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 ایران باغبانیعلوم 

 (113-123)ص  1936بهار ، 1 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: hoseinshekofteh@yahoo.com    53199631360تلفن: * 

 اسانس و عملكرد بر فسفر زیستي و شیمیایي آلي، كودهاي ریتأث

 (Ocimum basilicum)  ریحان يیدارو گیاه
 

 3شهرآباد غفاري سمیه و 2مارزي امراهلل ،*1شكفته حسین

 رفسنجان ،)عج(ولیعصر دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ ،خاک علوم گروه استادیار، .1

 جیرفت واحد آزاد دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ ،ارشد کارشناسی سابق اندانشجوی .3 و 2

 (6/2/1333 تصویب: تاریخ - 11/11/1332 دریافت: )تاریخ

 

 چكیده

 طرح قالب در آزمایشی ریحان ییدارو گیاه اسانس و عملکرد بر فسفر کودهای ریتأث بررسی منظور به

 سه در 2 بارور کود امل:ش تیمارها شد. انجام جیرفت ۀمنطق در رتکرا سه در تصادفی کامل یها بلوک

 کودهای ،هکتار( در تن 15 و 11 ،5) سطح سه در گاوی کود هکتار(، در گرم 25 و 21،11) سطح

 در کیلوگرم 151 و 111 ،51) سطح سه در کدام هر آمونیوم فسفات و تریپل سوپرفسفات شیمیایی

 تعداد بذر، تعداد بوته، عارتفا عملکرد، نظیر صفاتی تیمارها، اعمال از پس بودند. شاهد و هکتار(

 که داد نشان نتایج شدند. یریگ اندازه برگ تعداد و برگ سطح اسانس، میزان بوته، تک وزن خوشه،

 وزن و اسانس درصد برگ، سطح بذر، تعداد بوته، ارتفاع عملکرد، صفات، بر مختلف تیمارهای اثر

 تیمار نشد. دار امعن برگ تعداد و خوشه تعداد بر و شد دار امعن درصد یک احتمال سطح در بوته تک

 .داشت برگ سطح و برگ تعداد بوته، تک وزن اسانس، بوته، ارتفاع بر را تأثیر باالترین گاوی کود

 رینشتبی تریپل فسفات سوپر کود تیمار داشت. را ریتأث رینشتبی بذر تعداد بر تنها 2 بارور کود تیمار

 با مقایسه در را ریتأث رینشتبی گاوی کود تیمار مجموع رد داشت. برگ سطح و خوشه تعداد بر را ریتأث

 .داشت شده استفاده تیمارهای سایر

 

 .گاوی کود بیولوژیک، کودهای ،جیرفت ،2 بارور :كلیدي هايواژه

 

  مقدمه

 مختلف يها يماريب درمان براي دارويي گياهان از استفاده

 روزب دليل به .دهد يم تشكيل را بشر تمدن خيتار از جزئي

 گياهان از استفاده ،شيميايي داروهاي مضر جانبي عوارض

 دوجو علت به .است كرده پيدا چشمگيري افزايش دارويي

 موجود، موارد ريسا با همراه گياهي يداروها در مؤثر مواد

 و ندبرخوردار بيولوژيك تعادل حالت يك از پيوسته رطو به

 .آورند ينم بار به جانبي اثرات و شوند نمي انباشته بدن در

 داروهاي به نسبت دارويي گياهان برتر مورد يك اين

 ارزش از نظر صرف (.Amini, 1995) است شيميايي

 با تطابق قابل گياهان اين دارويي، گياهان اقتصادي

 Rezvani Moghadam et) ندا ارگانيك كشت يها روش

al., 2009.) گياهان كاربرد امروز دنياي در حال هر به 

 عالوه .است صرفه به مقرون شده فرايند ورتص به دارويي

 صورت به دارويي گياهان مؤثر ةماد ،شفابخشي اثر بر

 .(Bybordi & Malakoti, 2007) شود يم بيشتر يادشده

 داروسازي صنعت در اكنون كه ييها گونه از بسياري

 با و دارند طبيعي رويش ايران در ،ندهست مطرح جهان

 اين از برداري بهره در خود اكولوژيكي خاستگاه به توجه

 بايد ،محصول برداشت تداوم براي گياهان گونه

 صورت در و منافع اين حفظ براي دقيق هاي پژوهش

  (.Amini, 1995) دگير صورت ها آن پرورش و ريتكث لزوم
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 علفي گياهي Ocimum basilicum علمي نام با ريحان

 و اي يهادو دارويي، گياهي منزلۀ به ريحان .است ساله يك و

 مؤثر مواد .شود مي استفاده تازه سبزي عنوان به همچنين

 برخي معالجۀ براي و است اشتهاآور گياه اين رويشي پيكر

 طحال شدن بزرگ مداواي همچنين و قلبي يها يناراحت

 و قارچي ضد خاصيت ريحان اسانس كرد. استفاده توان يم

 يبهداشت و آرايشي صنايع در اسانس اين از دارد. باكتريايي

 كودهاي خصوص در (.Amini, 1995) شود يم استفاده نيز

 حاوي ژيكوبيول كودهاي گفت بايد )زيستي( بيولوژيك

 خاصي اهداف براي كه ندهست مفيدي يها قارچ و ها يباكتر

 نيتروژن، تثبيت به توان يم موارد اين از .شوند يم استفاده

 اتتركيب از و... پتاسيم آهن، فسفات، يون رهاسازي

 اطراف در معموالً ها يباكتر اين د.كر اشاره ها آن نامحلول

 عناصر جذب در گياه به و يابند مي استقرار گياه ۀريش

 مواد به بيولوژيك كودهاي كنند. يم كمك ييغذا

 از كافي تعداد حاوي كه دنشو مي گفته اي كنندهزيخ حاصل

 كه هستند يخاكز مفيد هاي ارگانيسم از گونه چند يا يك

 كودهاي شوند. مي عرضه مناسبي هدارندةنگ مواد وير

 تركيب يك منزلۀ به و ميكروبي لقيحت ۀماي صورت به زيستي

 براي باال راندمان با و مؤثر ميكروبي هاي سوش حاصل

 تعريف گياه نياز مورد غذايي عنصر چند يا يك تأمين

 هستند هايي ارگانيسم ميكرو بيولوژيك، كودهاي .شوند مي

 به استفاده بال شكل از را غذايي عنصر چند يا يك دقادرن كه

 ۀپروس يك در تبديل اين و كنند تبديل استفاده قابل شكل

 ويكردر ،گذشته دهۀ چند در گيرد. مي انجام بيولوژيكي

 هاي فعاليت ساير همچون مدرن كشاورزي سمت به جهاني

 تخريب و سازي آلوده و طبيعي منابع به صدمه سبب بشر

 اكولوژيك تعادل خوردن هم بر سبب و شده زيست محيط

 كودهاي توليد ۀهزين .(Rosa et al., 1998) تاس شده

 وجود به آلودگي اكوسيستم در و است كم بيولوژيك

 بيولوژيك كودهاي (.Khoram Del et al., 2008) آورد نمي

 و اقتصادي منافع از شيميايي كودهاي با مقايسه در

 با زيستي فسفر كود رند.برخوردا فراواني محيطي زيست

 نوع دو حاوي زيستي كود نوعي 2بارور تجاري نام

 لنتوس باسيلوس هاي گونه از فسفات ةكنند حل باكتري

 دو از استفاده با ترتيب به كه است پوتيدا سودوموناس و

 حل سبب فسفاتاز اسيد و آلي اسيدهاي ترشح سازكار

 شدن جذب قابل نتيجه در و نامحلول فسفره هاي تركيب

 ها باكتري اين (.Malbobi, 2007) د شو مي گياه براي آن

 .ندكن تحمل را درصد0/9 شوري و 11 تا PH 0 قادرند

 را كود اين كه است شده موجب شرايطي چنين وجود

 .برد كار هب مختلف مناطق از وسيعي طيف در بتوان

 به منجر برگ سطح دوام افزايش با كود اين همچنين

 فتوسنتز نتيجه در و خورشيد انرژي زا استفاده افزايش

 در فسفر كمبود .(Malbobi, 2007) شود مي گياه باالتر

 ،دشو مي كشاورزي توليدات كاهش موجب ها خاك بيشتر

 آن درصد 3 از بيش خاك به ورود از بعد عنصر اين زيرا

 شكل به تبديل يا و رسوب جذب، با و شده متحرك غير

 ,.Sujatha et al) دشو مي خارج گياه دسترس از آلي

 شامل خاك يها مسيكروارگانيم بيشتر .(2011

 تركيبات قادرند ها اكتينوميست و ها قارچ ،ها يباكتر

 آزاد را ها آن در موجود فسفر و حل را فسفر مختلف

 كود وقتي .(Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007) دكنن

 ،20/5 كود يك مانند شود يم داده خاك به حيواني

 مقدار آن تن 15 هر يعني ،كند يم عمل 20/5 ،50/5

 كيلو 20 و فسفر اكسيد پنتا كيلو 0 ،نيتروژن كيلو 20

 ولي .دهد يم قرار گياه اختيار در فوراً پتاس اكسيد

 25 و پتاسيم نيتروژن، مقدار همين كه است آن تر مهم

 و آزاد تدريج به مدت طوالني در نيز فسفر اكسيد پنتا كيلو

 ديگر عناصر از چشمگيري مقادير .شود يم جذب ةآماد

 آهن، مانند مصرف كم عناصر و گوگرد منيزيم، جمله از

 شود يم گذاشته گياه اختيار در غيره و منگنز مس، روي،

(Zarin Kafsh, 1992.) از غير خاك به دامي كود افزودن 

 را خاك رطوبت نگهداري ظرفيت خاك، ساختمان

 ذرات برابر چندين قادرند آلي مواد زيرا دهد يم افزايش

 دامي كود ديگر اثر دارند. نگه خود در آب خاك معدني

 خاك يچسبندگ كردن كم خاك، فيزيكي خصوصيات بر

 اهميت كشاورزي يها نيماش با كار نظر از كه است

 و خاك فرج و خلل در دامي كود همچنين دارد. زيادي

 Fatma) تاس مؤثر سنگين فلزات به گياه تحمل افزايش

et al., 2008). كودهاي و دامي كودهاي از استفاده 

 و رددا زيادي اثر محصوالت توليد افزايش در زيستي،

 .دهد كاهش را شيميايي مواد مصرف به نياز تواند يم

Moradi (2009) در بيولوژيك و آلي كودهاي انواع تأثير 

 را رازيانه دارويي گياه فرعي و اصلي ۀشاخ تعداد افزايش

 فراهمي به را موضوع اين دليل او كرد، گزارش دار امعن

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 121 ... بر عملكرد و فسفرودهاي آلي، شيميايي و زيستي ك ريتأث و همكاران: شكفته 

 از استفاده ۀنتيج در گياه براي غذايي عناصر بيشتر

 بررسي منظور به .داد نسبت بيولوژيك و آلي كودهاي

 محصول كيفي و يكمّ عملكرد بر دامي كود مصرف ريتأث

 در 1939 تا 1933 يها سال طي پژوهشي قند چغندر

 در واقع ندق چغندر پژوهشي ۀسسؤم پژوهشي ۀمزرع

 در ريشه عملكرد كه داد نشان نتايج شد. انجام كرج

 دار امعن طور به دامي كود مصرف با قند چغندر زراعت

 از قبل حتي) دامي كود مصرف چند هر .ابدي يم افزايش

 ولي بود، شده قند درصد كاهش سبب (گندم كشت

 تياف افزايش هكتار در شكر عملكرد تينها در

(Taleghani et al., 2006). كودهاي اثر ۀمطالع منظور به 

 خصوصيات و عملكرد رشد، يها يژگيو بر بيولوژيكي

 زراعي سال دو در آزمايشي زوفا، دارويي گياه كيفي

 يها بلوك طرح قالب در 1934ـ 1930 و 1930ـ 1936

 ةدانشكد پژوهشي ۀمزرع در تكرار 9 با تصادفي كامل

 Kocheki et) دش اجرا مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي

al., 2008). آزمايش، سال دو طي كه بود آن بيانگر نتايج 

 قطر و ارتفاع افزايش به منجر بيولوژيك كودهاي كاربرد

 به نسبت اسانس عملكرد و بوته خشك و تر وزن بوته،

 از پس و سوپرنيتروپالس كود ميان اين در و دندش شاهد

 و وريزامايك) ها مسيكروارگانيم از تلفيقي تيمارهاي آن

 افزايش در را ريتأث بيشترين (فلورسنت سودوموناس

 از آمده دست هب نتايج .داشتند شده مطالعه صفات

 ميكروبي كودهاي كاربرد اهميت ديگر هاي پژوهش

 به را گياهان عملكرد بر آن ريتأث و فسفات ةكنند حل

 Vazan et al., 2007; Gorgi Anari) است رسانده اثبات

et al., 2007; Tahami Zarandi, 2010; Azzaz et al.,. 

2009; Darzi et al., 2008; Alijani et al., 2011;. 

Swaefy Hend et al., 2007). اين تحقيقات نتايج 

 يها مسيكروارگانيم ييكارا خصوص در پژوهشگران

 penicillium bilaji ثرؤم نقش يدؤم فسفات ةكنند حل

 ,.Asea et al) است گندم و كلزا عملكرد افزايش در

 تنها نه معدني و آلي كودهاي زمان هم ةاستفاد (.1988

 به بلكه دهد يم كاهش را شيميايي كودهاي مقدار

 دكر خواهد كمك محيط آلودگي كاهش و انرژي ةذخير

(Fatma et al., 2008.) يها تيفعال دامي كود استعمال 

 و دهيدروژناز آنزيم فعاليت و خاك تنفسي و بيولوژيكي

 با همچنين ،دهد يم افزايش را خاكي يها كرم يها تيفعال

 اين باال يها تيكمّ در شيميايي كودهاي از استفاده

 ,Kucey) دشو يم عملكرد كاهش سبب و مختل ها تيفعال

1983; Asea et al., 1988). هاي ميكروارگانيسم از استفاده 

 كيفيت بردن باال و محصول افزايش جهت در يخاكز

 قرن در گياهي يها يماريب كنترل و يكشاورز توليدات

 با رابطه در جديدي يها افق روز به روز و دش مطرح بيستم

 گشوده بشر روي بر ها ميكروارگانيسم اين از استفاده

 رفسف كودهاي زياد نسبتاً حجم واردات طرفي از .شود يم

 و مسائل بروز سبب كشور به سال هر در شيميايي

 شده خاك مصرف كم عناصر بجذ بر تأثير نظر از مشكالتي

 ۀروي بي واردات از بتواند كه روشي كردن پيدا رو نيا  از است.

 است. ضروري دهد كاهش را فوق مسائل و بكاهد كود اين

 ارزي هاي هزينه از گذشته ،فسفات كودهاي ۀروي بي مصرف

 دنبال به نيز يبار انيز عواقب خارج، از كود خريد گزاف

 تعادل خوردن بهم به توان يم قبعوا اين ۀجمل از دارد.

 از ممانعت محصول، عملكرد كاهش گياه، در غذايي عناصر

 درون روي متابوليسم شدن مختل ريشه، توسط آهن جذب

 را فسفر به ها آب آلودگي و كادميوم به خاك آلودگي گياه،

 ريتأث مقايسۀ مورد در كمي اطالعات كه آنجا زا برد. نام

 دارويي گياه اسانس و عملكرد رب شيميايي و آلي كودهاي

 منظور به پژوهش اين بنابراين، است، دسترس در ريحان

 اسانس و عملكرد بر شيميايي و آلي كودهاي ريتأث بررسي

 است. شده انجام ريحان دارويي گياه

 

 ها روش و مواد

 نراب محموديه روستاي در واقع اي مزرعه در پژوهش اين

 در منطقه اين د.ش اجرا جيرفت شهرستان توابع از

 گرم آن يهوا و آب است، شده واقع كشور شرقي جنوب

 66 و درجه 03 جغرافيايي طول در و است گرم نيمه تا

 ۀدقيق 65 و درجه 23 جغرافيايي عرض و شرقي ۀدقيق

 در متر يليم 130 بارندگي متوسط دارد. قرار شمالي

 .است بهمن و دي يها ماه در آن نزوالت بيشترين و سال

 مايد حداقل و گراد يسانت ۀدرج 63 آن مايد ترينبيش

 آن مايد ها سال از بعضي در يگاه و درجه صفر آن

 منظور به رسد. مي صفر زير ۀدرج چهار تا يك به ندرت به

 نمونه دو خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات تعيين

 تجزيه و برداشته آن متر سانتي 95 تا 5 قاعما از مركب

 است. شده آورده 1  جدول در آن خصوصيات برخي كه شد
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 شده آزمايش خاك خصوصيات .1  جدول

 EC (cm) عمق
dSm-1 pH 

 شن

)%( 

 سيلت

)%( 

 رس

)%( 

 كالس

 بافتي

 جذب قابل فسفر

(mgkg-1) 

 كربن

 )%( آلي

 26/5 4/9 شني لوم 4/12 22 6/40 4/3 51/1 95-5

 

 زراعي سال در كه زميني قطعه در پژوهش اين

 كاشت، از قبل ماه يك شد. اجرا است بوده آيش گذشته

 دو سپس و شد زده عميق نيمه شخم نظر مورد زمين

 كاشت و زده هم بر عمود ديسك دو كاشت از قبل هفته

 هر در اي كپه صورت به بذرها ابتدا .شد انجام دست با بذر

 .شدند تنك برگي چهار ۀمرحل از بعد و دش كشت كرت

 فسفات و موآموني سفاتف) شيميايي و گاوي كودهاي

 بارور كود و داده نظر مورد زمين به كاشت از قبل تريپل(

 دوران طول در د.ش استفاده زمان هم مال بذر صورت به 2

 با مبارزه و وجين زراعي، معمول عمليات نمو و رشد

 طرح صورت به پژوهش اين شد. انجام هرز يها علف

 د.ش اجرا تكرار سه در تصادفي كامل يها بلوك

 بارور كود :A1 شاهد :A0 شامل شده استفاده تيمارهاي

 هكتار، در گرم 25 بارور كود:A2 هكتار، در گرم 15

A3:هكتار، در گرم 20 بارور كود A4: در تن 0 گاوي كود 

 گاوي كود :A6 هكتار، در تن 15 گاوي كود :A5 هكتار،

 05 تريپل فسفات سوپر كود :A7 هكتار، در تن 10

 155 تريپل فسفات سوپر كود :A8 تار،هك در كيلوگرم

 105 تريپل فسفات سوپر كود :A9 هكتار، در كيلوگرم

 05 آمونيوم فسفات كود :A10 هكتار، در كيلوگرم

 155 آمونيوم فسفات كود :A11 ،هكتار در كيلوگرم

 105 آمونيوم فسفات كود :A12 ،هكتار در كيلوگرم

 هايي كرت پژوهش انجام براي بودند. هكتار در كيلوگرم

 بين ۀفاصل شد. گرفته نظر در متر 2 در 0/1 ابعاد به

 90 ها فيرد ۀفاصل و متر سانتي 95 رديف هر در ها هتبو

 سبز ريحان رشد مراحل در ،كلي طور به بود. متر سانتي

 شد. انجام مشخص يها زمان در الزم يها يبردار نمونه

 و شد گرفته نظر در حاشيه منزلۀ به كناري خط دو

 از پس گرفت. صورت وسطي خطوط از برداري نهنمو

 در بذر تعداد بوته، هر يها برگ تعداد برداري نمونه پايان

 فرعي هاي شاخه تعداد و بوته در خوشه تعداد خوشه،

 وزن برگ، سطح و گياه ارتفاع همچنين شد. شمارش

 از پس شدند. گيري اندازه عملكرد و بوته تك و گياه

 دستگاه وسيلۀ به گيري اسانس ها برگ كردن خشك

 925 پژوهش اين در ،كلي طور هب شد. انجام كلونجر

 كل از عملكرد ۀمحاسب براي .شد انجام گيري نمونه

 طور به اسانس گيري اندازه براي و شد هاستفاد ها بوته

 و شد گيري نمونه كرت هر هاي بوته از بوته 15 تصادفي

 به آن  اسانس ها نمونه كردن آسياب و خشك از پس

 با نهايت در شد. استخراج مقطر آب با تقطير روش

 صورت آماري ۀتجزي SAS آماري افزار نرم از استفاده

 آزمون از استفاده با ها نيانگيم ۀمقايس و گرفت

 شد. انجام دانكن اي دامنه چند

 

 بحث و نتایج
  گیاه عملکرد

 كه داد نشان (2 جدول) ها داده انسيوار ۀتجزي نتايج

 ييدارو گياه عملكرد بر شيميايي و آلي يكودها ثيرأت

 دار امعن درصد يك احتمال سطح در آماري نظر از ريحان

 افزايش عملكرد ميزان گاوي كود مقدار افزايش با شد.

 رينشتبي هكتار در تن 10 تيمار كه يطور به يافت،

 ناشي تواند مي موضوع اين كه (1 )شكل داشت را عملكرد

 كودهاي باشد. گاوي كود از رعناص تدريجي شدن آزاد از

 جذب كه نسبتي به را گياه نياز مورد عناصر بيشتر دامي

 مقدار به و مغذي درشت عناصر نشتدا با و دارند كنند مي

 تعادل جهت در مدت دراز در را خاك مغذي ريز كمتري

 ظرفيت افزايش سبب آلي مواد برد. خواهند پيش

 گياه، ونيهورم شبه هاي فعاليت تقويت آب، نگهداري

 ،كلي طور هب و گياه ۀوسيل هب غذايي مواد جذب افزايش

 شوند مي خاك شيميايي و فيزيكي ساختمان بهبود

(Bachman & Metzger, 2008.) ۀيافت با نتيجه اين 

Tahami Zarandi (2010) و شيميايي كودهاي اثر كه 

 دارد. مطابقت كرد بررسي ريحان خصوصيات بر را آلي

 آمونيوم فسفات و تريپل سوپرفسفات كود مختلف سطوح

 عملكرد افزايش شاهد به نسبت اينكه به توجه با

 و بودند گروه يك در آماري نظر از اما داشتند بيشتري
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 مختلف سطوح بود. يكسان عملكرد افزايش رب ها آن ريتأث

 اما داشتند بيشتري عملكرد شاهد به نسبت 2 بارور كود

 افزايش رب ها آن ريتأث و دبودن گروه يك در آماري نظر از

 اين داليل از يكي شايد (.1 )شكل بود يكسان عملكرد

 ۀمقايس است. كم شده داده بارور كود مقدار كه است

 داري امعن تفاوت كه داد نشان شيميايي و آلي كودهاي

 كودهاي از شيميايي كودهاي جاي به توان يم و ندارند

 Tahami Zarandi (2010) (.1 )شكل كرد استفاده آلي

 كاربرد اثر رب را ريحان گياه در عملكرد افزايش نيز

 كرد. گزارش زيستي و آلي كودهاي

 
 ريحان ةشد بررسي صفات مربعات( )ميانگين واريانس تجزيۀ نتايج .2  جدول

 تغييرات منابع
 درجۀ
 آزادي

 عملكرد
 ارتفاع
 بوته

  تعداد
 بذر

 تعداد
 خوشه

 سطح
 برگ

 درصد
 اسانس

 وزن
 بوته تك 

 برگ تعداد

 ns2 ns534/5 ns64/9 ns12/266 ns56/1304 ns30/9 ns5533/5 ns49/3 ns21/61404 بلوك
 ns0/1634 **40/23 **939/5 **4/223 ns94/43250 39/2101** 30/140** 9/2** 12 تيمار
 34/63609 13/0 5119/5 1/1 40/1939 41/950 66/1 502/5 26 خطا

 06/13 30/1 23/6 94/0 13/13 34/6 46/1 30/1 - )%( تغييرات ضريب
 است. دار غيرمعنا ns ،درصد0 و درصد1 احتمال سطح در دار معنا ترتيب به * و**

 

 
 ريحان عملكرد بر مختلف تيمارهاي اثر ميانگين مقايسۀ .1  شكل

 

  بوته عارتفا

 ارتفاع بر داري امعن اثر شيميايي و آلي كودهاي مقادير

 ارتفاع رينشتبي (.2 )جدول ددارن درصد1 سطح در بوته

 كود تيمار به مربوط متر سانتي 34/31 مقدار با بوته

 با بوته ارتفاع رينمتك و ؛بود هكتار در تن 10 گاوي

 دبو شاهد تيمار به مربوط متر سانتي 34/09 مقدار

 افزايش بوته ارتفاع گاوي كود مقدار شيافزا با (.2 شكل)

 احتماالً امر ناي كه گفت بايد خصوص اين در يافت.

 و فسفر ويژه به غذايي، عناصر جذب افزايش از ناشي

 افزايش نتيجه در و فتوسنتز بهبود بر آن تأثير و نيتروژن

 بر ها پژوهش نتايج با پژوهش اين نتايج .است بوته رشد

 چاي (،Asea et al., 1988) رازيانه گياهان روي

(Hazarika et al., 2000) فلفلي نعناع و (Rosa et al., 

 دارد. مطابقت (1989

 بود بيشتر شاهد به نسبت 2بارور كود در بوته ارتفاع 

 آماري اختالف 2 بارور كود مختلف تيمارهاي بين اما

 مقدار افزايش با (.2 )شكل نشد مشاهده داري امعن

 موآموني فسفات و تريپل فسفات سوپر شيميايي كودهاي

 در مهم عناصر از يكي يافت. افزايش بوته ارتفاع نيز

 هاي نقش دليل به گياه زايشي و رويشي رشد افزايش

 فسفر ،دارد انرژي قالتان ويژه هب گياه در كه اي كليدي

 مقدار افزايش با كه است منطقي نتيجه در و است

 كند. پيدا افزايش بوته ارتفاع فسفر شيميايي كودهاي

Tahami Zarandi (2010) كه كرد مشاهده پژوهشي در 

 و داد افزايش را ريحان گياه ارتفاع زيستي و آلي كودهاي

 آماري نظر از خشك و تر عملكرد با ارتفاع افزايش اين

 اثر رب گياه ارتفاع افزايش داشت. مثبتي و دار امعن ۀرابط

 بهبود از ناشي تواند مي زيستي و آلي كودهاي كاربرد

 و خاك آب نگهداري ظرفيت افزايش و خاك ساختمان

 باشد. غذايي عناصر مينأت
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 ريحان بوتۀ ارتفاع بر مختلف تيمارهاي اثر ميانگين مقايسۀ .2  شكل

 

  بوته در بذر تعداد

 ييدارو گياه بذر تعداد بر شيميايي و آلي كودهاي ريتأث

 دارامعن درصد1 احتمال سطح در آماري نظر از نريحا

 عدد 44/913 با بوته بذر تعداد رينمتك (.2 )جدول بود

 بذر 662 با بذر تعداد رينشتبي و شاهد تيمار به ربوطم

 بود هكتار در گرم 20 بارور كود تيمار به مربوط

 بيولوژيك كود تيمارهاي در عملكرد افزايش .(9 )شكل

 نيتروژن تثبيت در آزوسپيريلوم و ازتوباكتر نقش دليل به

 ايندول  و  ها جيبرلين  مانند  رشد  محرك مواد توليد و

 

 به دسترسي افزايش نيز و ها آن توسط اسيد استيك

 با .است فسفات ةكنند حل هاي باكتري توسط فسفر

 نيز فسفر شيميايي كودهاي و گاوي كود مقدار افزايش

 از آلي كودهاي كاربرد يافت. افزايش بوته در بذر تعداد

 سبب تدريجي صورت به غذايي عناصر آزادسازي طريق

 تعداد و شده گياه ردعملك اجزاي و رويشي رشد بهبود

 در بذر تعداد افزايش علت .داد افزايش را بوته در بذر

 در فسفر نقش دليل به فسفر كودهاي افزايش اثر رب بوته

 .است زايشي رشد

 
 ريحان بوتۀ بذر تعداد بر مختلف تيمارهاي تأثير .9  شكل

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 120 ... بر عملكرد و فسفرودهاي آلي، شيميايي و زيستي ك ريتأث و همكاران: شكفته 

 

 

 

  بوته در خوشه تعداد

 كودهاي ثيرأت هك داد نشان ها داده واريانس ۀتجزي نتايج

 ريحان ييدارو گياه ۀسنبل تعداد بر شيميايي و آلي

 داد نشان ها ميانگين ۀمقايس اما (.2 )جدول دشن دار امعن

 شيميايي و بيولوژيك كودهاي مختلف سطوح كه

 و ؛نداشتند سنبله تعداد افزايش در داري امعن اختالف

 در كيلوگرم 05 تريپل فسفات سوپر كود تيمار تنها

 تيمارهاي و باالترين سنبله تعداد 235 مقدار با رهكتا

 تريپل سوپرفسفات و هكتار در گرم 15 بارور كود شاهد،

 

 مقايسه در كمتري ۀسنبل تعداد هكتار در كيلوگرم 155

 اثر بررسي نتايج (.6 شكل) دداشتن تيمارها ساير با

 درصد و بيولوژيك عملكرد دهي، گل بر زيستي كودهاي

 رازيانه دارويي گياه در ميكوريزا قارچ اب ريشه همزيستي

 & Mahfouz داشت. مطابقت جاري پژوهش ۀنتيج با

Sharaf-Eldin (2007) رازيانه گياه در چتر تعداد افزايش 

 Tahami Zarandi دند.كر گزارش را شاهد به نسبت

 كاربرد اثر رب را ريحان در آذين گل تعداد افزايش (2010)

 دند.كر شگزار زيستي و آلي كودهاي

 
 ريحان بوتۀ خوشۀ تعداد بر مختلف تيمارهاي ميانگين مقايسۀ .6  شكل

 

  برگ سطح

 مختلف سطوح كه بود آن بيانگر ها داده تجزيۀ نتايج

 ريحان دارويي گياه برگ سطح رب شيميايي و آلي كودهاي

 شد دار معنا درصد1 احتمال سطح در آماري نظر از

 گرفته نتيجه شده انجام يها نيانگيم مقايسۀ از .(2 )جدول

 و بيولوژيك كودهاي مختلف تيمارهاي كه شود مي

 دارويي گياه برگ سطح افزايش سبب فسفر شيميايي

 كه يطور به .شوند يم شاهد تيمار با مقايسه در ريحان

 تن 10 گاوي كود تيمارهاي به مربوط برگ سطح بيشترين

 يلوگرمك 105 و 155 لتريپ فسفات سوپر كود و هكتار در

 شاهد تيمار به مربوط برگ سطح كمترين و بود هكتار در

 و گياه اي تغذيه وضعيت بهبود رسد مي نظر به .دبو

 بهبود از ناشي گياه دسترس در آب افزايش همچنين

 دامي و آلي كودهاي مصرف اثر بر خاك فيزيكي خواص

 سطح نتيجه در و است شده گياه رشد قدرت افزايش سبب

 0  شكل در كه طور همان است. داده افزايش را برگ

 اختالف 2 بارور كود مختلف سطوح شود مي مشاهده

 با .رنديگ يم قرار آماري گروه يك در و ندارند داري معنا

 افزايش ريحان گياه برگ سطح ميزان گاوي كود افزايش

 اختالف گاوي كود هكتار در تن 15 و 0 سطوح اما يافت،

 سوپر شيميايي كود مصرف شافزاي با نداشتند. داري معنا

 افزايش هكتار در كيلوگرم 155 زانيم تا تريپل فسفات

 اين مصرف افزايش آن از بعد و داشت وجود برگ سطح

 مختلف سطوح شد. برگ سطح نسبي كاهش سبب كود

 برگ سطح افزايش موجب چند هر نيز آمونيوم فسفات كود

 نداشتند. داري معنا اختالف آماري نظر از ولي شدند

 تلقيح ۀماي ريتأث بررسي شده انجام پژوهش

 ،(Azotobacter paspali) ازتوباكتر يها يباكتر
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 قارچ و (Azospirillum brasilense) آزوسپيريلوم

 روي بر (Glomus intraradaices) ميكوريزا همزيست

 كودهاي با دانه اهيس بذر تلقيح كه داد نشان ،دانه اهيس

 شاخص و گياه ارتفاع دارامعن افزايش سبب بيولوژيك

ۀ نتيج (.Khoram Del et al., 2008) دشو يم برگ سطح

  داشت. مطابقت فوق پژوهش نتايج با پژوهش اين

 

 
 ريحان برگ سطح بر مختلف تيمارهاي ميانگين مقايسۀ .0  شكل

 

  بوته اسانس میزان

 بر شيميايي و آلي كودهاي ريتأث كه داد نشان نتايج

 احتمال سطح در ريحان ييرودا گياه اسانس ميزان

 كه يطور به .(2 جدول) دش دارامعن آماري نظر از درصد1

 و 13/9 مقادير با شده استخراج اسانس ميزان رينشتبي

 و 15 گاوي كود تيمارهاي به مربوط ترتيب به درصد 1/9

 مختلف سطوح و شاهد تيمارهاي بود. هكتار در تن 10

 تيمارهاي داشت. را اسانس ميزان كمترين 2 بارور كود

 داري امعن اختالف نيز فسفر شيميايي كودهاي مختلف

 مصرف كه است اين بيانگر نتايج اين (.4 كل)ش دنداشتن

 اسانس ميزان افزايش بر يريتأث 2 بارور بيولوژيك كود

 15 مقدار تا گاوي كود مصرف افزايش با ندارد. ريحان

 يحانر گياه از شده استخراج اسانس ميزان رهكتا در تن

 اين از بيش گاوي كود مصرف شافزاي و يافت افزايش

 سطوح شد. اسانس ميزان نسبي كاهش سبب مقدار

 داري امعن اختالف نيز تريپل فسفات سوپر كود مختلف

 شيافزا با همچنين نداشتند. اساس ميزان افزايش در

 در كيلوگرم 155 مقدار تا آمونيوم فسفات كود مصرف

 افزايش و داشت همراه به را اسانس افزايش هكتار

 ميزان كاهش سبب مقدار اين از بيش كود اين مصرف

 اين از استفاده صورت در رسد يم نظر به شد. اسانس

 تيمار هكتار در كيلوگرم 155 مقدار به شيميايي كود

 گياه از اسانس ميزان رينشتبي استخراج براي مناسبي

 ربض حاصل از اسانس عملكرد كه آنجا  از .است ريحان

 دست هب برگ خشك ةماد عملكرد در اسانس درصد

 به توان مي را شيميايي كود برتري بنابراين آيد، مي

 ساير با مقايسه در برگ خشك ةماد عملكرد بودن بيشتر

 .داد نسبت تيمارها

 ريتأث بررسي پژوهش نتايج با آزمايش اينۀ نتيج

 دارويي گياه كيفي و يكمّ عملكرد بر بيولوژيك كودهاي

 در (.Fallahi et al., 2009) تداش مطابقت آلماني ۀبونبا

 صفات بر داري امعن اثر شده بررسي تيمارهاي پژوهش آن

 قطر بوته، در آذين گل تعداد اصلي، ۀشاخ تعداد) يكمّ

 ملكرد)ع كيفي و (بذر عملكرد خشك، گل عملكرد، گل

 .داشت بابونه گياه (هكتار در كامازولن عملكرد و اسانس

 تيمارهاي در خشك و تر گل عملكرد بيشترين

 آمد. دست به فسفات ةكنند حل باكتري و نيتروكسين

 ريحان روي بر Tahami Zarandi (2010) پژوهش نتايج

 آلي كود تيمارهاي در اسانس درصد كه بود آن بيانگر

 يافت. افزايش شاهد به نسبت

 

  بوته تک وزن

 ريتأث (2 )جدول واريانسۀ تجزي جدول نتايج به توجه با

 ييدارو گياهۀ بوت تك وزن بر شيميايي و آلي كودهاي

 دار امعن درصد1 احتمال سطح در آماري نظر از ريحان

 و هگرفت صورت يها نيانگيمۀ مقايس به نظر و ؛شد
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 وزن باالترين هكتار در تن 10 گاوي كود تيمار ،3 شكل

 شاهد تيمار و ؛داشت گرم 19/163 مقدار با را بوته تك

 .داشت را بوته تك وزن كمترين گرم 06/112 رمقدا با

 افزايش در داري امعن اختالف 2 بارور كود مختلف سطوح

 تا گاوي كود مصرف افزايش با نداشتند. بوته تك وزن

 و يافت افزايش بوته تك وزن هكتار در تن 15 مقدار

 وزن كاهشسبب  مقدار اين از بيش مصرف افزايش

 بوته تك وزن افزايشاي بر مناسب تيمار كه شد بوته تك

 .است گاوي كود هكتار در تن 15 سطح عملكرد تاًينها و

 تريپل فسفات سوپر كود تيمار مختلف سطوح بين در

 وزن افزايش، سبب كيلوگرم 155 مصرف سطح تنها

 وزن كاهشموجب  تيمار اين سطوح ساير و شد بوته تك

 آمونيوم فسفات كود تيمار مختلف سطح شدند. بوته تك

 با رسد يم نظر به اما نداشتند، داريامعن اختالف زني

 .ابدي يم افزايش نيز بوته تك وزن كود اين سطوح افزايش

 روي بر شده انجام پژوهش جينتا با آزمايش اينۀ نتيج

 نتايج .(Kocheki et al., 2008) داشت مطابقت رازيانه

 كودهاي كاربرد آزمايش، سال دو طي كه بود آن بيانگر

 و تر وزن بوته، قطر و ارتفاع افزايش به منجر بيولوژيك

 و دندش شاهد به نسبت اسانس عملكرد و بوته خشك

 اول سال با مقايسه در هوايي يها اندام خشك و تر وزن

 ند.شتدا بيشتري مقادير
 

 
 ريحان بوتۀ اسانس ميزان بر مختلف تيمارهاي ميانگين مقايسۀ .4  شكل

 

 
 بوتۀ ريحان مارهاي مختلف بر وزن تك. مقايسۀ ميانگين تي3 شكل 

 

 بوته گبر تعداد

نتايج اين پژوهش نشان داد كه كودهاي آلي و شيميايي 

داري بر تعداد برگ گياه دارويي ريحان ندارند.  معنا ريتأث

ي بر ريتأثاين بدان معناست كه مصرف اين كودها 

د افزايش و يا كاهش تعداد برگ گياه ريحان ندارن

كه تنها  دهد يمنشان  ها نيانگيما مقايسۀ ام؛ (2 )جدول
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تعداد  نيباالتر تن در هكتار تيمار كود گاوي 10سطح 

برگ را نسبت به ساير سطوح تيمار كودهاي بيولوژيك و 

بقيۀ تيمارها در يك گروه آماري قرار و  دارد فسفر

. اين نتايج دداري با هم ندار و اختالف معنا رنديگ يم

كردن كود در  خاك بدون اضافهدهد كه فسفر  نشان مي

حدي بوده است كه بتواند منجر به تشكيل برگ به 

كودهاي بيولوژيك و  ريتأث 3  اندازة كافي شود. شكل

 دهد. بر تعداد برگ را نشان مي فسفر
 

 

 

  

 

 
 ريحان بوتۀ برگ تعداد بر مختلف تيمارهاي تأثير ميانگين مقايسۀ .3  شكل

 

 کلی گیری نتیجه

 مختلف تيمارهاي اثر كه داد نشان شپژوه اين نتايج

 صفات روي بر فسفر شيميايي و زيستي آلي، كودهاي

 درصد برگ، سطح بذر، تعداد بوته، ارتفاع عملكرد،

 احتمال سطح در آماري نظر از بوته تك وزن و اسانس

 و خوشه تعداد صفات روي بر و شد دار امعن درصد1

 باالترين ويگا كود تيمار نشد. دارامعن برگ تعداد

 و برگ تعداد بوته، تك وزن اسانس، بوته، ارتفاع عملكرد،

 افزايش دليل به تواند مي موضوع اين .داشت را برگ سطح

 2 بارور كود تيمار .باشد غذايي عناصر استفادة قابليت

 تيمار  داشت.  را  ريتأث  رينشتبي بذر تعداد روي بر تنها

 

 خوشه تعداد بر را ريتأث رينشتبي تريپل سوپرفسفات كود

 كود تيمار فوق نتايج به توجه با داشت. برگ سطح و

 تيمارهاي ساير با مقايسه در ريتأث ينشتربي گاوي

 اين نتايج به توجه با ،بنابراين .داشت را شده استفاده

 روي زمينه اين در كه اندكي هاي پژوهش و پژوهش

 نظر به ،گرفته صورت ريحان ويژه به دارويي گياهان

 مناسبي جايگزين وانندت مي بيولوژيك ي كودها رسد مي

 توليد در شيميايي كودهاي مصرف از بخشي براي

 كاهش و گياه ۀتغذي بهبود كه باشند دارويي گياهان

 خواهد دنبال هب را ي اقتصاد و محيطي زيست هاي آسيب

.داشت
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