوی تيمارهای در پتاسيم نظير معدني

 نيز( .Taget espatula L) زينتي جعفری گياه در کمپوستورمي مصرف. دانتت شاهد تيمار با مقايته

 همکاران، و آتيه) شد شاهد تيمار با مقايته در برگ بافت نيتروژن غلظت دارمعني افزايش موجب

 قرمز شبدر گياهان هوايي بخش فتفر غلظت مالحظه قابن افزايش نيز (1338) همکاران و ساينز(. 2112

. کردند گزارش شاهد با مقايته در شهری آلي ضايعات از حاصن کمپوستورمي  کاربرد اثر در را خيار و

 که گرديد باعث آلي مواد مدت دراز کاربرد که دريافتند خود هایآزمايش در( 2112) چانگ و والن

 لمب و البوسکي. کند پيدا افزايش آن استفاده قابليت و شده نگهداری انرژی کم پيوندهای با فتفر

 خاک در فتفر تثبيت از که دانندمي آلي مواد از شده آزاد آلي اسيدهای را تفاوت اين دلين( 2113)

 شده گياه ضروری عناصر تأمين باعث که است آلي مواد از استفاده مزايای از امر اين. کنندمي جلوگيری

 افزايش را ريشه نفوذ عمق کافي، فتفات همچنين. دهدمي کاهش را شيميايي کود از استفاده به نياز و

 ملکوتي) بخشدمي بهبود را گياه عملکرد و رشد و تتهين خاک اعماق از آب جذب ترتيب يناهب و داده

 افزودن نتيجه در خاک آلي ماده افزايش که دهدمي نشان شده انجام مطالعات(. 2113 همکاران، و

 گياه توسط خاک جذب قابن فتفر افزايش باعث تواندمي قارچ شده مصرف کمپوست و کمپوستورمي

 هاآن جمعيت بر و شده متاعدتر خاک ريزموجودات رشد جهت محيط آلي، مواد افزايش با چون. گردد

 شکن خاک و شده زياد آن زنده موجودات يابد، افزايش خاک آلي مواد چه هر کهطوری شود،مي افزوده

 و توسعه ایريشه سيتتم شده، ترفعال خاک ميکروفون و ميکروفلور نتيجه در گرفته، خودبه تریزنده
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 افزايش نيتروژن و فتفر خصوصبه غذايي عناصر گردش و شدن معدني هوموس، توليد و يافته تکامن

 رشد محيط در زيتتي فعاليت افزايش که رسدمي نظربه همچنين(. 2113 همکاران، و ملکوتي) يابدمي

 تواندمي خشک وزن افزايش ضمن نيتروژن، نظير عناصری جذب بهبود آن پيامد و کمپوستورمي حاوی

 مصرف ثيرأت ييدأت خصوص در اين، برعالوه. شود نعناع توسط شده جذب نيتروژن افزايش باعث

 از کمپوستورمي مصرف که رسدمي نظربه نعناع، گياه در پتاسيم غلظت افزايش روی کمپوستورمي

 نتايج با که دهد افزايش را گياه توسط شده جذب فتفر غلظت خاک،ريزجانداران  فعاليت افزايش طريق

 گزارش( 1333) ملکوتي رابطه همين در. داشت مطابقت زمينيبادام روی( 2111) همکاران و موهانتي

 سطح پوشاندن باعث خاک در موجود هوموس کشت، سيتتم يک به آلي کود کردن اضافه با که نمود

 تدريج به که کمپوستورمي در فتفر وجود همچنين. گرددمي فتفر تثبيت مانع و شده رس ذرات

 .است ثرؤم گياه توسط فتفر جذب ميزان افزايش در شودمي گياه جذب قابن و شده معدني

 کمپوست و کمپوستورمي ثيرأت هاداده واريانس تجزيه نتايج اساس بر: و عملکرد اسانس درصد

 جدول) بود دارمعني درصد 1 سطح در اسانس عملکرد و درصد بر حالت دو در قارچ شده مصرف

 بيشترين و( درصد 87/1و  82/1که بيشترين بازده اسانس ) داد نشان هاداده هاميانگين مقايته(. 2

 کمپوستورمي درصد 41 و 31 تيمارهای در( گلدان در ليترميلي 11/13 و 15/21) اسانس عملکرد

 کيفيت و کميت افزايش در کمپوستورمي ثيرتأ ( نيز2115و همکاران ). انوار (3 جدول) شد حاصن

 گزارش شاهد تيمار به نتبت را ريحان دارويي گياه تودهزيتت عملکرد و اسانس عملکرد اسانس،

 برگ خشک ماده عملکرد در اسانس درصد ضربحاصن از اسانس عملکرد کهاين به توجه با. کردند

 تيمار با مقايته در برگ خشک ماده عملکرد بودن بيشتر به توانمي را آلي کود برتری آيد،مي دستهب

( .Artemisia pallens Lبهبود عملکرد اسانس در گياه دارويي درمنه )( 2115) پاندی. دانتت شاهد

 کمپوستورمي مصرف از حاصن خشک ماده افزايش از ناشي راکمپوست مصرف ورمي اثر در

 و عزيزی) ريحان گياهان، در اسانس درصد افزايش بر کمپوستورمي مقدار افزايش ثيرأت .دانتت

 اسفرزه ،(2111 همکاران، و حتين) بادرشبي ،(2115 پانک، و ليوک) رومي بابونه( 1383 ،همکاران

 (2111) همکاران و راتي. گزارش شده است نيز( 1387 همکاران، و درزی) رازيانه و( 2111 خلين،)

 در ژرانيول درصد دارمعني افزايش فتفات کننده حن باکتری زيتتي کود کاربرد که دريافتند نيز

 دارويي گياهان ارگانيک کشت از اصلي هایيکي از هدف .شد ليمو علف دارويي گياه در اسانس

 به کمپوستورمي و کمپوست افزودن. است اسانس کيفيت و کميت بهبود نعناع، جمله از داراسانس
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 ريشه رشد برای مناسب بتتر يک ايجاد ضمن خاک حياتي فرآيندهای و فيزيکي شرايط بهبود با خاک

 ،سوخت و سازی هایواکنش تتريع گن، عملکرد خشک، ماده توليد افزايش رشد، افزايش سبب

نتايج تحقيقات  .شودمي اسانس عملکرد و درصد بهبود نهايت در و هامتابوليت تجمع و توليد افزايش

 نياز هاآن سازنده واحدهای و بوده ترپنوئيدی هایترکيب حاوی هاکه اسانسپيشين حاکي از آن است 

 شده مصرف کمپوست و کمپوستورمي رواين از. دارد فتفر و نيتروژن نظير عناصری به ضروری

 و گوپتا) گردندمي اسانس عملکرد و درصد افزايش باعث فتفر و نيتروژن جذب روی بر تأثير با قارچ

 (.2112 همکاران،

 

  گيرينتيجه

را بر  قارچ شده مصرف کمپوستو کمپوست ورميثير مثبت استفاده از أخوبي تاين تحقيق به

طوری که کاربرد اين دو به ،عملکرد، اجزای عملکرد، عناصر غذايي و مقدار اسانس نعناع سبز نشان داد

رسد تيمارهای نظر ميبه. دادرهای مورد بررسي نشان متغييثير را بر اکثر أبيشترين تآلي کود 

تری را در مقايته با شاهد، به مراتب شرايط مناسب قارچ شده مصرف کمپوست کمپوست وورمي

غذايي صر مهيا کرده و از طريق جذب مطلوب عناهای ميکروبي مفيد در خاک را برای بهبود فعاليت

با توجه به نتايج حاصن از اين شود. معدني توسط ريشه نعناع سبز، موجب افزايش رشد و نمو گياه مي

توانند مي قارچ شده مصرف کمپوست و کمپوستکه کودهای آلي ورمي گرفتنتيجه توان تحقيق مي

و جايگزين  شوندباعث بهبود عملکرد گياه دارويي نعناع سبز محيطي بدون اثرات مخرب زيتت

 باشند.مناسبي برای کودهای شيميايي جهت نين به کشاورزی پايدار 

 

  منابع
1.Akabarinia, A., Ghalavand, A., Sefidkan, F., Rezaee, M., and Sharifi Ashurabadi, 

A. 2003. Study on the effect of different rates of chemical fertilizer, manure and 

mixtures of them on seed yield and main, compositions of essential oil of 

Carum copticum. J. Res. Devel. 61: 32-41. [In Persian]. 

2.Anwar, M., Parta, D.D., Chand, S., and Khanuja, S.P.S. 2005. Effect of organic 

manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil quality of French basil. 

Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36: 1373-1746.  
3.Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. 

Influence of vermicomposts on field strawberries: Part 1. Effects on growth and 

yields. Biores.Technol. 93: 145-153. 



 و همكارانزهرا كياني 
 

66 

4.Arguello, J.A., Ledesma, A., Nunez, S.B., Rodriguez, C.H., and Goldfarb, 

M.D.D. 2006. Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural 

carbohydrate content, yield and quality of Rosado paraguayo garlic bulbs. Hort. 

Sci. 41(3): 589-592.   
5.Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2002. The 

influence of earthworm- processed pig manure on the growth and productivity 

of marigolds. Biores.Technol. 81: 103-108. 
6.Atiyeh, R.M., Subler, S., Edwards, C.A., Bachman, G., Metzger, G.D., and 

Shuster, W. 2000. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in 

horticultural container media and soil. Pedo Biol. 44: 579-590. 
7.Atiyeh, R.M., Subler, S., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2001. Pig manure 

vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: Effects 

on physicochemical properties and plant growth. Biores. Technol. 78(1): 11-20 

8.Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2002. The 
influence of earthworm-processed pig manure on the growth and productivity of 

marigolds. Biores. Technol. 81(2): 103-108.  

9.Bremness, L. 1999. Herbs Eyewitness Handbook, London. 176p.  
10.Choudhurry, R.P., Kumar, A., and Gary, A.N. 2006. Analysis of Indian mint 

(Mentha spicata) for essential, trace and toxic elements and its antioxidant 

behavior. Pharma. Biochem. Anal. PBA: 5715.   

11.Darzi, M.T., Ghalavand, A., Sefidkon, F., and Rejali, F. 2009. The effects of 
mycorrhiza, vermicompost and phosphatic biofertilizer application on quantity 

and quality of essential oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian J. 

Med. Arom. Plants. 24(4): 396- 413. (In Persian) 
12.Dastborhan, S., Zehtab-Salmasi, S., Nasrollahzadeh, S., and Tavassoli, A.R. 

2011. Effect of biofertilizers and different amounts of nitrogen on yield of 

flower and essential oil and nitrogen use efficiency of German chamomile 
(Matricaria chamomilla L.). Iranian J. Med. Arom. Plants. 27(2): 290-305. (In 

Persian) 

13.Gardezi, A.K., Ferrera, R., Acuna, J.L., and Saavedra, M.L. 2000. Sesbania 

emerus (Aubi) urban Inoculated with Glomus sp. in the presence of 
vermicompost. Mycorr. News. 12(3): 12-15. 

14.Gou, M., Chorover, J., Rosario, R., and Fox, R.H. 2001. Leachate chemistry of 

field-weathered spent mushroom substrate. J. Environ. Qual. 30: 1699-1709.  
15.Hameeda, B., Rupela, O.P., Reddy, G., and Satyavani, K. 2006. Application of 

plant growth-promoting bacteria associated with composts and macrofauna for 

growth promotion of pearl millet (Pennisetum glaucum L.). Biol. Fertil. Soils. 

43(2): 221-227.    
16.Hazarika, D.K., Taluk Dar, N.C., Phookan, A.K., Saikia, U.N., Das, B.C., and 

Deka, P.C. 2000. Influence of vesicular arbascularmycorrhizal fungi and 

phosphate solubilizng bacteria on nursery establishment and growth of tea 



 9616( 4(، شماره )19هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

66 

seedlings in assam. Symposium no. 12, Assam Agricultural University, Jorhat- 

Assam, India.  

17.Hu, Y., Barker, and A. 2004. Effects of compost and their combionations with 

other materials on nutrient accumulation in tomato leaves. Commun. Soil Sci. 
Plant Anal. 35: 2809-2823.  

18.Hussein, M.S., El-Sherbeny, S.E., Khalil, M.Y., Naguib, N.Y., and Aly, S.M., 

2008. Growth charecters and chemical constituents of Dracocephalum 
moldavica L. plants in relation to compost  fertilizer and planting distance. Sci. 

Hort. 108(3): 322-331.  

19.Khalesro, Sh., Ghalavand, A., Sefidkon, F., and Asgharzadeh, A. 2012. The 
effect of biological and organic inputs on quantity and quality of essential oil 

and some elements content of anise (Pimpinella anisum L.). Ir. J. Med. Arom. 

Plants. 27(4): 551-560. 

20.Jamshidi, E., Ghalavand, A., Sefidkon, F., and Goltaph, E.M. 2012. Effects of 
different nutrition systems (organic and chemical) on quantitative and 

qualitative characteristics of Fennel (Foeniculum valgare Mill.) under water 

deficit stress. Ir. J. Med. Arom. Plants. 28(2): 309-323.  
21.Jones, J.B. 2001. Laboratory Guide for Conduction Soil Tests and Plant Anal.U. 

S: CRC press LLC.  

22.Jones, J.B., and Case, V.W. 1990. Sampling, handling and analysing plant tissue 

sample. Pp: 389-429. In: R.L. Westerman (Ed) Soil Testing and Plant Analysis. 
SSSA, No.3, Madison, WI.   

23.Laboski, C.A.M., and Lamb, J.A. 2003. Changes in soil test phosphorus 

concentration after application of manure or fertilizer. Soil Sci. Soc. Amer. J. 
67: 544-554.  

24.Liuc, J., and Pank, B. 2005. Effect of vermicompost and fertility levels on 

growth and oil yield of Roman chamomile. Sci. Pharma. 46: 63-69.  
25.Malakouti, M.J. 1996. Sustainable agriculture and yield increase through 

balanced fertilization. Ministry of Agriculture.  Karaj, Iran. 350p. 

26.Malakouti, M.J., Keshavarz, P., and Karimian, N. 2003. Comprehensive 

approach towards identical of  nutrient deficiency and optimal fertilization for 
sustainable agriculture. 3th Edition. Trbiat Modares University. Pub. Tehran. 

380p. (In Persian) 

27.Mohanty, S., Paikaray, N.K., and Rajan, A.R. 2006. Availability and uptake of 
phosphorus from organic manures in groundnut (Arachis hypogea L.)-corn (Zea 

mays L.) sequence using radio tracer technique. Geoderma. 133: 225-230.  

28.Olsen, S.R., and Sommers, J.F. 1982. Phosphorus. Pp: 403-430, In: A.L. Page 

(ed.), Methods of soil Analysis. Agron. No. 9, part 2: Chemical and 
microbiological properties, 2nd edition, American Society and Agronomy 

Madison, WI, USA.  



 و همكارانزهرا كياني 
 

61 

29.Omidbaigi, R., Sefidkon, F., and Kazemi, F. 2003. Roamn chamomile oil: 

Comparison between hydro distillation and supercritical fluid extraction. J. 

Essen. Oil Bear. Plant. 6(3): 191-194. 

30.Pandey, R. 2005. Management of Meloidogyne incognita in Artemisia pallens 
with bio-organics. Phytopara. 33(3): 304-308.  

31.Prabha, M.L., Jayraaj, I.A., Jayraaj, R., and Rao, D.S. 2007. EffectS of 

vermicompost on growth parameters of selected vegetable and medicinal plants. 
Asian J. Microb, Biotech. Envir. Sci. 9: 321- 326.  

32.Ratti, N., Kumar, S., Verma, H.N., and Gautam, S.P. 2001. Improvement in 

bioavailability of tricalciumphosphate to Cymbopogonmartinii var. motia by 
rhizobacteria, AMF and Azospirillum inoculation. Microb. Res. 156: 145-149.  

33.Sainz, M.J., Taboada-Castro, M.T., and Vilariño, A. 1998. Growth, mineral 

nutrition and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown 

in a soil amended with composted urban wastes. Plant. Soil. 205: 85–92. 
34.Tomati, U., and Galli, E. 1995. Earthworms, soil fertility and plant productivity. 

Acta Zoologica Fennica, 196: 11-14.  

35.Tomati, U., Grappelli, A., and Gall, E. 1987. The hormone-like effect of 
earthworm castson plant growth. Biol. Fertil. Soils. 5: 288-294.  

36.Vahabi Mashak,  F., Mirseyed Hosseini, H., Shorafa, M., and Hatami, S. 2009. 

Investigation of the effects of spent mushroom compost (SMC) application on 

some chemical properties of soil and leachate. J. Water. Soil. 22(2): 394-406. 
(In Persian) 

37.Whalen, J.K., and Chang, C. 2002. Phosphorus sorption capacities of calcareous 

soil receiving cattle manure application for 25 years. Commun. Soil Sci. and 
Plant Anal, 23: 1011-1026.   

38.Yonis, Y.M., and Beshir, S.M. 2004. Carvone rich essential oil from Mentha 

longifolia (L) Huds. Ssp. Schimperi Briq and Mentha spicata L. grown in 
sudan. J. Essent. Oil Res.16: 539-541.  

39.Zaller, J.G. 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: 

Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three 

tomato varieties. Sci. Hort. 112(2): 191-199.  
 

 

 
 

 

 

 
  



 9616( 4(، شماره )19هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

67 

 
J. Plant Prod. Res. Vol. 21 (4), 2014 

http://jopp.gau.ac.ir 

 

Effect of organic fertilizers on growth properties nuterient absorption 

and essential oil yield of medicinal plant of spearmint )Mentha spicata L) 

 

Z. Kiani1, *B. Esmaeilpour2, J. Hadian3, A.A. Soltani Toolarood4  

and S. Fathololumi5 
1M.Sc. Graduate, Dept. of Horticulture Science, University of Mohaghegh Ardabili, 
2Associate Prof., Dept. of Horticulture Science, University of Mohaghegh Ardabili, 

3Asistant Prof., Institue of Medicinal Plant, Shahid Beheshti University, 
4Asistant Prof., Dept. Soil Science, University of Mohaghegh Ardabili, 

5M.Sc. Graduate, Dept. of Soil Science, University of Mohaghegh Ardabili 

Received: 02/05/2014 ; Accepted: 10/26/2014 

 
Abstract 2 

Consumption of organic manures such as vermicompost and spent mushroom 

compost in a system based on organic agriculture beside to maintenance soil health 

improvement and yield of medicinal plant spearmint. Therefore, an completely 
randomized design experiment with four replications on spearmint (Mentha spicata 

L) was conducted in horticultural department of Mohaghegh Ardabili university. 

Experimental treatments including different rate (control, 10, 20, 30, 40 and 50%) 

of cow manure vermicompost and washed and unwashed spent mushroom compost 
(SMC). The base medium (control treatment) was a mixture of 75% from 

cultivated farm soil and 25% of sand. Results revealed that replacement of 

vermicompost and spent mushroom compost in growth medium had significant 
effect on all vegetable such as fresh and dry weight, height, chlorophyll content 

and area surface of leaves and macro element of areal sections of spearmint. The 

highest value for vegetative growth detected in 30% and 40% washed spent 
mushroom compost and 10% vermicompost. As increase in substitution of organic 

fertilizer in medium of plant, nutrient content of spearmint increased. substitution 

of vermicompost and spent mushroom compost improved  uptake of nutrient by 

plant roots and increased of percent and yield of essential oil in spearmint in 
comparison with control. 
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