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  چکیده
 مختلف صنایع در آن اسـانس کـه اسـت دارویی گیاهان ترینمهم از یکی ).Ocimum basilicum L (ریحان        

 خصوصیات بـر کودهاي زیستی، آلی و شیمیایی  اثرتحقیـق ایـن در .شود می استفاده بهداشتیو  آرایشی ،داروسازي
 تیمارهاي آزمایش .تگرف قرار بررسی موردهاي کامل تصادفی با سه تکرار الب طرح بلوكدر قکمی و کیفی این گیاه 

مخلوطی از دو ( زیستیکود ، )تریپل سوپرفسفات و پتاسیم  سولفات،اوره شامل( شـیمیایی ، کـودکود دامی شامل
 صورت کمپوسـت به ورمی ،اییشـیمی کـود درصـد 50 با تلفیق و جداگانه صورت به )آزوسپیریلوم و ازتوباکترباکتري 
از   پیشمرحلـه  دو چین و دردرریحان  گیـاه برداشت .بود شاهدو  شـیمیایی کـود درصـد 50 با تلفیق و جداگانه

برداشت اول و دوم و عملکرد  ماده خشک  عملکردبر معنی داري اثرتیمارهاي مختلف  نتایج نشان داد. شد گلـدهی انجام
 70/474( دوم  برداشت و) کیلوگرم در هکتار70/494 (برداشت اول عملکرد ماده خشک نباالتری و داشتهخشک کل 

  درصد کود شیمیایی50 کود زیستی به همراه با تلفیق)  کیلوگرم در هکتار40/969( و عملکرد کل) کیلوگرم در هکتار
  مصرفت وگرف قرار کودي ـايتیمارهـ تــاثیر تحــتبطور معنی داري نیز  میزان اسانس نتایج اساس بر. بدست آمد

ر ترکیبات تشکیل دهنده کودي بیمارهاي مختلف ت. تولید نمودرا )  درصد46/1( میزان اسانس باالترینکود شیمیایی 
 میزان اوژنول و متیل کاویکول نسبت به تیمار شاهد کودياسانس ریحان تاثیر داشته و با مصرف سطوح مختلف 

 بـا ترکیب در یا و تنهایی به  زیستیهايدکو کاربرد کــه اســت آن از حــاکی تحقیــق ایــن نتــایج .دادافزایش نشان 
 زیست حفـظ محیط و تولیـد پایداري  درجهتریحان و همچنین دارویی گیاه کمی و کیفی عملکرد بهبـود در کود شیمیایی

  . باشند شیمیایی کودهاي براي یمناســب جــایگزین زیستی کودهـاي رسـدمـی نظـره ب و داشته مثبتـی تـاثیر
  

  .کود زیستی ، ریحان،اسانس، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Sweet basil (Ocimum basilicum L.) is one of the most important medicinal plants that its 

essential oil used in different medicinal industries. In this research, effects of different types of 

fertilizers were evaluated on quantitative and qualitative characteristics of basil. The research was 

conducted under field condition in complete randomized block design with three replications. The 

treatments included vermicompost, livestock manure chemical fertilizer, biofertilizer (Azospirillum/ 

Azotobacter), combinations of vermicompost and 50% chemical fertilizer, combinations of 

biofertilizers and 50% chemical fertilizer, manure and control. The highest dry yield in first and 

second harvest observed in combinations of biofertilizer and 50% chemical fertilizer. Results 

showed highest essential oil content obtained in chemical fertilizer and combinations of biofertilizer 

and 50% chemical fertilizer. According to the results, application of chemical fertilizer, biofertilizer 

and combinations of biofertilizer and 50% chemical fertilizer increased essential oil yield to 41%, 

33% and 38%, respectively. Identification of essential oil components showed that content of 

Eugenol and Methyl chavicol increased with application of nitrogen fertilizers. It is concluded that 

application of biofertilizers enhanced quantitative and qualitative characteristics in this plant. 

Generally, it seems that using of biofertilizers could improve basil performance in addition to 

reduction of environmental pollution. 
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  مقدمه
 غـذایی، عناصر کردن فراهم از نظر صرف آلی مواد    

 مــی  خـاك  فیزیکـی  خـصوصیات  بر را اثـرات مختلفی
 ریــشه سیــستم یــک ).2006و همکاران پدرا  ( دنگـذار
 ریـشه  محیط به منظم بطور را آلی فعــال، ترکیبات اي
 افــزایش  و رشـد  سـبب  ترکیبات این .کند می آزاد گیاه

 جوامـع  اهمیـت  .شـود خــاك مـی   کروبــی می جامعــه 
 در کـه اسـتی نقش بدلیل یـک اکوسیستمدر  میکروبـی

  و عملکـرد تولیـد  مرتبط بـا  که خاكزیستی فراینـدهاي 
 .)2007 منـدل و همکـاران  ( کننــد مــی  ایفــا اسـت،   گیـاه

 کــه داراي  باکتریــایی  هــاي  گونــه  ایــن  از گروهـی 
 متعلــــق  هــــستند  هگیــــا  بــــا  همیــــاري  قابلیـــت

 سـودوموناس ، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم بـــه جنـــس هاي
 کودهاي ).2005تیالك و همکاران ( باشندمی باسیلوسو 

 کودهــــايبــراي  جــــایگزین عنـــوان بـــه زیــستی
 در خاك افــزایش حاصلخیزي منظــور بــه شــیمیایی،

 باشـند می پایدار مطرح کشاورزي در محصوالت تولید
 حقیقـت  در زیـستی  کودهـاي  ). 2005وو و همکـاران  (

 آزادزي موجــودات  ریــز  مختلـف  انـواع   شاملترکیبی
 غــذایی  عناصـر  تبـدیل  توانایی که )2003وسی ( بـوده
 دسترس قابل فرم به قابـل دسترس غیـر فـرم از اصـلی
 توسـعه  بـه  منجـر  داشـته و  بیولـوژیکی  فرایندهاي طی

گردنـد   مـی  بـذرها بهتـر   زنی جوانه و اي ریشه سیستم
  .)2004دواراج  و راجندران(

 نکتـه  دارویـی، گیاهـان نقـش و اهمیـت بـه توجـه با    
هــاي   گونـه  ایـن  پـرورش  و تولیـد  در اهمیـت  حـائز 

 هـــا آن تـــوده  زیـــست  تولیـــد  افــزایش ارزشــمند،
 کـود  از اعم شیمیایی مضر هاي کــاربرد نهاده بــدون

 .باشـد  مـی  هـرز  هـاي  و علـف  آفــات  دفــع  سـموم یـا
ساله و گیــاهی یکــ) .Ocimum basilicum L(ریحــان 

انـدام قابـل اسـتفاده      . باشـد    می علفی از خانواده نعنائیان   
 که در طـب   استهاي گلدار و بذر       ، سرشاخه هاگیاه برگ 

سنتی به عنوان ضد اسپاسم، اشتها آور، ضـدنفخ، مـدر،         
یزدانــی و ( شــود شــیر افــزا و آرامــبخش اســتفاده مــی

 مقدار اسانس گیاه ریحان بـا توجـه بـه           ).1383کاران  مه
 درصد متغیر 5/1 تا   5/0شرایط اقلیمی محل رویش، بین      

 ،ترکیبات تشکیل دهندة اسانس نیـز متفـاوت اسـت    . است

کـاویکول، سـیترال، اوژنـول،        اما بطور کلی لینالول، متیل    
هم انیول، کامفور و متیل سینامات از اجزاء م       رئول، ژ نسی

 و 1990همکـاران   و   سـیمون ( دباشـن مـی ریحان  اسانس  
  .)1995همکاران،  و اوزك

سطوح مختلف کودهاي شیمیایی و کودهاي اثر     
هاي حل کننده  باکتريآزوسپیریلوم،زیستی شامل 

روي گیاه ریحان نشان داد، باالترین میکوریزا فسفات و 
 درصد 75  در تلفیقو عمکرد رویشیعملکرد اسانس 

 شود حاصل میکودهاي زیستیشیمیایی به همراه  دکو
گزارش ) 2005(وینوتا  ).2005 و همکاران یندعجیم ال(

هاي مختلف باکتري نمود تلقیح گیاه ریحان با گونه
 سبب افزایش زیست توده، گلوموس و قارچ ازتوباکتر

کاربرد  .شودسرعت رشد و میزان اسانس گیاه می
ان سبب افزایش عملکرد  روي گیاه ریحباسیلوسباکتري 

اسانس و زیست توده ریحان شد و میزان اسانس گیاه 
همچنین با کاربرد باکتري، . را دو برابر افزایش داد

میزان اوژنول و آلفا ترپینئول موجود در اسانس به 
بانچیو (نشان داد  و دو برابر افزایش 10ترتیب به میزان 

  ). 2009و همکاران 
کود نیتروژن   وبررسی سطوح مختلف تراکم

بر عملکرد کمی و کیفی گیاه ریحان نشان داد باالترین 
در عملکرد اسانس و ارتفاع بوته  ،عملکرد ماده خشک

 فاصله کشت در هکتار نیتروژن و  کیلوگرم100کاربرد 
دادوند سراب و همکاران (د حاصل شمتر  سانتی15×25

1387.(  
 تغذیــه لزوم مــدیریت بــه توجــه بــا

حفـظ  و تولیـد پایداري و افزایش  راستايـاهی درگیـ
 تـأثیر بررسی با هدف تحقیق اینست، زی محیط

 گیاه عملکـرد بـر شـیمیایی  وزیستیکودهـاي آلی، 
 هاکود از مناسب تلفیقی یـافتن همچنین و دارویی ریحان

 . انجام شدشیمیایی کودهاي مصرف کاهش منظور به
  

  مواد و روش ها
هاي کامل  در قالب طرح بلوكآزمایشین ا           

تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه 
توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی  پژوهشی کشت و

طول جغرافیایی ( واقع در هلجرد کرج دانشگاهی جهاد
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 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 5 درجه و 51منطقه 
 1500  دقیقه شمال و ارتفاع از سطح دریا44 درجه و 35
 دما و میانگین . اجرا گردید1387 در سال زراعی )متر
 سانتی جهدر 21/13 به ترتیب رندگی ساالنه منطقهبا

خصوصیات فیزیکی و  .باشد میلی متر می263گراد و 
. آمده است 1شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی در جدول 

، )هکتار در  تن20(کود دامی شامل  آزمایشتیمارهاي 
اوره هکتـار  در کیلـوگرم 150شامل( شـیمیایی کـود

 درصد 50( پتاسیم سولفاتو )  درصد نیتروژن46(
 یک هر ) درصد فسفر23 ( تریپل سوپرفسفات و) پتاسیم

  کمپوسـت ، ورمی)هکتـار در  کیلـوگرم100 میزان به
 50 با تلفیق و جداگانه صورت  به)هکتار در تن 20(

 جداگانه رتصو به زیستیکود ، میاییشـی کـود درصـد
 مـصرف و عدمشـیمیایی  کـود درصـد 50 با تلفیق و

میزان کود مورد استفاده بر اساس  .بود )شاهد( کـود
  .تجزیه خاك و نیاز گیاهان در کشت مخلوط تعیین شد

  
   خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی-1 جدول

N P 
 

K 

pH 
 هدایت الکتریکی

dS/m 

 %کربن آلی % شن % سیلت % رس

mg/kg 

9/7 2/1  2/27 3/27 5/45  09/8  125 9/11 77 

  
  

کود زیستی مورد استفاده تلفیقی از دو باکتري      
و  )Azotobacter chroococcum( ازتوباکتر کروکوکوم

با  )Azospirillum brasilense( آزوسپیریلوم برازیلنس
که از موسسه تحقیقـات     بود   CFU/mL 107غلظت هاي   

بکـار رفتـه    ورمی کمپوست   .  آب کشور تهیه شد    خاك و 
اي کـرم  از گونـه از کـود دامـی و   ستفاده  در آزمایش با ا   
  در جهـاد دانـشگاهی  Eisenia foetida خـاکی بـه نـام   

ــشتی  ــود  واحــد شــهید به ــد شــده ب خــصوصیات . تولی
گـاوي کــامال  ( و کـود دامـی   شـیمیایی ورمـی کمپوسـت   

ارائه شـده     3و   2 هاي مورد استفاده در جدول    )پوسیده
  . است

مربوط به توده بومی کرج بذر مورد استفاده 
از بانک ژن گروه پژوهشی کشت و توسعه بود که 

  .پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تهیه گردید
 متر 4×8/1ي معادل ابعاد  دارايآزمایشی هايکرت
  و متر بوددوخط کاشت به طول  شش شامل مربع

 سانتی متر در نظر 20 بوته ها روي ردیف فواصل
نحوه کاشت . ) هزار بوته در هکتار240 (گرفته شد

 سـازي آمـاده عملیات. اي بودبصورت جوي و پشته
گاوي دامی کود   و شدانجـام بهـاراوایل  در زمـین

 زمان به کرتهاي مربوطه داده همانکامال پوسیده در 
 در مربوطه هاي کرت در يکود تیمارهايشد و سایر 

 اعمال براي .ددیدنـگر اعمـال مـاه ردیبهـشتا اول
 ریحان رهاي بذکاشت زمان در ،زیستی کود تیمارهاي
 از پس و تلقیح خیسانده ایه در م ساعتیک را به مدت
 در شـده تیمـار هايبـذر نمودن خشک به  اقدام،تلقـیح
 از پـس  بالفاصله. شدخورشید نور از دور بـه و سـایه
 . شداقدام به کشت شده یحتلق هايشـدن بذر خـشک
کاري  هیرمو مـستقیم  صورت به  ریحانهايبذر کشت
 به مزرعه آبیاري .دش انجام 1387 ماه اردیبهشت 15در

 بـار یـک هفته هر فاصله ابو اي جوي و پشته روش
 صورت به هرز هاي بـا علف مبـارزه. دشـ انجـام
 دو چین درریحان  گیـاه برداشت .تگرف صورت دستی
 صورت بدین ،شد گلـدهی انجاماز   پیشمرحلـه رو د
 و وسط ردیف چهاراز  گیـري نمونـه ،کـرت هر در که
 اندام  وگرفت انجام اي حاشـیه اثـرات حذف از پس
جهـت  و قطـع زمـین سطح نزدیکی از هوایی هاي
 عملکرد تعیــین و خــشک و تــر وزنگیري اندازه

 شکده گیاهانپژوه  شیمیآزمایشگاه بــه اســانس
 حفـظ منظـور به .ندشـد منتقلدانشگاهی  دارویی جهاد
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 در مذکور هاي نمونه گیاه، کیفیـت اسانس و کمیـت
 اسـتخراج .دشدن خشک حـرارت محیط درجه در و سایه

توســط  و آب بخــار بــا تقطیــر روش به اسـانس
با  اسانس .شد انجامبه مدت دو ساعت  کلونجر دستگاه
. گیري شد  سولفات سدیم بدون آب، آبزا استفاده

 سازي، به دستگاه گاز ریحان پس از آماده اسانس گیاه
هاي تشکیل  کروماتوگرافی تزریق گردید تا نوع ترکیب

دستگاه گاز کروماتوگرافی . دهنده آن مشخص شود

  باHewlet  Packard 6890Nاستفاده شده از نوع 
 متر و لی می25/0 متر، قطر داخلی 30ستون به طول 

  . بودHP-5MSمتر از نوع   میکرو25/0ضخامت الیه 
  درجه سانتیگراد، دماي انتهایی50دماي ابتدایی آون 

  درجه5/2 درجه سانتیگراد و گرادیان حرارتی آون 150
 سانتیگراد با  درجه260دما تا افزایش . سانتیگراد بود

  
   خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست مورد استفاده-2 جدول
N P K Ca  Mg  Fe  Mn  Zn  Cu  هدایت الکتریکی اسیدیته 

dS/m mg/kg  
03/8  9/4  6600  4230  4400  33000  12000  15000  650  125  30  

 
 
 

   مورد استفادهکود دامی خصوصیات شیمیایی -3 جدول
N  P  K  

 هدایت الکتریکی اسیدیته
dS/m % mg/kg mg/kg 

03/8  9/4  47/0  932  3765  
 
  

ه سانتیگراد در هر دقیقه و توقف در این     درج 10سرعت  
ــه مــدت   ــا  5دمــا ب ــزایش دمــا ت ــه و اف  درجــه 320 دقیق

 درجه سانتیگراد در دقیقه و سه       15سانتیگراد با سرعت    
 250دمـاي اتاقـک تزریـق    . دقیقه توقف در این دمـا بـود      

درجه سانتیگراد و گاز حامل هلیـوم بـا سـرعت جریـان             
 نگـار جرمـی مـورد    طیـف . متـر در دقیقـه بـود    میلی 2/1

ــدل  ــاژ Hewlet  Packard 5973Nاســتفاده م  ، ولت
 و  EI الکترون ولت، روش یونیزاسـیون 70یونیزاسیون 

.  درجــه ســانتیگراد بــود220دمــاي منبــع یونیزاســیون 
هـا و   هـا بـه کمـک شـاخص بـازداري آن           شناسایی طیف 

مقایسه آن با شاخص موجود در کتب مرجع و مقاالت و    
هـاي جرمـی ترکیبـات اسـتاندارد و           فبا اسـتفاده از طیـ     

اســتفاده از اطالعــات موجــود در کتابخانــه کــامپیوتري  
عیین محتواي اسانس در ت  ).2001آدامز (صورت گرفت 

سه تکرار و شناسایی ترکیبات موجود در اسانس با یک          
  . تکرار انجام شد

توسـط نــرم  گیــري انـدازه هـاي حاصــل از  داده
یـه و تحلیـل قـرار        مـورد تجز   MSTAT-C  آماري افزار

  بــاهــا در تیمارهــاي مختلــفمقایــسه میــانگین. گرفتنــد
  . شدانجام اي دانکن استفاده از آزمون چند دامنه

  
  نتایج و بحث

  اثر تیمارهاي مختلف بر صفات کمی گیاه ریحان
تیمارهـاي   تاثیر تحـتنتایج نشان داد ارتفاع بوته          

مقایـسه  ). 4 لجـدو ) (≥01/0P(دارد   قـرارمختلف کودي
 67/44(هـا نـشان داد کـه بـاالترین ارتفـاع بوتـه         میانگین
 50مربـوط بـه تیمـار تلفیـق کـود زیـستی و           ) مترسانتی

درصد کـود شـیمیایی اسـت، هرچنـد بـین ایـن تیمـار و                
-اختالف معنی) متر سانتی00/44(مصرف کود شیمیایی 

کاربرد ورمی کمپوست بـا میـانگین       . داري مشاهده نشد  
-داري بر ارتفاع بوته متر تاثیر معنی   سانتی 33/35ارتفاع  

 00/35(هاي ریحـان نداشـته و نـسبت بـه تیمـار شـاهد               
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داري مـشاهده نـشد، همچنـین       اختالف معنـی  ) مترسانتی
متـر،   سانتی 67/41کاربرد کود زیستی با میانگین ارتفاع       

متـر و تلفیـق     سـانتی  66/41کود دامی با میانگین ارتفـاع       
 درصد کود شـیمیایی بـا میـانگین         50ورمی کمپوست و    

متــر ســبب افــزایش ارتفــاع بوتــه ریحــان  ســانتی33/40
   ).5 جدول(نسبت به شاهد شد 

برداشـت   مـاده خـشک   نتایج نشان داد عملکـرد 
دارد   قــرار تیمارهـاي مختلـف کـودي    تـاثیر  تحــت اول 

)01/0P≤( ، عملکـرد مـاده خـشک    بـاالترین  بطوریکــه 
 تیمـــار در) م در هکتــار کیلــوگر70/494(برداشــت اول 

  درصـد کـود شـیمیایی      50تلفیق کود زیستی بـه همـراه        
، هـر چنـد بـین ایـن تیمـار و کـاربرد کـود                شـد  مشاهده

 کیلـوگرم در هکتــار  30/493شـیمیایی اوره بـا میــانگین   
ــشد   ــشاهده ن ــی داري م ــتالف معن ــایر  . اخ ــین س همچن

 تیمارهاي کودي نیـز سـبب افـزایش معنـی دار عملکـرد     
 332(رداشت اول ریحان نـسبت بـه شـاهد    ب ماده خشک

  .شدند) کیلوگرم در هکتار
برداشـت   مـاده خـشک   عملکـرد   نشان دادنتایج

دارد   قــرار تیمارهاي مختلف کودي تاثیر تحـتدوم نیز 
)01/0P≤( ، عملکـرد مـاده خـشک    بـاالترین  بطوریکــه 

 تیمــار  در)  کیلـوگرم در هکتـار  70/474(برداشـت دوم  
  درصد کـود شـیمیایی  50مراه  مصرف کود زیستی به ه    

همچنین مالحظه شد سایر تیمارهاي کودي . شد مشاهده
برداشـت   ماده خشک نیز سبب افزایش معنی دار عملکرد

)  کیلوگرم در هکتار70/321(دوم ریحان نسبت به شاهد      
  ).5 و 4ول اجد(شدند 

 تحــت نتایج نشان داد عملکرد ماده خـشک کـل       
، )≥01/0P(دارد  ار قــر تیمارهـاي مختلـف کـودي    تـاثیر 

 40/969(عملکـرد مـاده خـشک کـل      بـاالترین  بطوریکـه
 مـصرف کـود زیـستی بـه     تیمـار در) کیلوگرم در هکتار

، هر چند بین شد  مشاهده درصد کود شیمیایی50همراه 
این تیمار و کاربرد کـود شـیمیایی بـا میـانگین عملکـرد               

داري  کیلـوگرم در هکتـار اخـتالف معنـی     960خشک کل   
نتایج نشان داد سایر تیمارهاي کودي نیـز    . ه نشد مشاهد

کـل ریحـان    مـاده خـشک   دار عملکردسبب افزایش معنی

ول اجـد (شـدند  )  کیلوگرم در هکتار   653(نسبت به شاهد    
  ).5 و 4

ــه نقــش کودهــاي    ــز ب ــف نی در تحقیقــات مختل
شــیمیایی، آلــی و زیــستی در افــزایش عملکــرد گیاهــان  

یج این تحقیق مطابقـت     دارویی اشاره شده است که با نتا      
با تلفیق دو نیتروژن آلی     ) 2002(کندیل و همکاران    . دارد

و غیر آلی افزایش ارتفاع، عملکرد تـر و خـشک ریـشه و         
خـرم دل و    . اندام هوایی گیاه ریحان را گـزارش نمودنـد        

 هـاي  بـاکتري   کـاربرد  مـشاهده کردنـد   ) 1387(همکاران  
جـر بـه    من گلومـوس  و قـارچ     ازتوبـاکتر و  آزوسپیریلوم  
، شاخص سطح برگ، حداکثر تجمـع مـاده         افزایش ارتفاع 

 Nigella)  سیاهدانهخشک و سرعت رشد محصول گیاه 

sativa L.)و در این میان تلفیـق   در مقایسه با شاهد شد 
بیشترین تاثیر را در افـزایش       آزوسپیریلوم و   مایکوریزا

گزارش نمود  ) 2005(وینوتا  . صفات مورد مطالعه داشت   
 ازتوباکتراه ریحان با گونه هاي مختلف باکتري        تلقیح گی 
 سبب افـزایش وزن زیـست تـوده گیـاه        گلوموسو قارچ   

 و آزوســـپیریلوم زیــستی کـود کــاربرد . ریحـان شــد 
 و تـر  وزن و بوتـه  ارتفـاع  افـزایش  ســبب  ،ازتوبــاکتر 

 Salvia)گلـی   مـریم  گیـاه  هـوایی  انـدامهاي  خـشک 
officinalis L.) فـصل  دو یط دوم و اول هاي چین در 

 و راتـی  تحقیـق نتایج ).2005یوسف و همکاران ( گردید
 چقـار  ترکیـب  کـه  اسـت  آن از حـاکی ) 2001 (همکـاران

 و باسـیلوس  رشـد  محـرك  باکتریهــاي  بــا  مـایکوریزا 
  میـزان  و بیومـاس  افـزایش  بــه  منجـر  آزوسـپیریلوم 

 Cymbopogon (لیمــو  علـف دارویـی گیـاه در فـسفر
martini(  ح مختلـف کودهـاي شــیمیایی   ســطو .گردیـد

 نیتـــروژن، فـــسفر و پتاســـیم و کودهـــاي زیـــستی    
روي گیاه رازیانـه     باسیلوس   وآزوسپیریلوم، ازتوباکتر   

نشان داد باالترین میزان زیست توده تـر و خـشک گیـاه       
 درصد کودهـاي شـیمیایی نیتـروژن،    50 در تیمار تلفیق

  و آزوسـپیریلوم، ازتوبـاکتر   فسفر و پتاسـیم بـه همـراه         
  ).2007محفوظ و شریف الدین ( حاصل شد سیلوسبا
 هـوازي  هـاي میکروارگانیـسم  حـاوي کمپوست ورمی 

 هـــاي بـاکتري  از عـــاري و  ازتوبـاکتر  ماننـد  مفیـد 
 مقایسه در .باشد می هاپاتوژنو  هــاقارچ غیرهــوازي،



  3......                                                                                گیاه ریحان کودهاي زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی

 هاينمک داراي هاکمپوست ورمی اولیه، مادري مـواد بـا
اســید   و کـاتیونی  تبـادل  ظرفیـت  و تــر کــم  محلــول 
 کمپوسـت ورمـیاز طرفی  .باشندمی بیشـتري هیومیک

 و کلـسیم  پتاسیم، فسفر، مانند غذایی عناصر داراي هـا
 و جـذب  قابل گیاه براي آسانی به که فرمـی بـه منیزیم

 ).2001اتیـه و همکـاران   ( باشـند  مـی  اسـت  دسترسـی 

 هـا کمپوسـت ورمـی کـه اسـت شـده گزارش همچنـین
 تنظـیم  هماننـد  که هستند یفعال بیولوژیک مـواد حـاوي
 تومـاتی و همکـاران  ( کننـد مـی  عمـل  رشــد  هـاي  کننـده 
 ورمـی  مطلـوب ات اثـر  کـه  داده نـشان  تحقیقات ).1987

 فیزیکـی،  شـرایط  تغییـر  بـدلیل  و کـود دامـی   کمپوسـت 
 محـیط   بیولوژیکی  و میکروبی خصوصیات و شیمیایی

  
  اثر تیمارهاي کودي بر صفات کمی و کیفی گیاه ریحان تجزیه واریانس -4 جدول

 میانگین مربعات

عملکرد 
 اسانس

 درصد اسانس
عملکرد ماده 
 خشک کل

عملکرد ماده 
  خشک

  برداشت دوم

عملکرد ماده 
خشک 
 برداشت اول

 ارتفاع بوته

  درجه
 آزادي

 منابع تغییرات

  تکرار 2 19/3 33/4 19/9 90/14 002/0 03/0
  تیمارهاي کودي 6  60/44** 20/12981** 27/11640** 93/49205** 072/0** 50/6**

 خطا 12 57/0 27/16 41/10 12/25 002/0 04/0

  ضریب تغییرات  88/1  98/0  79/0  60/0  47/3  84/1
 

 
 

 گیري شده در گیاه ریحان تحت تیمارهاي کودي  مقایسه میانگین صفات اندازه-5جدول 

    
 آب نگهداري ظرفیت داریمعن افزایش،  pHتنظیم ،کشت
 از کودهـا این برخـورداري همچنین و کشت محیط در

 ،2004همکاران آرانکون و ( باشدمی اییغـذ عناصـر
 از استفاده که اسـت ذکـر به الزم .)1994بائر و بلک 

 بیشتري هزینه معدنی کودهـاي بـه نـسبت آلی کودهاي
 خصوصیات بر آن درازمـدت اثـرات امـا دارد پی در را

 و پرمصرف و مصرف کم غذایی رصعنا تامین خاك،
 حاصــله سـود هشکـا توانـد مـی خاك بیولوژي حفظ
 از بهینــه و متــوالی اســتفاده و نمــوده جبــران را

 اتیه و همکاران( سازد ممکن را کشاورزي هايزمین
2001.(   

  تیمار  صفات اندازه گیري شده

لکرد اسانس عم
  )لیتر در هکتار(

میزان اسانس  
 )درصد(

عملکرد 
خشک کل 

کیلوگرم در (
 )هکتار

عملکرد ماده 
خشک برداشت 

کیلوگرم در (دوم 
 )هکتار

عملکرد ماده 
خشک برداشت 

کیلوگرم در (اول 
 )هکتار

  ارتفاع بوته
  )مترسانتی(

 f51/3  f 00/1  e 00/653  e 70/321 e 00/332  c 00/35 شاهد 

d 68/4 bc 36/1 c 00/765 d 00/324 c 00/441 b 66/41 کود دامی 

a 96/5 a 46/1 a 00/960   b70/466 a 30/493 a 00/44 کود شیمیایی 

 c26/5  de 26/1 b 70/891 c 70/431 b 00/460 b 67/41 کود زیستی 

b 73/5 ab 41/1 a 40/969 a 70/474 a 70/494 a 67/44 اییکودهاي شیمی% 50+کود زیستی 

d 83/4 e 19/1 d 00/673 e 00/326 d 00/347 c 33/35 ورمی کمپوست 

e 06/4 cd 28/1 c 00/869 d 70/423 c 30/445 b 33/40  کود شیمیایی% 50+ ورمی کمپوست 
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اگرچه فراهمی نیترات موجود در انـواع کودهـا         
در رشد و نمو اندام هاي هوایی تاثیر بسزایی داشته امـا       

 تواناییلوم ازتوباکتر و آزوسپیری گیـاه ریـشه محیط در
ماننــد   فعــال  بیولـوژیکی  مـواد  برخـی  ترشح و ساخت
 اســـید  ، گروه بهــاي ویتامین ،ها جیبرلین ها، اکسین

 را غیـره  بیـــوتین و  پنتوتنیـــک،  اســـید  نیکوتینیـــک، 
، فرآینـد فتوسـنتز و تولیـد    رشـد افـزایش در کـه دارنـد

همچنــین  .کننــدایفـا مــی  مــــوثري  نقــــشسـطح ســبز 
هاي زیستی از طریق تولیـد ترشـحات حـل کننـده و            کود

کاهش اسـیدیته، عناصـر مختلـف غـذایی را بـه صـورت        
؛ 1994ردمیچـر ،  (دهنـد   محلول در اختیار گیاه قـرار مـی       

باکتري هـاي موجـود در      ). 2002 کیدر   ،2006هان و لی    
کود زیستی عـالوه بـر تثبیـت نیتـروژن هـوا و متعـادل               

 ریزمغذي مورد   کردن جذب عناصر اصلی پر مصرف و      
نیاز گیاه با سـنتز و ترشـح مـواد محـرك رشـد گیـاه و               
همچنین ترشح اسـید هـاي آمینـه مختلـف و انـواع آنتـی        
بیوتیک موجب رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی شـده     

ها که این مساله سبب تولید اسیمیالت بیشتر و انتقال آن         
  ).2006هان و لی (شود ها میبه سایر اندام

  
  مارهاي مختلف بر صفات کیفی گیاه ریحانتأثیر تی

 5و 4 هايجدول در موجود نتایج اساس بر
 تحــت) ≥01/0P(میزان اسانس  بطور معنی داري 

 که بطوری.تگرف قرار کودي تیمارهــاي تــاثیر
و کود  درصد 46/1با میانگین کود شیمیایی تیمارهاي 

با میانگین  درصد کود شیمیایی 50زیستی به همراه 
و پس از آن به ترتیب کود زیستی، ورمی  درصد 41/1

 درصد کود شیمیایی، کود دامی و 50کمپوست به همراه 
 تولید نمودندورمی کمپوست بیشترین میزان اسانس را 

نتایج  .داري نشان دادشاهد اختالف معنیکه نسبت به 
نشان داد تیمارهاي مختلف کودي بر عملکرد اسانس 

داشته و باالترین ) ≥01/0P(ریحان تاثیر معنی داري 
 96/5(عملکرد اسانس مربوط به تیمار کود شیمیایی 

 و پس از آن به ترتیب کود زیستی به بود) لیتر در هکتار
د زیستی، ورمی  درصد کود شیمیایی، کو50همراه 

 50و ورمی کمپوست به همراه کمپوست، کود دامی 
 درصد کود شیمیایی بیشترین میزان اسانس را داشتند

اختالف معنی )   لیتر در هکتار51/3(که نسبت به شاهد 

نتایج نشان داد کاربرد کودهاي . داري نشان دادند
 درصد کود 50شیمیایی و کود زیستی به همراه 

 درصدي 38 و 41شیمیایی به ترتیب منجر به افزایش 
 .دشدر عملکرد اسانس در واحد سطح نسبت به شاهد 

 33 به تنهایی سبب  کاربرد کود زیستیطبق نتایج 
 شددرصد افزایش عملکرد اسانس نسبت به شاهد 

  .)5و  4 ولاجد(
 روي گیاه ریحان باسیلوسکاربرد باکتري 

سبب افزایش عملکرد اسانس و زیست توده ریحان شد 
بانچیو و (و میزان اسانس گیاه را دو برابر افزایش داد 

 سطوح مختلف کودهاي شیمیایی  ).2009همکاران، 
زیستی شامل ژن، فسفر و پتاسیم و کود نیترو

 ، باکتري هاي حل کننده فسفات وآزوسپیریلوم
 روي گیاه ریحان نشان داد، باالترین عملکرد میکوریزا
  کود درصد75 و عمکرد رویشی در تیمار تلفیق اسانس
عجیم الدین (  حاصل شدکود زیستی به همراه شیمیایی

نشان ) 1388(فالحی و همکاران   ).2005و همکاران 
همچنین و در هکتار بیشترین عملکرد اسانس دادند 

 ، به ترتیب در تیمار آلمانیگیاه دارویی بابونهکامازولن 
 ازتوباکترتلفیق  (باکتري حل کننده فسفات و نیتروکسین

سطوح مختلف کودهاي . شد مشاهده )آزوسپیریلومو 
شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کودهاي زیستی 

 روي گیاه رازیانه  باسیلوسوریلوم، ازتوباکتر آزوسپی
نشان داد باالترین عملکرد اسانس در تیمار تلفیقی 

  درصد50 و  باسیلوسوآزوسپیریلوم، ازتوباکتر 
باالترین میزان  همچنین شدهنیتروژن و فسفر حاصل 

  درصد50آنتول موجود در اسانس مربوط به کاربرد 
پتاسیم به همراه کودهاي شیمیایی نیتروژن، فسفر و 

 کالرا ).2007الدین محفوظ و شریف( بود باسیلوس
  فلفلی مشاهده نمودعدر تحقیقی روي گیاه نعنا) 2003(

عملکرد اسانس در تیمارهاي مخلوط دو باکتري 
 ورمی کمپوست و کود گاوي  آزوسپیریلوم،وازتوباکتر 

 و با برابر بوده با تیمار استفاده از کودهاي شیمیایی
  آزوسپیریلوموازتوباکتر د مخلوط دو باکتري کاربر

 عملکرد حاصل از  درصد85عملکرد اسانس معادل 
ها از کود شیمیایی استفاده  بود که در آنیکرت های
اثر سطوح مختلف کودهاي شیمیایی و زیستی . شده بود

 Pogostemon (پوگوستمون بر روي گیاه دارویی
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cablin(و زیست انس ملکرد اس نشان داد، باالترین ع
 میکوریزا،ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، در تیمار تلفیق توده 

  پتاسیمدرصد 100  نیتروژن و فسفر و درصد75
    ).2002مانجوناتا و همکاران (شود حاصل می

در تولید گیاهان دارویی عالوه بر کمیت، کیفیت 
نتایج . اي برخوردار استتولید نیز از اهمیت ویژه

 نشان دادGC/MS  وGC هاي حاصل از بررسی طیف

 8و 1 ترکیب اوژنول، متیل کاویکول، چهارکه مقدار 
نتایج . استالول از بقیه ترکیبات بیشتر  و لینسینئول

بر ترکیبات تشکیل کودي  تیمارهاي مختلف نشان داد
سطوح دهنده اسانس ریحان تاثیر داشته و با مصرف 

به میزان اوژنول و متیل کاویکول نسبت کودي مختلف 
  ).6جدول (  دادتیمار شاهد افزایش نشان

  
  )بر حسب درصد( ترکیبات عمده اسانس گیاه ریحان تحت تیمارهاي مختلف کودي -6جدول 

    

ــز بــه نقــش مثبــت کودهــاي    منــابع مختلــف نی
 و درصـد  بـود به در هــا  مسمیکروارگانیـ شـیمیایی و  

انـد کـه بـا    اشاره داشـته  دارویـی گیاهاناسانس  عملکرد
 تلفیق دو نیتـروژن آلـی و     .نتایج این تحقیق مطابقت دارد    

غیر آلی، اجزا اسانس ریحـان را تحـت تـاثیر قـرار داد و       
ــل     ــزان متی ــزایش می ــالول و اف ــزان لین ــاهش می ســبب ک

 کاربرد بـاکتري  ). 2002و همکاران    کندیل(کاویکول شد   
ــرد   اســیلوس ب ــزایش عملک ــان ســبب اف ــاه ریح روي گی

شد و میزان اسـانس گیـاه       اسانس و زیست توده ریحان    
همچنین مشاهده شد بـا کـاربرد   . را دو برابر افزایش داد    

ــول موجــود در    ــا ترپینئ ــول و آلف ــزان اوژن ــاکتري، می ب
 و دو برابر افـزایش یافـت        10اسانس به ترتیب به میزان      

دو نـوع سیـستم    در بررسی .)2009بانچیو و همکاران (
و ) کاربرد کود و آفت کش هاي شـیمیایی      (کشت متداول   

اجـزا اسـانس     سیستم کشت ارگانیک بر روي اسـانس و       
پنج رقم ریحان انجام شد، مشاهده شد بـین دو سیـستم            

وجـود نـدارد     دارياز لحاظ اجزا اسانس اخـتالف معنـی       
    ).2008کلیمانکوا و همکاران (

ــزان ا  ــزایش می ــا اف ــصرف  ب ــر م ــانس در اث س
کــه  تــوان گفــت از آنجــاتیمارهــاي مختلــف کــودي مــی

هاي ها ترکیبات ترپنوئیدي بوده و بیوسنتز واحد       اسانس
 و ATPنیازمنــــد ) ایزوپرنوئیــــدها(هــــا ســــازنده آن

NADPH  با توجه به ایـن مطلـب کـه حـضور            هستند و 
 عناصري نظیر نیتروژن و فسفر بـراي تـشکیل ترکیبـات    

لـذا  ) 1972لـومیس و کـارتیو       ( باشـد اخیر ضروري می  
مصرف کود هـاي شـیمیایی و زیـستی موجـب افـزایش           

  .شوداسانس گیاه می
 آن از حـــاکی  تحقیــق ایــن نتــایجکلی  بطور

 در یـا  و تنهـایی  به زیستی هايکود کاربرد کــه اســت
 و مـصرف  کـاهش  و بـا هـدف   کود شـیمیایی  بـا ترکیب
 بهبــود  در ،شـیمیایی  کودهاي کـارایی مصرف افـزایش
 ریحـان و همچنـین   دارویـی  گیـاه   کمـی و کیفـی  عملکرد
 مثبتــی  تــاثیر  زیـست  حفــظ محـیط   و تولیــد  پایداري
  دارویـی گیاهـان تولید ضرورت به توجه با .است داشته
 ایــن  کــشت  بــه  توجــه  لـزوم و زراعـی هـاينظام در

 درســ مــی  نظــر ه بـ  نهــاده،  کـم هـاينظـام در گیاهان
 مناسبی براي کودهـاي  جــایگزین بیولوژیــک کودهـاي
   . باشند گیاهان این تولید در شیمیایی

  

  + ورمی کمپوست 
 کود شیمیایی % 50

 ورمی کمپوست
   % 50+کود زیستی

 کودهاي شیمیایی
 نام ترکیب شاهد کود دامی کود شیمیایی کود زیستی

 اوژنول 71/16 53/19 11/19 80/20 05/19 18/18 20/20
 متیل کاویکول 30/2 25/3 50/3 22/4 00/3 56/3 96/3
 لینالول 54/38 56/43 09/48 12/45 18/44 97/39 76/35
  سینئول8و 1 65/0 82/0 86/0 66/0 91/0 61/0 65/0
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