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  چكيده

در  .شودخاك میبینی موجودات ذرهعناصر غذایی و  ،کمپوست به خاك سبب بهبود شرایط فیزیکیکمپوست و ورمیآلی افزودن کودهاي 

هاي کیفی گیاه دارویی ریحـان  و کود شیمیایی اوره بر عملکرد و ویژگی کمپوستدامی، ورمیو ترکیبی کود تنهااثر کاربرد  مطالعه حاضر،

)Ocimuom basilicum L.هـاي کامـل تصـادفی در    ایه بلـوك شده بر پ هاي خردکرتطرح  صورتبه . آزمایش) مورد بررسی قرار گرفت

نـوع   شـش . تیمارهاي آزمایشی شامل، فاکتور اصلی اجرا شد 1392طبیعی ساري در سال  کشاورزي و منابعمزرعه پژوهشی دانشگاه علوم

تیمارهـاي   دست آمده،هنتایج ب اساسبرکوددهی، فاکتور فرعی دو رقم ریحان سبز و بنفش و فاکتور فرعی فرعی سه زمان برداشت بودند. 

تنهایی تفاوتی از نظر آماري براي افزایش عملکرد وزن تر و خشک گیاهـان  ر مقایسه با تیمار کودهاي آلی بهدوگانه کودهاي آلی و اوره، د

سـبز   نریحـا  جز میزان نیترات،ن افزایش نشان داد. بهنداشتند. در تیمارهاي ترکیبی کودهاي آلی و اوره، میزان نیترات موجود در این گیاها

بنفش بود. از نظر زمان برداشت، بیشترین عملکـرد و  از ریحان  گیري شده بهتراکسیدانی، عملکرد و صفات رویشی اندازهي ظرفیت آنتیراب

ها، اثر مثبت کاربرد کودهاي آلی را در افزایش عملکـرد و کیفیـت گیـاه دارویـی     دوم مشاهده شد. این یافتهاکسیدانی در چینظرفیت آنتی

رویه کودهاي شیمیایی کاسته کمپوست از مصرف بیی، با کاربرد کود دامی و ورمبا توجه به نتایج این آزمایشحان نشان دادند. بنابراین ری

  یابد.زیست کاهش میآورشان بر محیطشود و همچنین اثرات زیانمی

  

  

  

  

  

  گاوي کمپوسترمی، ونیترات اکسیدانی،کود گاوي، کود اوره، ظرفیت آنتی :هاي کليديواژه
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  مقدمه

قابـل   اثـرات  توانـد می کودي مختلف منابع از استفاده درست

). 18( باشـد  داشته محصوالت کیفیت نیز و برعملکرد ايمالحظه

لکـرد  هاي شیمیایی اگرچه باعث بهبود رشـد و افـزایش عم  کود

کاربرد بـیش از انـدازه    شوند امامحصوالت باغبانی و زراعی می

خـاك و   اثرات منفی بـر خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی     آنها

). همچنـین در  18گذارنـد ( یت محصـوالت کشـاورزي مـی   کیف

کودهــاي شــیمیایی باعــث  رویــهکــاربرد بــی بســیاري از مــوارد

هـاي طبیعـی   هاي محیط زیسـت و تخریـب اکوسیسـتم   آلودگی

حلی تواند راهابراین استفاده از کودهاي آلی می). بن20شوند (می

ش ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی و افزایآسیب  کاهش براي

تولید محصوالت کشاورزي ارگانیـگ   مواد آلی خاك و همچنین

  ).24باشد (

ل کودهاي آلـی داراي تنـوع بسـیار زیـادي هسـتند. در حـا      

دامـی   کمپوست وکودهايحاضر تولید و مصرف کودهاي ورمی

دها، عالوه بـر بهبـود   گیري از این کورو به افزایش است. با بهره

خـاك نیـز بهتـر     کروبـی هاي غذایی، شـرایط فیزیکـی و می  جنبه

اي از کمپوسـت در اثـر فعالیـت گونـه    ). ورمـی 24خواهد شـد ( 

شـود  مواد آلی موجود در خاك تولید می روي برهاي خاکی کرم

 کمپوست داراي قدرت باالي جذب، نگهـداري آب ). ورمی14(

نتیجه تهویه غذایی است و سبب افزایش تخلخل و در  عناصر و

ایـن، اسـتفاده از    بـر ). عـالوه 9(شود و زهکش مناسب خاك می

زایش جمعیـت و فعالیـت   ها، سبب افـ کمپوست در کشتورمی

غذایی مـورد نیـاز   عناصر  تأمینبینی مفید خاك و موجودات ذره

فسـفر و پتاسـیم و بهبـود رشـد و عملکـرد       ،نیتـروژن گیاه مثل 

هاي کودهـاي آلـی بـه    ). یکی دیگر از برتري5شود (گیاهان می

یی، آزاد نمودن تدریجی عناصر غذایی گونـاگون  کودهاي شیمیا

  ).6باشد (، فسفر و پتاسیم براي گیاهان مینیتروژنمانند 

با سـایر مـواد    افزودن کود گاوي پوسیده به خاك در مقایسه

دهد میآز و اسید فسفاتاز را افزایش هاي اورهآلی، فعالیت آنزیم

شـود. از  ه میو فسفر براي گیا نیتروژنمین بهتر أتو سبب  )10(

بـه فلـزات سـنگین    آلوده نبودن آن  ،هاي کود گاويدیگر برتري

 ءچنـین، منشـا  هاي شهري وجود دارد. هماست که در کمپوست

سلولز موجود در کود گاوي از کاه غالت است که در مقایسه بـا  

سلولز موجود در کمپوست شهري که از کـارتن و کاغـذ اسـت    

  ).25(شود تر تجزیه میر و سریعتراحت

ت کمپوست براي تولیـد محصـوال  از کودهاي دامی و ورمی

) فلفـل  7نگـی ( فر)، گوجـه 12( کشاورزي گوناگون مانند بابونه

آمیـز اسـتفاده   طور موفقیـت ) به26فرنگی () و توت6)، سیر (4(

درصـــد حجمـــی  20. در پژوهشـــی، افـــزودن اســـت شـــده

درصـدي سـطح بـرگ و وزن     40کمپوست باعث افزایش رمیو

فرنگی و بهبود خصوصـیات رشـدي گیـاه گردیـد     ک گوجهخش

کمپوست بر روي گیاه ریحان باعـث افـزایش   کاربرد ورمی. )2(

هاي هوایی لکرد برگ، عملکرد تر و خشک اندامارتفاع بوته، عم

هاي تیمار شده بـا  )، همچنین، ریحان28نسبت به شاهد گردید (

بوتـه، درصـد   ارتفـاع  کود آلی داراي بـاالترین میـزان عملکـرد،    

  ). 11سطح برگ بودند (و تعداد  ،بوتهاسانس، وزن تک

 کودهاي آلی با وجود تمامی اثرات مفید و گوناگونی که بـر 

تواننـد تمـام نیازهـاي غـذایی     نمـی  تنهاییبهخاك و گیاه دارند 

، بدون استفاده از کودهاي اینبر عالوهآورده سازند. گیاهان را بر

شاورزي در واحد سطح کـاهش  ک شیمیایی، عملکرد محصوالت

). 27هاي تولید این محصوالت افزایش خواهند یافـت ( و هزینه

هــاي اخیــر، ســازمان کشــاورزي و بــر همــین اســاس در ســال

هـاي ترکیبــی  ) طـرح توسـعه سیسـتم   FAOخواروبـار جهـانی (  

م کودهاي أین رابطه کاربرد توزراعی را پیشنهاد کرده است. در ا

مصـرف کودهـاي شـیمیایی را کـاهش      اشیمیایی و آلی، نه تنهـ 

دهند، بلکـه سـبب ذخیـره انـرژي، کـاهش آلـودگی محـیط        می

تـر  نـین قابلیـت به  چست، بهبود شرایط فیزیکـی خـاك و هم  زی

عنـوان مثـال،   ). به27( شوندجذب عناصر غذایی توسط گیاه می

روي هندوانه انجام شد، مشاهده گردید که در در آزمایشی که بر

ی در ترکیب با کمپوست و کودهاي شیمیایی تیمارهاي کود مرغ

). 15شـود ( زایش عملکـرد میـوه در واحـد سـطح مـی     باعث افـ 

کـود   همـراه بـه تنهـایی و یـا   همچنین کاربرد کودهاي زیستی به

  ).23ود کمیت و کیفیت ریحان گردید (بشیمیایی سبب به
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 مهـم  گیاهـان  از ) یکـی .Ocimuom basilicum Lریحـان ( 

 و ايدارویـی، ادویـه   گیـاه  یـک  عنـوان بـه  ونعناع اسـت   خانواده

گیـرد  مـی  قـرار  استفاده انسـان  مورد تازه سبزي صورتبه همچنین

در نقاط مختلـف  هاي ریحان سبز و ریحان بنفش ). رقم21و  11(

بـاالي   دلیل دارا بودن مقـدار ریحان بنفش بهشوند. ایران کشت می

بیشـتري از   اکسـیدانی آنتیداراي خاصیت  آنتوسیانین ممکن است

ز باشـد. افـزایش تولیـد ایـن گیـاه ارزشـمند از طریـق        بریحان س

زایش عملکرد در واحد سطح میسـر  افزایش سطح زیر کشت و اف

افزایش عملکـرد آن در  باشد، بهترین راه افزایش تولید ریحان، می

باشد. با توجه به گـرایش جهـانی جهـت تولیـد و     واحد سطح می

ــی در سی  ــان داروی ــر گیاه ــتکثی ــام  س ــدار، انج ــاورزي پای تم کش

، کـه کـاربرد   کودهاي شـیمیایی کاهش مصرف هایی براي پژوهش

هـاي زیرزمینـی   ها سبب تخریـب خـاك و آلـودگی آب   رویه آنبی

بنابراین، استفاده بیشـتر از کودهـاي   باشد. شده است، ضروري می

آلی و یا حداقل در ترکیـب بـا کودهـاي شـیمیایی در تولیـد ایـن       

است. هدف از انجـام پـژوهش حاضـر، بررسـی     گیاهان ضروري 

کارگیري کود دامـی و  هامکان کاهش مصرف کودهاي شیمیایی با ب

آور ایـن کودهـا در   کـاهش اثـرات زیـان    منظوربهکمپوست ورمی

ت در گیاه برگی ریحـان در سـه زمـان برداشـت بـود.      تجمع نیترا

 سـازي بـا خنثـی   هـا کـه  اکسـیدان اهمیـت آنتـی  دلیل بهچنین، هم

اظــت از اســیدهاي نوکلئیــک، ســبب حف آزاد کــه هــايدیکــالرا

 هـاي بیماري به ابتال شوند و خطرمی سلولی غشاهاي ها وینئپروت

) در 16و  21دهنـد ( سکته در انسان را کـاهش مـی   و عروقیقلبی

  شد. بررسیاکسیدانی گیاه ریحان هم این آزمایش ظرفیت آنتی

  

  هامواد و روش

اي خـرد شـده در زمـان بـر پایـه      هـ صورت کـرت این آزمایش به

هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار در مزرعـه دانشـگاه علـوم      بلوك

 انجام شـد.  1392کشاورزي و منابع طبیعی ساري در سال زراعی 

دقیقـه شـرقی و    13درجه و  53این منطقه داراي طول جغرافیایی 

النهـار  دقیقـه شـمالی از نصـف    42درجه و  36عرض جغرافیایی 

 متر از سطح دریا واقع شـده اسـت.   16و میانگین ارتفاع گرینویچ 

جهـت تجزیـه خصوصـیات     خـاك  نمونه آزمایش، پیش از اجراي

محل  زمین از نقاط مختلف تصادفی صورتبهفیزیکی و شیمیایی، 

متر تهیه و مـورد تجزیـه   سانتی 30از عمق صفر تا  آزمایش اجراي

آمـده   1 قرار گرفت. خصوصیات خاك مورد اسـتفاده در جـدول  

 مـورد  کمپوسـت ورمـی  کـود گـاوي و   غذایی عناصر است. میزان

  ).2گیري شد (جدول نیز اندازه استفاده

محـل   خصوصـیات فیزیکـی و بیوشـیمیایی خـاك    با توجه به 

)، تیمارهـاي کـودي آزمـایش انتخـاب شـدند.      1جدول آزمایش (

عنوان فـاکتور اصـلی نـوع کـوددهی     زمایشی شامل، بهآتیمارهاي 

 10تن در هکتـار،   20وست یا کود گاوي کمپتیمار ورمی 6 شامل

کیلوگرم  100کمپوست یا کود گاوي به اضافه تن در هکتار ورمی

و بـدون   تنهـایی بـه کیلـوگرم در هکتـار اوره    200در هکتار اوره، 

فاکتور فرعی دو رقم ریحـان سـبز و بـنفش و     ،کوددهی یا شاهد)

  شت (چین) بودند.باالخره فاکتور فرعی فرعی سه زمان بردا

 5/0هـا  متر و فاصله بین کرت 2×2آزمایشی هاي اندازه کرت

نظر گرفته شد. کـود گـاوي و   ها یک متر درمتر و فاصله بین بلوك

ین اضافه شـدند و تـا   کمپوست یک ماه پیش از کاشت به زمورمی

متر با بیل دستی با خاك مخلوط گردیدند. در سـه  سانتی 15عمق 

صــورت تیمــار کــود اوره نیــز بــه 3/1رحلــه ممرحلــه و در هــر 

 کـاري، مرحلـه  نشـاء اول در چند روز بعد از  پاشی (مرحلهمحلول

سوم چند روز بعـد از   اول و مرحله دوم چند روز بعد از برداشت

در زمـین  برداشت دوم) به گیاهان داده شد. قبل از کاشت گیاهـان  

هـاي  شـاء نء تولیـد شـدند. سـپس    نشاهاي ها در سینینشاءاصلی 

وایـل  حاصله که همگی یکسان و داراي چهـار بـرگ بودنـد، در ا   

هـا کشـت شـدند.    متـر روي ردیـف  سـانتی  20مردادماه با فاصله 

 5الفاصله بعد از کاشت انجام شد پس از آن، آبیاري هـر  آبیاري ب

اي انجـام شـد. کنتـرل    ري قطـره بار به کمک سیستم آبیـا روز یک

ر سه مرحله صورت گرفـت.  هاي هرز توسط وجین دستی دعلف

صورت سه زمان برداشت، در هـر بـار پـیش از زمـان     برداشت به

دهـی) انجـام   گـل  هـاي شـروع  (با مشاهده اولـین نشـانه   دهیگل

در هـر تکـرار    بوته از هر تیمـار  5گرفت. پیش از هر برداشت، 

 طــور تصــادفی انتخــاب و صــفات وزن تــر و خشــک     بــه
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  یایی خاكخصوصیات فیزیکی و بیوشیم .1جدول 

 بافت
لیآ کربن نیتروژن کل فسفر* پتاسیم* شن سیلت رس  

هتدیاسی  EC × 103 

(µmho/cm) (%)  (ppm) (%)  

یسیلتی رس  49 41 10 451 28/4 0/22 2/61 7 0/92 

ECقابل جذب: * ی وکیالکتر تی: هدا  

  

  هاي آلی مورد استفادهخصوصیات بیوشیمیایی کود .2جدول 

 آلی کربن کل نیتروژن *فسفر *پتاسیم *منگنز  *آهن  *روي
 EC × 103  اسیدیته

(µmho/cm) 
  کودهاي آلی

(ppm)  (%)  

  کمپوستورمی 26/7  1/7  30  56/1 7/2 9/3  250  4000  266

  کود گاوي 07/2 31/7 41/22 32/1 4/2 4/1 342 3700 321

ECقابل جذب: * ی وکیالکتر تی: هدا  

  

جـانبی، ارتفـاع بوتـه،     هـاي شـاخه هاي هوایی گیاه، تعـداد  اندام

بـراي   گیري شـدند. اکسیدانی و میزان نیترات اندازهظرفیت آنتی

هاي هـوایی در هـر کـرت، پـس از     محاسبه عملکرد نهایی اندام

ـ بـاقی حذف اثر حاشیه، در سـطح   ده برداشـت انجـام شـد و    مان

  هاي هوایی گیاه تعیین گردید.ندامعملکرد تر و خشک ا

  

  و وزن تر و خشک جانبی تفاع، تعداد شاخه گیري اراندازه

گیري شـد.  با استفاده از متر اندازه برداشتارتفاع گیاهان در سه 

هاي رشـد کـرده   با شمارش تعداد شاخهجانبی هاي تعداد شاخه

هـر   در تـر گیـاه   وزن گیرياندازه دست آمد. برايهدر هر بوته ب

ازو دیجیتـال  برگ و ساقه به کمـک تـر   تفکیک به هانمونه بوته،

 70 دماي با آون ها بهنمونه خشک، وزن تعیین وزن شدند. براي

شدند و سـپس، وزن   منتقل ساعت 48 مدتبه گرادسانتی درجه

  .ها تا دقت دو رقم اعشار به کمک ترازو تعیین شدخشک نمونه

  

  اکسیدانیتعیین ظرفیت آنتی

ا کمـی  ) بـ 16با روش احیـا رادیکـال آزاد (   اکسیدانیآنتی ظرفیت

ــ  ــابی ق ــورد ارزی ــرات م ــت  تغیی ــن روش فعالی ــت. در ای رار گرف

پکریـل  دي فنیـل  - 2،2) به کمـک  RSA(کنندگی رادیکالی حذف

ــدرازیل ( ــدازهDPPHهی ــد.) ان ــري ش ــن رو گی ــدا از در ای ش ابت

گیـري صـورت گرفـت و سـپس توسـط      هاي گیاهان نمونـه برگ

گهـداري  گـراد ن سـانتی  درجه - 20نیتروژن مایع پودر و در دماي 

ودر شده با نیتروژن مـایع،  هاي پگرم از بافت 5/0شدند. سپس به 

هاي گیاهی پـس از  درصد اضافه شد. نمونه 85متانول لیتر میلی 5

یـک سـاعت در    مـدت بـه زدن با استفاده از دستگاه ورتکـس،  هم

دور در  10000دماي اتاق نگهداري گردید. سپس عصاره بـا دور  

هـا  تریفیوژ گردید. براي قرائـت نمونـه  ساندقیقه  10 مدتبهدقیقه 

میکرولیتـر عصـاره بـه     100از قرار دادن در اسـپکتروفتومتر  پیش 

مــوالر اضــافه شــد. میلــی DPPH 1/0میکرولیتــر محلــول  2900

 15از پـس  ورتکس شده و  DPPH مخلوط حاصل پس از افزودن

طول مـوج   جذب در زانیکاهش م ،دقیقه در دماي اتاق و تاریکی

ــ 515 ــا دســتگاه اســپک ن ــت  انومتر ب ــت شــد. فعالی تروفتومتر قرائ

که معیـاري از میـزان    توسط عصاره DPPHکنندگی رادیکال خنثی

  محاسبه گردید. 1رادیکالی عصاره است، مطابق رابطه فعالیت آنتی

)1(  
ODcontrol ODsample

RSA%
ODcontrol


 100   

جـذب    OD sampleجذب کنتـرل،   OD control رابطهدر این 

  کنندگی رادیکال آزاد است.فعالیت حذف RSAنمونه و 

 

  تعیین میزان نیترات گیاه

متري پـس  میزان نیترات در نمونه خشک گیاهی به روش کالري



  ...هاي كيفي اثركودهاي آلي و كودهاي شيميايي نيتروژنه بر عملكرد و ويژگي

33 

آوري پـس از جمـع   گیري شد. در ایـن روش اندازه) 3(از احیاء 

سـیاب شـدند.   هـا شستشـه، خشـک و آ   هاي گیاهی، نمونهنمونه

آب، با اسید هیدروکلریک  اولیه با يها ابتدا پس از شستشوبرگ

هـا  با آب مقطر شسته شـدند. ایـن نمونـه   آن  پس ازمول و  1/0

 سلسـیوس درجـه   70سـاعت در آون بـا حـرارت     48 مـدت به

ري عبور متمیلی 5/0سپس آسیاب شد و از الک  خشک شدند و

گیـري گردیـد و توسـط    هـا عصـاره  داده شدند. سپس از نمونـه 

نـانومتر قرائـت شـد.     540ج دستگاه اسپکتوفتومتر در طـول مـو  

ـ  - (یهمچنین میزان نیتروژن نیترات
3(NO      در مـاده خشـک گیـاه

  .محاسبه شد 2ام) از رابطه پیپیگرم در کیلوگرم (برحسب میلی

)2  (  (a-b)  ×/w50×/D.M 100  

عـدد   bعدد قرائت دستگاهی بـراي نمونـه،    aدر این رابطه 

 D.Mخشـک و   وزن نمونه Wقرائت دستگاه براي نمونه شاهد، 

  .استدرصد ماده خشک گیاهی 

  

  گیري مقدار اسانساندازه

تصـادفی از   صورتهب تر برگ گرم 50نمونه، ابتدا  براي تهیه هر

 همراهبهو شدند  آسیاب کامالًها سپس، برگ بوته چیده شد.  هر

اسـتخراج   لیتـري جـا گرفتنـد.    یک بالن آب درون لیترمیلی 600

انجـام   ساعت 4 مدتبهکلونجر  ستگاهها به کمک داسانس نمونه

سـدیم، مقـدار    هـا بـا سـولفات   نمونـه  اییزدرطوبت از شد. پس

  شد.  معین اسانس

افـزار آمـاري   نـرم  از اسـتفاده  با هاداده آماري تحلیل و تجزیه

SAS   زمـان   سـه  بـودن  دارا بـه  توجـه  با د.ش انجام) 1/9(نسخه

 هايکرت طرح از استفاده با اطالعات آزمایش، طول برداشت در

  بـا آزمـون   هـا میـانگین  مقایسـه  شـد.  تجزیهدر زمان  شده خرد

SNKم شدانجا درصد 5 احتمال سطح در و.  

  

  نتایج و بحث

در بوتـه و وزن تـر و خشـک    خشک برگ و ساقه  وزن تر و

  هاي هوایی بوتهکل اندام

در بوته و وزن خشک برگ و ساقه  بر وزن تر و اثر تیمار کودي

دار بـود  بسـیار معنـی   هـاي هـوایی بوتـه   انـدام  تر و خشک کل

هاي تر و خشک هـوایی ریحـان   هاياندام). وزن همه 3(جدول 

بیشـتر از تیمـار   داري معنـی طـور  بهکودهاي آلی و شیمیایی در 

داري میـان خـود   که تفاوت معنیحالی، در)4 (جدولبود شاهد 

نـه،  این تیمارهاي کودي آلی و شـیمیایی دیـده نشـد. بـراي نمو    

وزن  ،تیمار کودي دیگر 5کمتر از میانگین  %34شاهد نزدیک به 

داري بـر وزن تـر و   چین هم اثر بسیار معنـی . تر برگ تولید کرد

). در میـان سـه   3ان داشت (جدول هاي هوایی ریحخشک اندام

داري تولید بیشتري نسبت به دو طور معنیچین دوم به ،برداشت

تـر و خشـک    ین مقـدار وزن بیشترین و کمترچین دیگر داشت. 

دوم و اول  در چـین  ترتیـب بـه کل اندام هـوایی   برگ در بوته و

بـراي   کـوچکترین وزن تـر و خشـک    ).5دست آمد (جـدول  هب

رفت، چون در این مرحلـه، گیاهـان   زمان برداشت اول انتظار می

لی در زمـان  فقط یک ساقه اصلی داشتند. پس از بریدن ساقه اص

ـ بـاقی هـاي  هبرداشت اول، از جوان ده در روي گیـاه تعـدادي   مان

هاي دوم و سـوم تولیـد شـدند. در    هاي جانبی در برداشتساقه

شرایط  تر و خشک در برداشت دوم، احتماالً مورد بیشترین وزن

بهینه آب و هوایی، مانند دماي مناسـب هـوا و تعـداد روزهـاي     

آفتابی در زمان برداشت دوم سبب شد که وزن تر و خشـک در  

هـاي  اثر رقم بر وزن تر و خشک انـدام  برداشت بیشتر شود.این 

میـان دو رقـم   در ). 3دار بود (جـدول  هوایی ریحان بسیار معنی

سـبز داراي وزن تـر و خشـک کـل انـدام هـوایی بوتـه         ریحان

  ). 6بیشتري نسبت به ریحان بنفش بود (جدول 

جز سـاقه  چین، به کود و همکنشکود و رقم و بر همکنشبر

هاي هوایی اقه، اثري بر وزن تر و خشک اندامارتفاع سجانبی و 

هـاي  رقم و چین بـر همـه انـدام    همکنشکه برنداشتند، درحالی

. بهتـرین ترکیـب   )3(جـدول  داري داشت هوایی اثر بسیار معنی

ان هاي هوایی براي ریحم و چین براي وزن تر و خشک اندامرق

ن چـین دوم  ). بهتـر بـود  8دست آمد (جدول سبز و چین دوم به

نسبت به دو چین دیگر شاید به این دلیل است که در زمان رشد 

تابسـتان کـاهش یافتـه بـود و      يگیاه براي چین دوم، دماي هـوا 

اي بـراي رشـد گیاهـان فـراهم شـده بـود.      شرایط محیطی بهینه
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  جانبیهاي شاخه تعداد

 چـین و رقـم و  هاي کود و همکنشتیمار کودي، رقم، چین و بر

هـاي فرعـی ریحـان    داري بـر شـمار سـاقه   چین اثر بسیار معنـی 

همـه  کـه   هـا نشـان داد  مقایسـه میـانگین   ).3شتند (جـدول  اگذ

تعداد ساقه فرعی سبب افزایش تیمارهاي کودي نسبت به شاهد 

ی یهـا در تیمار جـانبی  ). بیشترین تعـداد شـاخه  4ند (جدول دش

کـار رفتـه   آنها به ترکیب تنهایی یا درد که کود اوره بهدست آمبه

+  کمپوسـت + اوره، کـود گـاوي   ورمیرو تیمارهاي بود، از این

دیگر تیمارها بودنـد و تفـاوت   از نظر آماري برتر از اوره و اوره 

رسـد افـزایش   نظـر مـی  به). 4(جدول داري با هم نداشتند معنی

ره باشـد،  جانبی در این سه تیمار کارکردي از کـود او هاي شاخه

 تنهـایی بـه کمپوسـت و کـود دامـی    ي کودي ورمیچون تیمارها

جانبی فراوانی در مقایسه با این سـه تیمـار   هاي شاخهنتوانستند 

بنفش  سبز نسبت به ریحان ها، ریحاندر بررسی رقمتولید کنند. 

سـاقه   %7و نزدیـک بـه    بیشـتري بـود   جانبی داراي تعداد شاخه

هاي ین زمان). همچنین در مقایسه ب6 (جدول بیشتري تولید کرد

برابر چین نخسـت و   6/1و  5/5برداشت مختلف، برداشت دوم 

). افـزایش شـمار   5جانبی تولید کـرد (جـدول    شاخهچین سوم 

آشـکار، چـون برداشـت    اول جانبی نسبت بـه چـین   هاي شاخه

هاي فرعی هاي جانبی شده و تعداد ساقهسبب برانگیختن جوانه

انبی چین جهاي شاخه شدت افزایش داده است. افت شماررا به

دلیـل پیـري گیـاه و هـم     تواند هم بهسوم نسبت به چین دوم می

بـا  . .هاي محیطی، همچون دمـاي هـوا بـوده باشـد    افزایش تنش

هان از گیا متر باالتر از سطح خاك)،سانتی 10تا  7برداشت اول (

شروع به رشـد کردنـد و در نتیجـه تعـداد      ماندهباقیهاي جوانه

  وجود آوردند. تري نسبت به برداشت اول بهعی بیشساقه فر

شـاخه  زمان برداشت و کود براي تعـداد  تیمارهاي  همکنشبر

بـا کودهـاي اوره،   جانبی اثر داشت و بهتـرین ترکیـب چـین دوم    

کمپوســت + اوره + اوره و ورمــی کــود گــاوي ،کمپوســتورمــی

ترکیـب تفـاوتی از نظـر آمـاري وجـود       4دست آمد و بین این هب

زمـان برداشـت    همکنشچنین، در مورد برهم). 7جدول ( نداشت

هـا زمـان برداشـت    جانبی، بهترین ترکیبشاخه و رقم براي تعداد 

) کـه بـا هـم    8 دوم با هر دو رقم ریحان سبز و بنفش بود (جدول

ـ  داري ا بقیـه ترکیبـات داراي تفـاوت معنـی    تفاوتی نداشتند ولی ب

ریحان بـا   جانبیاي ه، تعداد شاخههمانند اینی ند. در پژوهشبود

افـزایش   ). احتمـاالً 3استفاده از کودهاي آلی افزایش نشان دادند (

 تدریجی عناصر تأمیندلیل بهتواند ، میجانبی رشد و تعداد شاخه

در طول دوره رشدي گیاه باشـد.   شده از کودهاي آلی غذایی آزاد

رســد کودهــاي آلــی بــا ایجــاد تعــادل در مــی نظــربــههمچنــین، 

خاك، سبب بهبـود رشـد و نمـو     یزیکی و شیمیاییخصوصیات ف

تـر و خشـک انـدام هـوایی      هاي هوایی گیاه و افـزایش وزن اندام

کـود گـاوي   کمپوسـت و  چنین، مصرف کودي ورمیشوند. هممی

تواننـد سـبب   مصرف مـی بودن عناصر پرمصرف و کمعلت دارا به

 هـاي همچنین بهبود ویژگی ایجاد تعادل در عناصر غذایی خاك و

اگرچه بین تیمارهـاي کـودي    .)9فیزیکی و شیمیاي خاك شوند (

دیـده نشـد،    داريمعنیاختالف  جاضرآزمایش  درآلی و شیمیایی 

ماننـد آسـیب   اثرات منفی  تواندمی ولی مصرف کودهاي شیمیایی

 هـاي فعالیـت فیزیکی و شـیمیایی خـاك و کـاهش     هايبه ویژگی

  .)1(داشته باشد  همراهبهرا  بیولوژیکی خاك

  

  ارتفاع بوته

چین با کود و رقم اثـر   همکنشبرتیمارهاي کودي، رقم، چین و 

) بر ارتفاع ریحان داشت (جـدول  P ≥ 01/0( داريمعنیبسیاري 

جانبی ریحان، صفت ارتفاع بوته در  هايشاخه). همانند تعداد 3

یـا در ترکیـب بـا     تنهـایی بـه تیمارهایی که کـود شـیمیایی اوره   

را یشـترین ارتفـاع   ب ،کار رفته بودد گاوي بهو کو کمپوستورمی

از درصد بـیش   24میانگین تیمارهاي با کود اوره  طوربهداشت. 

و  کمپوستورمیکه دو تیمار تیمار شاهد ارتفاع داشتند، درحالی

بیشتر از شاهد قـد کشـیدند    %14کود گاوي هر کدام نزدیک به 

یاي آن اسـت  هاي دو رقم ریحان گو). مقایسه میانگین4(جدول 

درصـد بیشـتر از    5/8نزدیـک بـه   سبز  ریحانکه میانگین ارتفاع 

برداشـت   گیاهـان میانگین ارتفـاع  ). 6بنفش بود (جدول  ریحان

 هـاي دیگـر  داري بیش از دو چینطور معنیبهدوم چین شده در 

که میـانگین ارتفـاع دو رقـم ریحـان در چـین دوم      يطوربه، بود
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  حانی) رنیزمان برداشت (چ× کود  همکنشبر نیانگیم سهیمقا .7جدول 

 مقدار نیترات

(mg kg-1) 

درصد ظرفیت 

اکسیدانیآنتی  

تعداد ساقه 

 فرعی در بوته

 ارتفاع بوته

(cm) 
 تیمارهاي کودي چین

90/83f 32/43d 7/73g 25/43e 

 اول

 شاهد

288/51bc 19/81e 11/8f 38/21d اوره 

161/96e 56/46c 12/33f 37/7d تکمپوسورمی  

128/08e 49/39c 10/66f 33/98d کود گاوي 

256/34cd 28/08d 11/23f 34/41d اوره کود گاوي +  

226/44d 31/68d 12/3f 36/53d هکپوست + اورورمی  

85/07e 91/43a 43/18c 61/51b 

 دوم

 شاهد

290/32b 39/84cd 63/7a 69/24a اوره 

160/01e 90/97a 61a 63/66b کمپوستورمی  

140/65e 91/27a 55/21b 62/45b کود گاوي 

270/25bc 66/86b 64/6a 71/58a اوره کود گاوي +  

235/67c 72/17b 64/7a 68/86a هکپوست + اورورمی  

111/43f 71/4b 27/76e 36/03d 

 سوم

 شاهد

402/66a 43/4c 39/93c 49/48c اوره 

164/99e 87/7a 32/23d 43/63c کمپوستورمی  

103/95f 84/06a 34/55d 44/4c کود گاوي 

245/51cd 55/32c 42/5c 48/26c اوره کود گاوي +  

309/08b 62/7bc 42/05c 47/6c هکپوست + اورورمی  

.درنداري نداهاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیستون میانگین در هر  

  

نخست و سوم بـود   هايچیندرصد بیشتر از  50و  94 ترتیببه

توانـد  تابسـتان، مـی   ياسته شـدن از شـدت گرمـا   ). ک5(جدول 

در  دهیگلانداختن  تأخیرو به  براي رشد رویشی شرایط بهتري

ارتفـاع کمتـر   در این آزمایش هـم   ).28(کند گیاه ریحان فراهم 

گیاهان در زمان برداشت اول و افزایش ارتفاع در زمان برداشـت  

شدن شرایط محیطی در بهینه شی از کاهش دما و ناتواند میدوم 

انداختن رشـد   تأخیرسال مورد آزمایش براي رشد رویشی و به 

گـل در انتهـاي    هـاي جوانـه با تشکیل گیاه ریحان باشد.  زایشی

یکـی دیگـر از    شـود. یاه متوقـف مـی  ساقه ریحان رشد طولی گ

مـورد  عناصر غذایی  تأمینعوامل اصلی تعیین کننده ارتفاع گیاه، 

 کمپوستورمینیاز گیاه است که در تیمار کود اوره و تیمارهاي 

اسـتفاده از کـود اوره در هـر زمـان     دلیـل  بهبا اوره کود گاوي و 

خوبی انجـام شـد و باعـث    عناصر غذایی گیاه به تأمینبرداشت، 

اي روي گیـاه گردیـد. در یـک آزمـایش مزرعـه      افزایش ارتفـاع 

آلـی و شـیمیایی سـبب افـزایش     ریحان، کاربرد ترکیبی کودهاي 

  .)21ارتفاع گیاه گردید ( دارمعنی

زمـان برداشـت و کـود بـر ارتفـاع بوتـه       تیمارهـاي   همکنشبر 

از زمان برداشـت دوم   هاترکیب). بهترین 3 (جدول شد دارمعنی

اوره +  کمپوسـت ورمـی  اوره و+  کـود گـاوي  اوره،  با کودهاي

ز نظـر آمـاري وجـود    ترکیب تفـاوتی ا  3آمد و بین این  دستبه

ي هـا سـاقه چنین وضعیتی نیز بـراي شـمار   ). 7 (جدول نداشت

 وره در قدکشـی نقش کـود ا  دهندهشانجانبی دیده شد، که این ن
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بنـابراین نتـایج ایـن    بـرگ آن اسـت.    وریحان و افزایش شـاخ  

 ارتفاع در افزایش ،نیتروژنه کود که کاربرد دهدمیپژوهش نشان 

 همبسـتگی ایـن امـر،    دلیـل  ممکن است ت.ثر اسمؤبوته ریحان 

 بـرگ گیـاه   و شـاخ  ها و افزایشمیانگره طول افزایش مثبت بین

 سبب بهبود ازته کودافزودن  پژوهش حاضر، باشد. همانند نتایج

ي فرعـی  هـا ساقهو تعداد  بوته مانند ارتفاع مورفولوژیکی صفات

 نمـو  در يمـؤثر  نقـش  ). نیتـروژن 19شـد (  افسـنطین  در بوتـه 

 تعـداد  و ارتفـاع  رویشـی،  رشـد  تـازه و افـزایش   هـاي تـه یاخ

کود سـبب دسترسـی    ). مصرف4دارد ( فرعی گیاه هايشاخساره

 بـه  گیـاه نیـازي   ، بنابراینشودمیغذایی  عناصر به آسان گیاهان

حجم ریشه ندارد و مواد آلی ساخته شده از  افزایش بیش از حد

 اننـد افـزایش  هـوایی م  يهابخش توسعه براي بیشتر فتوسنتز را

  ).4( کندمی مصرف فرعی هايشاخه تعداد و بوته ارتفاع

  

  عملکرد تر کل اندام هوایی در هکتار

ي هـوایی  هـا انـدام کارکردي از رشـد   عنوانبهعملکرد کل ریحان 

تیمارهاي کـودي،   تأثیر) تحت P ≥ 01/0( داريمعنیبسیار  طوربه

ت قرار گرفـت  رقم و زمان برداش همکنشبررقم، زمان برداشت و 

). اثر ترکیبات کودي بر عملکرد کل یکسان بود، گرچـه  3(جدول 

رو درصد افزایش یافت. از ایـن  61توسط م طوربهنسبت به شاهد 

اگر هدف عملکرد کل باشد تفاوتی میان ترکیبات کـودي در ایـن   

گزارش شده است که نیتروژن موجـود در کودهـاي   زمینه نیست. 

و از  گیرنـد میشویی قرار صعید و آبشیمیایی بیشتر در معرض ت

). از طـرف دیگـر، تصـعید و    17ند (شـو مـی دسترس گیاه خارج 

تر است و نیتروژن آلی کودهـاي  شویی در کودهاي آلی آهستهآب

به فرم معدنی تبـدیل شـده و در اختیـار گیـاه قـرار       تدریجبهآلی 

بـر   مثبتـی کـه   تـأثیر دلیـل  بـه این، کودهاي آلی  برگیرد. عالوهمی

زمینه رشد و توسـعه   ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك دارند

  ).24نند (کمیبیشتري را براي گیاه فراهم 

دارا بـودن نیتـروژن معـدنی    دلیل بهاگرچه کودهاي شیمیایی 

سـبب   هنـد، ولـی در عـین حـال    دمـی باال رشد گیاه را افزایش 

هاي گوناگون زیست محیطـی  تخریب ساختمان خاك و آلودگی

دلیـل  بـه از طـرف دیگـر، کودهـاي آلـی      ).24خواهند شد (هم 

 هـاي فعالیـت افزایش ظرفیت نگهـداري آب در خـاك، تقویـت    

هورمونی گیاه، افزایش جـذب مـواد غـذایی توسـط گیـاه و      شبه

کلی بهبـود ســاختار شـیمیایی و فیزیکـی بسـتر کاشــت     طـور بـه 

اي بهبود عملکرد گیاهان فـراهم  ند و شرایط مناسب را برشومی

در  کمپوسـت ورمـی تن  10). در پژوهشی، مصرف 5سازند (یم

گردیـد   هکتار سبب افزایش عملکرد رازیانـه نسـبت بـه شـاهد    

در کشــت گیــاه    کمپوســتورمــی ). همچنــین کــاربرد  13(

گیري چشـم طـرز  بـه را فرنگـی، عملکـرد ایـن محصـول     گوجه

، سـبب افـزایش   کمپوسـت ورمـی ). کاربرد 6و  27افزایش داد (

کلی، مصرف کودهـاي  طوربه) شد. 6) و سیر (8ه (عملکرد بابون

ي باعث افـزایش کیفیـت و پایـدار    کمپوستورمیزیستی مانند 

  ).8، 21 و 22شود (عملکرد تولید گیاهان دارویی می

ي هـوایی عملکـرد کـل در چـین دوم     هااندامهمچون دیگر 

اي کـه  بیشتر از دو چین دیگر بـود، بـه گونـه    داريمعنی طوربه

برابـر چـین نخسـت و     7/1و  3/3 ترتیـب بـه ین دوم عملکرد چ

). عملکـرد کـل در رقـم ریحـان سـبز      5چین سوم بود (جدول 

درصد بیشتر از عملکرد ریحان بنفش بود (جدول  74نزدیک به 

). در مورد بهتر بودن چین دوم نسبت به دو چین دیگر در باال 6

مـا در  کاسته شدن از شدت گرما بوده است. ادلیل بهبیان شد که 

ان، شاید مگیر عملکرد کل در بین دو رقم ریحمورد تفاوت چش

هاي این دو رقم ریحـان  دانهبتوان آن را به تفاوت آشکار در رنگ

  یی بهتر ریحان سبز براي فتوسنتز نسبت داد.و کارا

  

  اکسیدانیظرفیت آنتی

) P ≥ 01/0( داريمعنیبسیار  طوربهظرفیت پاداُکسایندگی ریحان 

کود  همکنشبرتیمارهاي کودي، رقم، زمان برداشت و  تأثیرتحت 

زمان برداشـت قـرار    - رقم - کود همکنشبرو رقم، رقم و چین و 

 دوهش نشان دادنژآمده در این پ دستبهنتایج ). 3گرفت (جدول 

و کـود گـاوي بـاالترین     کمپوسـت ورمـی ، کودهاي آلـی  که تیمار

ود اوره کــ کــهحــالیظرفیــت پاداُکســایندگی را دارنــد دردرصــد 

سـبب افـت ایـن     ،کمترین و با ترکیب با دو کود آلی باال تنهاییبه
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اي که نسبت به شاهد هم ظرفیت کمتـري  ند، به گونهاشدهویژگی 

هـا، رقـم ریحـان    همچنین در مقایسه بـین رقـم  ). 4دارند (جدول 

بـنفش   بـا ریحـان   داريمعنیاختالف  درصد 4/63سبز با میانگین 

بر این، بیشـترین   افزون). 5(جدول  داشت درصد 2/56با میانگین 

هـاي برداشـت نیـز    در بـین زمـان   اکسـیدانی آنتـی میزان فعالیـت  

درصد)، زمان برداشت سـوم   6/75زمان برداشت دوم ( ترتیببه

 درصــد) بودنــد 5/36( درصــد) و زمــان برداشــت اول 4/67(

گانه زمان برداشت، کود و فاکتورهاي سه همکنشبر). 5(جدول 

 هـا ترکیـب شد. بهترین  دارمعنیکسیدانی اآنتیي ظرفیت رقم برا

و  کـود گـاوي  ، کمپوسـت ورمیزمان برداشت دوم با کودهاي  با

و  7هـاي  (جـدول  آمـد  دستبه+ اوره با ریحان سبز  کود گاوي

ــت دوم و   8 ــان برداشـ ــنفش، زمـ ــان بـ ــراي ریحـ ــی بـ )، ولـ

ی ترکیب تفـاوت  4را داد و بین این  بهترین نتیجه کمپوستورمی

 در آزمایشـی، میـزان   ).8 (جـدول  از نظر آماري وجود نداشـت 

 کل، فنل اکسیدانی،آنتی فلفل (فعالیت میوه کسیدانیاآنتی ظرفیت

 کمپوسـت،  تیمارهـاي  تـأثیر بتاکـاروتن) تحـت    و کل فالونوئید

کسـیدانی  اآنتی). بنابراین براي افزایش ظرفیت 15افزایش یافت (

 کمپوســتورمــیویـژه  و بــه اســتفاده از کودهـاي آلــی  ،اهـان گی

  باشد. سودمندند توامی

  

  میزان نیترات گیاه

 ≥ 01/0( داريمعنـی بسـیار   طـور بهنیترات موجود در ریحان  مقدار

P همکنشبـر تیمارهاي کودي، رقم، زمـان برداشـت و    تأثیر) تحت 

زمان  - رقم - کود همکنشبرکود و رقم، رقم و چین، کود و چین و 

اه ). آشکار است که مقدار نیترات گیـ 3ل برداشت قرار گرفت (جدو

. شـود مـی اي است که به گیـاه داده  کارکردي از مقدار کودهاي ازته

 طــوربــهدر ریحــان در تیمــار کــود اوره میــانگین غلظــت نیتــرات 

). غلظـت نیتـرات   4بیشتر از تیمارهاي دیگر بود (جدول  داريمعنی

دیگـر تیمارهـا   در تیمارهاي کود آلی همراه بـا اوره نیـز نسـبت بـه     

 دسـت بـه بیشتر بود و کمترین غلظت در تیمار کود گاوي و شـاهد  

 2/327در بــین تیمارهــاي کــودي مــورد اســتفاده کــود اوره ( آمــد.

گـرم در  یمیلـ  8/95( شـاهد گرم در کیلوگرم) بیشترین و تیمار میلی

کیلوگرم) کمتـرین مقـدار تجمـع نیتـرات را از خـود نشـان دادنـد        

دار از بیشـترین مقـ   ترتیببهکلی تیمارهاي کودي طوربه ).4(جدول 

ــرین مقــدار شــامل  ــه کمت  >+ اوره  کــود گــاوي >اوره  نیتــرات ب

شـاهد   > کـود گـاوي   >کمپوسـت  ورمی >کمپوست + اوره ورمی

 داري ریحـان معنـی اخـتالف   بر این، از نظـر آمـاري   افزونبودند. 

گرم گـرم در کیلـو  میلی 01/275میانگین غلظت نیترات بنفش با 

در  گـرم میلـی  97/132با ریحان سبز با میانگین غلظـت نیتـرات   

میـانگین غلظـت نیتـرات در بـین      ).6کیلوگرم داشـت (جـدول   

در  گـرم میلـی  94/222شـامل چـین سـوم (    ترتیـب بـه هـا،  چین

در کیلـوگرم) و چـین اول    گـرم میلی 197کیلوگرم)، چین دوم (

 همکنشبـر ). 5در کیلـوگرم) بـود (جـدول     گـرم میلی 03/192(

گانه زمان برداشت، کـود و رقـم بـراي مقـدار نیتـرات گیـاه       سه

هر سه زمـان   ترین مقدار نیترات گیاه در ترکیبشد. کم دارمعنی

ترکیب تفاوتی از  3دیده شد و بین این بنفش برداشت با ریحان 

زمـان   همکنشبر مورد در. )8 نظر آماري وجود نداشت (جدول

بـا   چین سـوم نیترات در ترکیب  مقداربیشترین برداشت و رقم، 

  ).8 ریحان سبز مشاهده شد (جدول

هـا بسـته بـه گونـه و رقـم      مقدار نیترات موجـود در سـبزي  

 Chenopodiaceaeهـاي مثـال خـانواده   عنـوان بهفاوت است. مت

Poaceae  Solanaceae ,Brassicaceae  وAsteraceae  استعداد

دارنـد. عوامـل    هـا رات بیشتري را نسبت به سایر گونهتجمع نیت

محیطی هم بر میزان انباشت نیترات در گیاهان اثر دارنـد. شـاید   

نور کافی دلیل بهعلت پایین بودن نیترات در زمان برداشت اول، 

برداشـت   هـوایی در ایـن مرحلـه از   وو مساعد بودن شرایط آب

 هـاي برداشـت سـوم و دوم احتمـاالً    ریحان باشد. امـا در زمـان  

هـا  اي جانبی و بلند شدن ارتفاع بوتههاد ساقهدلیل افزایش تعدبه

خصوص در گیاهان تیمار شده با کـود شـیمیایی فضـاي بـین     هب

ا کمتر شده که این باعـث کـاهش نـور و تجمـع نیتـرات      هبوته

  بیشتر در گیاهان شده است.

  

  مقدار اسانس برگ

) تحـت  P ≥ 01/0( داريمعنیبسیار  طوربهمقدار اسانس ریحان 
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کـود و   همکنشبـر رهاي کودي، رقم، زمان برداشت و تیما تأثیر

). اثـر ترکیـب   3رقم و رقم و زمان برداشت قرار گرفت (جدول 

 طـور بـه کودها روي مقدار اسانس یکسان بـود ولـی همـه آنهـا     

بیشـتري در مقایسـه بـا شـاهد تولیـد کردنـد        اسانس داريمعنی

ــدار اســانس 4(جــدول  ــان برداشــتدر ). مق ــهدوم  زم ــورب  ط

بیشتر از دو چین دیگر بود و چین سوم بهتر از چـین   داريمعنی

هم روي مقدار اسانس اثر داشت و رقم ). 5نخست بود (جدول 

 که ايآمد، به گونه دستبهباالترین مقدار اسانس در ریحان سبز 

نـد  کمـی ش تولید درصد اسانس بیشتري نسبت به ریحان بنف 53

امـا اثـرات    شد، ردامعنی درصد 1در سطح احتمال  ).6(جدول 

 دارمعنـی رقـم  × کـود  ×  زمـان برداشـت  رقـم و  × متقابل کـود  

بـراي   دارمعنـی بین تیمارهاي زمان برداشت اختالف نشدند. در 

دوم  )، زمــان برداشــت5مقـدار اســانس مشـاهده شــد (جـدول    

کمتـرین مقـدار اسـانس را دارا     اول زمـان برداشـت  بیشترین و 

ورد آزمـایش هـم مقـدار    ). در بـین دو رقـم مـ   5بودند (جدول 

اسانس ریحان سبز از نظـر آمـاري بـیش از ریحـان بـنفش بـود       

گـزارش شـده اسـت کـه کـاربرد کودهـاي آلـی و         ).6(جدول 

داشتن نیتـروژن و فسـفات در افـزایش اسـانس     دلیل بهشیمیایی 

). در آزمـایش حاضـر هـم اگرچـه در بـین      11نـد ( مؤثرریحان 

تیمارهـــــاي کـــــودي گونـــــاگون تفـــــاوتی دیـــــده     

بـا شـاهد داشـتند     داريمعنـی نشد، ولی تمـامی آنهـا اخـتالف    

 ). 4(جدول 

و  ، اثـر مثبـت کـاربرد کودهـاي آلـی     این پـژوهش  يهایافته

گیاه دارویی ریحان  ايکمپوست را در کشت مزرعهیژه ورمیوبه

کسـیدانی  اآنتیافزایش عملکرد و همچنین افزایش ظرفیت  براي

بنابراین بـا اسـتفاده از کـود     نشان دادند. و کاهش تجمع نیترات

و کـاهش میـزان اسـتفاده از کودهـاي      کمپوسـت ورمیو  گاوي

تـوان محصـولی بـا    یی در کشت گیاه دارویی ریحـان، مـی  شیمیا

ع عملکرد قابل قبول و کیفیت بهتر تولیـد نمـود. افـزون بـر نـو     

زمایش، زمان برداشت و رقم ریحـان هـم بـر    آکوددهی، در این 

کیفی ریحـان اثـر داشـنتد. بهتـرین زمـان       هايویژگیعملکرد و 

جز انباشت دوم بود که به زمان برداشتبرداشت در این آزمایش 

گیري شده بهتر از در گیاه، براي سایر صفات اندازه بیشتر نیترات

که اشاره شد، دلیل این امر طورهمان دیگر بود. زمان برداشتدو 

گیاه براي اي رشد هوایی برورایط بهینه آبمربوط به ش تواندمی

حـان سـبز هـم بـراي همـه صـفات       این برداشت باشد. رقـم ری 

اي وعهمگیري شده بهتر از ریحان بنفش بود. در نتیجه، مجاندازه

توانند بـر  ع کوددهی، رقم و شرایط اقلیمی میاز عوامل مانند نو

  .عملکرد و کیفیت محصول ریحان اثر بگذارند
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Abstract 
 

Adding compost and vermicompost organic fertilizers to soil can improve soil physical conditions, nutrient elements and 
microorganisms. In the present study, the effect of the cow manure, vermicompost, and urea chemical fertilizer, alone or 
in combination, on the yield and qualitative characteristics of basil (Ocimuom basilicum L.) was investigated. The 
experiment was conducted as a split plot based on the complete randomized block design in 2013. The treatments included 
6 levels of fertilizers as the main factor, and two green and purple basil cultivars as the sub factor; three harvest times 
were taken as the sub-sub factor. Dual treatments  of organic fertilizers and urea, as compared with the organic fertilizers 
treatment alone, did not lead to any statistically significant increase in the yield of fresh and dry plants. However, the 
amount of nitrate in the plant organs was increased in the combination treatments of organic fertilizers with urea. Except 
for the amount of plant’s nitrate, the green basil was better than purple one with regard to the antioxidant capacity, yield 
and vegetative traits. In terms of the harvest time, the highest yield and antioxidant capacity were observed in the second 
harvest. These results clearly showed the positive effect of the use of organic fertilizers on increasing the yield and quality 
of the basil plant. Therefore, according to the findings of this experiment, by using animal manure and vermicompost 
organic fertilizers, it is possible to lower the application of chemical fertilizers and prevent their harmful effects on the 
environment. 
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