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 چکیده

سوزایی در تولیود،   آن توأثیر بوه   شناخته شده است که خصوصیات رشدی عنوان یک گیاه دارویی مهم( به.Ocimum basilicum Lگیاه ریحان )
 های کاملبلوك طرح یایی بر رشد و عملکرد گیاه ریحان آزمایشی در قالبمنظور بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمبازارپسندی و مصرف این گیاه دارد. به

 NP ها شامل  شد. تیمار اجرا 1394دانشگاه شهرکرد در سال  دانشکده کشاورزی تحقیقاتی مزرعه در سه تکرار و مختلف کودی تیمار هشت تصادفی با

 CMp)نیتروژن + فسفر+ گوگرد+ ریزمغوذی(،    NPSM+ فسفر+ ریزمغذی(،  )نیتروژنNPM )نیتروژن + فسفر + گوگرد(،  NPS)نیتروژن + فسفر(، 
)کوود    BLn )کود مرغی بر اساس نیاز فسفری گیواه( و  BLp)کود گاوی بر اساس نیاز نیتروژنی گیاه(،  CMn )کود گاوی بر اساس نیاز فسفری گیاه(،

نابع مختلف کودی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد بور  در بوتوه، شواخط سورگ بور ،      اثر مکه نشان داد  یاز نیتروژنی گیاه( بودند. نتایجمرغی بر اساس ن
گیری شده ترین مقدار صفات اندازهبیشدار گردید. درصد معنی یکعملکرد، وزن تر ساقه و بر ، ماده خشک بر ، ساقه و اندام هوایی در سرگ احتمال 

تورین وزن  برابر بود. بویش  دوبود که نسبت به برداشت اول بیش از  74/5  برداشت دوم ترین میزان شاخط سرگ بردست آمد. بیشاز برداشت دوم به
ترین عملکورد، وزن تور سواقه و    بیش BLnها نشان داد که تیمار . یافتهدست آمدکیلوگرم در هکتار( از  تیمار کود مرغی در برداشت دوم به 14576تر )

کیلووگرم در   922و 535، 14577ترتیوب بوا   م در هکتار( و در برداشوت دوم )بوه  کیلوگر 639و  372، 10111ترتیب با اول )به وزن تر بر  را در برداشت
تواند شرایط مناسبی را برای رشد و تولید مرلوب گیاه  این کود می هکتار( تولید کرد. اثرات مثبت کود مرغی در این آزمایش، بیانگر این موضوع است که

 تر از تغذیه شیمیایی کامل گیاه باشد.بیش نموده و اثرات آنریحان فراهم 

 
 ، عناصر پرمصرف، کود دامیریزمغذی، شاخط سرگ بر   کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه
1
   

 داروهوای  کواربرد  چشومگیر  رغوم افوزایش  علوی  حاضور  عصر در

ها در مقیاس وسیعی گیاهان دارویی و داروهای حاصل از آن شیمیایی،

که در برخوی کشوورها از اجوزای    طوریهبگیرند، مورد استفاده قرار می

خوی از  . بر(Emad, 2008)شووند  ناپذیر درموان محسووب موی   جدایی

عنووان    ( بوه .Ocimum basilicum L) گیاهان دارویی مانند ریحوان 

                                                           
 ،گوروه زراعوت   اسوتاد  دانشجوی کارشناسی ارشود اگرواکولووژی و   ترتیببه -2 و 1
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گیواه ریحوان یکوی    یم غذایی نیز حوازز اهمیوت هسوتند.    سبزی در رژ

 نعناعیان است خانواده کننده اسانس متعلق بههای تولیدترین گونهمهم

(Khalid et al., 2006) تموام منواطق گورم و معتودل      رد یبوا  تقر که

جا به بوده و از آن منشأ این گیاه کشور هندوستان. شود یوکار م  کشت

 یوا صوورت توازه    بوه  یواه گ ینمعرر ا یها بر اروپا معرفی شده است. 

و  جوات  یرینیغوذاها، شو   هدهنود و طعوم  یعنوان چاشنه خشک شده ب

این،  بر عالوه (.Prakash, 1990)گیرد یها مورد استفاده قرار م بهنوشا

اسوتفاده   درمان نفخ جهتو  بودهآور  اشتها آن یشیرو یکرمواد مؤثره پ

دهنده درد معده، توب  آور، مدر، تسکینشود. این گیاه همچنین خلطمی

باشود  موی  دسوتگاه گووار    کننوده یوت و تقو بر، داروی ضود مارریوا  

mailto:falah1357@yahoo.com
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(Chalchat et al., 2008.)  های ریحوان بورای موالش بور روی     بر

پوست محل نیش حشرات مفید بوده و همچنین بورای رفوع خسوتگی    

 (.Prakash, 1990)باشد عصبی نیز مؤثر می

توانود اثورات قابول     استفاده از منوابع مختلوف کوودی موی    اگرچه 

 ه(، اما استفادToor et al., 2006) ای بر عملکرد داشته باشد مالحظه

 کاهش را زراعی گیاهان پتانسیل تولید شیمیایی، از حد کودهای بیش

 هوای فعالیت کاهش خاك، شدن اسیدی علت به این کاهش دهد،می

وجوود برخوی    عودم  و خاك فیزیکی خصوصیات افت بیولوژیکی خاك،

عالوه بر   (Adediran et al., 2004).است NPKدر کودهای  عناصر

 باعو   شویمیایی  وسویع کودهوای   دکواربر  بسویاری مووارد   در ،ایون 

 هزینوه  خوود  کوه  شوود می صدمات اکولوژیکی و محیری هایآلودگی

 ,.Bhat & Ghost, 1998; Ghost et al).دهود موی  افزایش را تولید

اسوتفاده از   مخاطرات این کاهش گزار  شده است که برای  (1998

 پایداری نیازهای گیاه، تأمین بر عالوه تواند می های غیرشیمیایینهاده

 Murty ).باشود  داشته دنبالبه نیز درازمدت را در های کشاورزینظام

& Ladha, 1988)  
فیزیکوی،   خصوصویات  بور  کوه  مفیدی اثرات علتهب آلی کودهای

 خواك  مهوم بواروری   ارکان از یکی دارند خاك بیولوژیکی شیمیایی و

 ددر تولیو  آمیوزی موفقیوت  طوور به شوند. این مواد در دنیامی محسوب

 ,.Robin et al).  گیرنود  می قرار  مورد استفاده کشاورزی محصورت

ثر در جهت افوزایش  ؤکاری م راهاین کودها ستفاده از در واقع ا (2001

 (.Fallah, 2016) اسوت کشواورزی پایودار    نیل به وعملکرد محصول 

بهبوود  و افوزایش مواده آلوی خواك      علوت  به عالوه بر این، این کودها

 شورایط و  اسیدیته، ظرفیت تبادل کواتیونی ی خاك یخصوصیات شیمیا

شووند   غذایی باعو  افوزایش بواروری خواك موی      عناصردسترسی به 

(Renato et al., 2003.)    در همین راستا گزار  شده است کوه کوود

تواند تموام و یوا بخوش اعظوم نیتوروژن موورد نیواز گیواه و          دامی می

تأمین نماید و عالوه  همچنین فسفر، پتاسیم، و عناصر ریزمغذی را نیز

ای گیواه، منجور بوه بهبوود خصوصویات فیزیکوی،        بر تأمین نیاز تغذیه

 (. Fallah et al., 2013شیمیایی و بیولوژیکی خاك شود )

 کاربرد( Cucurbita maxima L).کدو تنبل  روی بر آزمایشی در

 محصوول  تووده زیست افزایش باع  مرغ و بز گاو، از حاصل کودهای

 ضمن شد. شیمیایی کیلوگرم در هکتار کود 85 تیمار و دشاه به نسبت

 بوه  نیوز  خشوک  ماده عملکرد دامی، کودهای سروح افزایش با کهاین

 نوعی در آلی های کود کاربرد همچنین. کرد پیدا افزایش خری صورت

 تودهزیست افزایش باع ( .Solanum retroflexum Dun) تاجریزی

 ,.Azeez et al) شد شیمیایی کودهای کاربرد به نسبت این محصول

تأثیر انواع کودهای آلی و بیولوژیک در افزایش تعوداد شواخه    (.2010

( .Foeniculum vulgare Mill)اصلی و فرعی گیاه دارویوی رازیانوه   

در تحقیقی مشابه کوه   .(Moradi, 2009دار گزار  شده است )معنی

-د ورموی فت نتایج حاکی از برتری کوو بر روی گیاه ریحان صورت گر

های فرعی در این گیواه  و کود مرغی در افزایش تعداد شاخهکمپوست 

 Tahami)د نسبت به سایر تیموار اعموال شوده در ایون آزموایش بوو      

Zarandi et al., 2010). 

هوای  ویژه در خواك کننده خاك، بهگوگرد به عنوان عنصر اصالح

سوفر  آهکی برای کاهش اسیدیته، تاأمین سولفات و افزایش فراهمی ف

 & Sameniو عناصر غذایی کم مصرف و اصالح خاك مفید اسوت ) 

Kasraian, 2004های کوودی ایسوتگاه   (. در همین رابره در آزمایش

 1000توا   500آباد قزوین مشاهده گردید کوه مصورف   تحقیقات فیض

 کیلوووگرم گوووگرد از منبووع گوووگردی کشوواورزی، محصووول یونجووه  

(.L aMedicago sativ) کیلوگرم در هکتوار افوزایش    1000میزان به

دلیول کواهش   هگووگرد بو  ها حواکی اسوت کوه     داد. نتایج این آزمایش

ریزوسفر گیاه در خاك آهکی و افزایش حاللیت فسوفر   منرقهاسیدیته 

 ,Sistani &و عناصر کم مصرف موجوب افوزایش محصوول گردیود     

1989) Mohajerani Milani,      مقودار گووگرد در سواختمان گیواه .)

 گووگرد  و فسفر نیاز یکسانی به رابر فسفر است و اکثر گیاهانب تقریبا 

زیواد  تولید و مصورف   به توجه با .(UL-Hassan et al., 2007دارند )

تأمین نیواز کوودی آن از طریوق منوابع      گیاه دارویی ریحان در کشور،

تواند گوامی در جهوت تولیود     غیرشیمیایی همانند سایر محصورت می

جا که جایگزینی کامل کودهای شویمیایی در  ز آناسالم و پایدار باشد. 

 ,.Fallah et alبرخی از گیاهان بوا کواهش عملکورد هموراه اسوت )     

ده تبعیت نماید؛ لذا رسد گیاه ریحان نیز از این قاعنظر می( و به2013

بور رشود و    آلوی  و شیمیایی کودهای اثر مقایسه هدف با مرالعه حاضر

 .شد گزینی کودهای شیمیایی انجامدر راستای جای ریحان تولید گیاه

 

 ها مواد و روش

دانشوگاه   کشواورزی  دانشوکده  تحقیقواتی  مزرعوه  در آزمایش این

 هوای بلووك  طورح  قالب در شد. آزمایش اجرا 1394شهرکرد در سال 

قبل از انجام  .شد اجرا سه تکرار و کودی تیمار هشت با تصادفی کامل
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مقدار مواده   نمونه تهیه و متر خاكسانتی 30آزمایش، از عمق صفر تا 

و هودایت الکتریکوی در آزمایشوگاه     pHآلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، 

 (. 1تعیین شد )جدول 

 

 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  -1جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil  

 هدایت الکتریکی 

 )دسی زیمنس بر متر(

EC 
(dS.m-1) 

 

 ی اچپ

 
pH 

 پتاسیم

 گرم در کیلوگرم( )میلی
Potassium 
(mg.kg-1) 

 فسفر

 گرم در کیلوگرم( )میلی
Phosphorus 

(mg.kg-1) 

 نیتروژن

)%( 

Nitrogen 
(%) 

 آلی کرین

)%( 

OC 
(%) 

 بافت 

 
Texture 

0.794 7.94 185 7.3 0.075 0.811 
 لومی  سیلتی

Silty loam 

 

گاوداری دانشوگاه شوهرکرد و   ترتیب از کود گاوی و کود مرغی به

مرغداری منرقه شهرکرد تهیه و سپس مقدار نیتروژن، فسفر، پتاسیم، 

 .(2گیری شد )جدول ها اندازهکلسیم و گوگرد آن

 

 های آلی  کودخصوصیات شیمیایی  -2جدول  
Table 2- Chemical characteristics of organic fertilizers  

 آلیکود  نوع

 
Organic fertilizer type 

 نیتروژن

)%( 

Nitrogen 
(%) 

 فسفر

)%( 

Phosphorus 
(%) 

 پتاسیم

)%( 

Potassium 
(%) 

 کلسیم

)%( 

Calcium 
(%) 

 گوگرد

)%( 

Sulfur 
(mg.kg-1) 

 کود گاوی
Cow manure 

0.880 0.397 0.993 1.12 1.34 

 کود مرغی
Broiler litter 

1.07 0.632 1.55 1.29 10.2 

 

)نیتروژن + فسفر +  NPSنیتروژن + فسفر(،  ) NPها شامل   تیمار

)نیتوروژن +   NPSM )نیتروژن + فسفر+ ریزمغوذی(، NPM گوگرد(، 

)کود گاوی بر اساس نیاز فسوفری   CMpفسفر+ گوگرد+ ریزمغذی(،  

)کوود   BLp)کود گاوی بر اساس نیواز نیتروژنوی گیواه(،     CMn گیاه(،

بر اسواس نیواز    )کود مرغی BLn مرغی بر اساس نیاز فسفری گیاه( و

شرح تیمارهای آزمایشی ارازوه شوده    3در جدول نیتروژنی گیاه( بودند. 

 است.

هکتوار   در کیلوگرم 50و   80 ریحان برای نیاز نیتروژنی و فسفری

 آزمایشوی    هوای  (. کرتDaneshian et al., 2009در نظر گرفته شد )

 های دکو سپس و ایجاد شد متر یک فواصل و مترمربع 4×5/1 ابعاد در

دار، کود فسفر، کود گوکرد بَنتونیت شیمیایی کود ،(گاوی و مرغی) آلی

ریزمغذی )شامل سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس و سولفات 

 نیتروژن کود نصف همچنین ( وMakkizadeh et al., 2011منگنز( )

 10 عموق  توا  و اضوافه  نظور  مورد های کرت به( نظر مورد تیمار طبق)

 خواك  برای کشت ابتدا. شد طور کامل با خاك مخلوطبه متری سانتی

 بوه  و گرفت پخش کود صورت سپس و تسریگ کش شن با را ها کرت

با توجه به قوه نامیه بوذور و   .شد مخلوط خاك کود با کش شن وسیله

بوذرها را بوا   همچنین برای اطمینان از حصول جمعیت گیاهی مناسب 

و  متوری  سوانتی  25فواصول   هایی بهدر ردیف متری سانتی یکفاصله 

هوا بوا تنوک    قرار داده شد. پس از استقرار بوته متری سانتی 5/0عمق 

متوری  سانتی هفت های اضافی فواصل بوته روی ردیف به کردن بوته

 ماه انجام گرفت.  تیر در کاری خشکه صورترسید. کشت به

دار پوس از برداشوت اول )اواخور     باقیمانده کود شیمیایی نیتوروژن 

استقرار در ابتدای دوره رشد جهت صورت سرك مصرف شد. اد( بهمرد

 آبیاری سبک انجام شد و پس از آن آبیاری بارروز یک مناسب هر سه

 حصوول  منظوور  بوه  صورت هفتگی انجام گردید.به رو  غرقابی و به

های  بوته برگی( شش )مرحلهگیاه  کامل استقرار از پس مناسب، تراکم

طوی   وجین دستی به صورت هرز های علف با همبارز. شد اضافی تنک
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در طوول انجوام آزموایش از     .گرفوت  انجوام  نوبوت  سوه  فصل رشد در

 دو رشد، فصل طی کش شیمیایی استفاده نشد. درگونه سم و آفت هیچ

 پنج توا ده درصود    در گیاه که زمانی در یکسان رشدی مرحله در چین

 شد.  برداشت بود، گلدهی

 

 رح تیمارهاش -3جدول 
Table 3- Description of the treatments 

 اختصار تیمار
Treatment abbreviation 

 شرح تیمار
Treatment description 

NP 
 کیلوگرم اوره و سوپر فسفات تریپل در هکتار 100و  175ترتیب به

175 and 100 kg.ha-1 of  urea and triple superphosphate, respectively  

NPM 
 کیلوگرم اوره، سوپرفسفات تریپل و عناصر ریز مغذی در هکتار 112و  100، 175ترتیب به

175,100 and 112 kg.ha-1 of  urea,  triple superphosphate and micronutrients,  respectively 

NPS 
 کیلوگرم اوره، سوپرفسفات تریپل و گوگرد در هکتار 80و  100،  175ترتیب به

175,100 and 80 kg.ha-1 of  urea,  triple superphosphate and sulfur,  respectively 

NPSM 
 کیلوگرم اوره، سوپر فسفات تریپل، گوگرد و عناصر ریز مغذی در هکتار 112و  80، 100، 175ترتیب به

175,100, 80 and 112 kg.ha-1 of  urea,  triple superphosphate, sulfur and micronutrients,  respectively 

CMp 
 کیلوگرم کود گاوی در هکتار 12500

12500 kg.ha-1 of cattle manure 

CMn 
 کیلوگرم کود گاوی در هکتار 30225

30225 kg.ha-1 of cattle manure 

BLp 
 کیلوگرم کود مرغی در هکتار 7944

7944 kg.ha-1 of  broiler litter 

BLn 
 کیلوگرم کود مرغی در هکتار 16111 

16111 kg.ha-1 of  broiler litter 
N ،P ،S  وMباشد. ترتیب بیانگر کود اوره، سوپرفسفات، گوگرد و ریزمغذی می: بهCMp ،CMn ،BLp  وBLnترتیب بیانگر کود گاوی بر حسب نیاز فسفری، کود گاوی بر : به

 باشد.نی گیاه میحسب نیاز نیتروژنی، کود مرغی بر حسب نیاز فسفری و کود مرغی بر حسب نیاز نیتروژ
N, P, S, and M: are represent urea, triple superphosphate, sulfur and micronutrients, respectively. CMp,  CMn,  BLp, and BLn: are 

represent cattle manure based on phosphorus, cattle manure based on nitrogen, broiler litter manure based on phosphorus, broiler 

litter based on phosphorus, respectively. 
 

ن )برداشوت(، دو ردیوف   برای محاسبه عملکرد نهایی در هور چوی  

ای حذف عنوان اثر حاشیههمتر از ابتدا و انتهای هر کرت بکناری و نیم

تور   مانوده برداشوت محصوول انجوام و عملکورد      شود و از سورگ بواقی   

گراد آون قرار درجه سانتی 75ر دمای ها د پس نمونهگیری شد. س اندازه

بوا تورازوی دیجیتوالی بوا      یداده شد و پس از تثبیت وزن خشک نهای

هوای هووایی    عنوان وزن خشک اندامهدقت یک هزارم گرم توزین و ب

صوورت تصوادفی از   بوتوه بوه   10همچنین در هر برداشت  ثبت گردید،

یر صفات از جمله ارتفاع بوته، گیاهان برداشت شده انتخاب گردید و سا

تعداد بر  و شاخط سرگ بر  با استفاده از دستگاه سرگ بر  سنج 

 تعیین شد.  AM350مدل 

ر افوزا های آزمایش بوا اسوتفاده از نورم    دهتجزیه و تحلیل آماری دا

SAS دار  حداقل اختالف معنوی ها با آزمون  د. مقایسه میانگینانجام ش

(LSD)  درصد انجام گرفت. پنجو در سرگ احتمال 

 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ

کوه در برداشوت اول، اثور منبوع      نشوان داد نتایج تجزیه واریانس 

سورگ بور  در    کودی بر ارتفاع بوته، تعداد بر  در بوتوه و شواخط  

اشوت دوم نیوز   دار بود. همچنین در برددرصد معنی یکسرگ احتمال 

 (4( )جدول p≤01/0دار بود )الذکر معنیاثر کود بر صفات فوق

هوای  در برداشوت  BLnنتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار 

متور دارای بوارترین   سوانتی  39و  7/41ترتیب با ارتفواع  اول و دوم به

هوای برداشوت دوم   وته بود، همچنین نتوایج مقایسوه میوانگین   ارتفاع ب

داری در اختالف معنوی  BLpو  BLnکه بین تیمارهای  دهد نشان می

ترتیوب  به 2و  1های در برداشت BLnارتفاع بوته وجود نداشت. تیمار 

ترین تعداد بر  در بوتوه را تولیود کورد،    بیش 125و  3/52با میانگین 

کند که بوین تیمارهوای   ن برداشت دوم بیان مینتایج مقایسات میانگی

BLn  وBLp داری در میووانگین تعووداد بوور  وجووود اخووتالف معنووی

http://www.optisci.com/assets/am350_brochure.pdf
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توورین تعوداد بور  تولیوودی در براشوت اول مربووط بووه     نداشوت. کوم  

. بوود  NPSدوم مربوط به تیمار  تیمارهای کود شیمیایی و در برداشت

و  اولای هو ترین شاخط سرگ بور  را در برداشوت  بیش BLnتیمار 

ترین شاخط سرگ بور   تولید کرد. پایین 7/5و  9/1ترتیب با به دوم

 (.5بود )جدول  NPSهای اول و دوم مربوط به تیمار در برداشت

 

 اثر منابع مختلف کودی بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ ریحان سبز تجزیه واریانس )میانگین مربعات( نتایج -4جدول 
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) of different sources of fertilizer on plant height, number of leaves 

per plant and leaf area index of green basil 

 شاخص سطح برگ
Leaf area index 

 در بوتهتعداد برگ 
No of leaf per plant 

 ارتفاع بوته

Plant height 
 ه آزادیدرج

df 
 منابع تغییر

S.O.V 
 اولبرداشت   

First harvest 
  

0.011ns 0.541ns 67.5ns 2 
 بلوك

Block 

0.980** 600** 199** 7 
 کود

Fertilizer 

0.034 14.4 6.39 14 
 خرا

Error 
 ضریب تغییرات )%(  9.88 16.2 31.6

CV (%) 
 دومبرداشت   

Second harvest 
  

0.304ns 9.29ns 15.5ns  2 
 بلوك

Block 

6.43** 3515** 66.4** 7 
 کود

Fertilizer 

0.079 4.52 10.3 14 
 خرا

Error 

9.10 3.01 9.65 
 ضریب تغییرات )%( 

C.V (%) 

 داری. معنی : عدم ns و یک درصد سرگ در دارمعنی :**
** : significant at 1% level probability and ns: non-significant. 

 

 

 غذایی عناصر تأمین گیاه، ارتفاع کنندهتعیین اصلی عوامل از یکی

 عناصور  تودریجی  توأمین  با مرغی کود تیمارهای است، گیاه نیاز مورد

 گیواه  ارتفواع  افوزایش  باع  و داده انجام خوبی به را عمل این غذایی،

 آزمووایش یووک در. (Tahami Zarandi et al., 2010شوووند ) مووی

 و داموی  نیتروژنوه  کودهوای  تووأم  ردکوارب  ریحوان،  روی بر ایمزرعه

 کودهوای  کواربرد  به نسبت گیاه ارتفاع دار معنی افزایش باع  معدنی،

. در آزمایشی با بررسی (Kandeel et al., 2002) شد تنهایی به معدنی

 کمپوست و کود شیمیاییکود گاوی، کود گوسفندی، کود مرغی، ورمی

آلوی   یمارهوای کووود  تمام تدر گیاه دارویی ریحان مشخط گردید که 

 ارتفاع بوته را نسبت به شاهد و تیمار کوود شویمیایی افوزایش دادنوود    

(Tahami Zarandi et al., 2010تیمارهای .) قوابلیتی  دامی بوا  کود 

 باعو   دارنود  نیتوروژن  خصوو   به غذایی عناصر آوردن فراهم در که

 تعوداد  افوزایش  طریوق  از نتیجوه  در و شوده  گیاه رویشی رشد افزایش

 تربیش تراکم و گیاه بر  سرگ شاخط افزایش باع  گیاه، های  بر

یی محصول در استفاده از انرژی نوورانی و  اکانوپی و نهایتا  افزایش کار

-از آن .(Mirhashemi, 2009) شوند تر مواد فتوسنتزی میسنتز بیش

تر شدن سرگ های رویشی گیاه منجر به بیشجا که افزایش رشد اندام

تر باشد شواخط   شود، هرچه بستر گیاه برای رشد مناسبسبز گیاه می

 و حداکثر که است شده سرگ سبز نیز افزایش پیدا خواهد کرد. گزار 

Trigonella foenum-شوونبلیله ) بوور  سوورگ شوواخط حووداقل
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L.graecum کوود  هکتار در تن 15 و 25 سروح کاربرد با ترتیب ( به 

شی دیگر بور روی  در آزمای .(Mirhashemi, 2009) شد حاصل دامی

داری  گیاه ریحان بین تیمارکودهوای آلوی و شویمیایی اخوتالف معنوی     

(. در هموین  Tahami Zarandi et al., 2010)گوزار  شوده اسوت    

رشد مناسبی را در گیاه ریحان ایجاد  BLnراستا در این آزمایش تیمار 

ترین تعوداد  (. برای صفت تعداد بر  در بوته، کم5نموده است )جدول 

که تنها بوا تیمارهوای    NPMط به برداشت اول و استفاده از کود مربو

ترین تعداد بور  در برداشوت دوم و   دار داشت و بیشآلی تفاوت معنی

-بود. برای شاخط سرگ بر  نیز کم  BLpو  BLnمربوط به تیمار 

تورین میوزان   و بویش  NPSترین مقدار مربوط به برداشت اول و کود 

 BLnداشوت دوم و اسوتفاده از کوود    شاخط سرگ بر  مربوط بوه بر 

 ,.Sanches Govin et alاست. کود مرغی با تولید اسویدهای آلوی )  

( و تأمین مناسب اغلب عناصر غذایی بوویژه نیتوروژن و فسوفر    2005

(Ewulo, 2005 ،) ها و سرگ بر  گیاه ریحان را افوزایش  تعداد بر

ن بوه  داده است. در تیمارهای کود گواوی بودلیل نسوبت بواری کورب     

( اثورات کمتوری بور    2نیتروژن و همچنین میزان فسفر کمتر )جودول  

ایون،  کود مرغی ایجاد شده است. عالوه بور ها در مقایسه با رشد بر 

دار ارتفاع بوته، تعداد بر  در بوته و شاخط سرگ بر  افزایش معنی

 CMpو   BLpدر مقایسوه بوا تیمارهوای    CMnو  BLn در تیماهوای 

. پایه نیتروؤن نسبت فسفر می باشود  ودهای الی برتأییدی بر برتری ک

هوا را  رشد بور   NPاضافه شدن گوگرد در مقایسه با  NPSدر تیمار 

دلیوول مصوورف بخشووی از  مووواد هکوواهش داده  کووه ممکوون اسووت بوو

 فتوسنتزی گیاه برای شرکت گوگرد در ساختار مواد آلی  باشد.

 

 بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ ریحان سبزاثر منابع مختلف کودی مقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5- Mean comparisons for the effect of different sources of fertilizer on plant height, number of leaves per 

plant and leaf area index of green basil 

 تیمار
Treatment 

 متر()سانتیارتفاع بوته 
Plant height (cm) 

 در بوتهتعداد برگ  

Leaf.plant
-1

 
 شاخص سطح برگ 

Leaf area index 

 اولبرداشت 

First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

 اولبرداشت  
First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

 اولبرداشت  
First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

NP 19.3de* 35.7 a  13.3d 46.3d  0.316c 2.28de 

NPM 18.3e 37.7 a  12.0d 45.2d  0.283c 2.45de 

NPS 19.3de 30.0bc  14.0d 36.6e   0.213d 1.71f 

NPSM 21.7de 34.7ab  15.7dc 72.3b  0.253c 3.83c 

CMp 23.7dc 26.0 c  21.0c 57.3c  0.410c 1.85ef 

CMn 28.0c 28.3c  21.7c 60.0c  0.440c 2.62d 

BLp 32.7b 36.0 a  36.7b 
121a  0.850a 4.62b 

BLn 41.7 a 39.0 a  52.3a 125a  1.91a 5.74a 

  دار ندارند.معنی اختالف آماری LSDبر اساس آزمون درصد  پنجحداقل یک حرف مشترك در سرگ احتمال  یهای دارادر هر ستون، میانگین *
* Withineachcolumn,meanswithsimilarletter,arenotsignificantlydifferent(p≤0.05)basedonLSDtest. 

N ،P ،S  وMباشد. گر کود اوره، سوپرفسفات، گوگرد و ریزمغذی میترتیب بیان: بهCMp  ،CMn ،BLp  وBLnترتیب بیانگر کود گاوی بر حسب نیاز فسفری، کود گاوی : به
 باشد.بر حسب نیاز نیتروژنی، کود مرغی بر حسب نیاز فسفری و کود مرغی بر حسب نیاز نیتروژنی گیاه می

N, P, S, and M: are represent urea, triple superphosphate, sulfur and micronutrients, respectively. CMp,  CMn,  BLp, and BLn: are 

represent cattle manure based on phosphorus, cattle manure based on nitrogen, broiler litter manure based on phosphorus, broiler 

litter based on phosphorus, respectively. 

 

 عملکرد، وزن تر ساقه و وزن تر برگ

دهد که در برداشت اول تأثیر منبع نتایج تجزیه واریانس نشان می

ترتیب عبارت بودنود از  شده که بهدی بر هر سه پارامتر اندازه گیریکو

(. در P≤01/0دار بوود ) وزن تر ساقه و وزن تور بور ، معنوی    عملکرد،

دار بوود  ه شده در بار معنوی صفات نام برد برداشت دوم نیز اثر کود بر

(01/0≥P6( )جدول.) 

ترین عملکرد بیش BLnکه تیمار  نتایج مقایسه میانگین نشان داد

 14577و  10111ترتیوب بوا   های اول و دوم بوه ریحان را در برداشت

طور که نتوایج مقایسوات میوانگین    کیلوگرم در هکتار تولید کرد. همان

نگین تولید در برداشوت اول و دوم  دهد تفاوت بارزی بین میانشان می

تووان  (، علت این افزایش در برداشوت دوم را موی  7وجود دارد )جدول 

تر شدن هوا بیان کرد. در آزمایشی که بور روی  تولید پنجه زیاد و گرم

 Gossypium)اثوور نوووع و مقوودار کووود دامووی بوور عملکوورد پنبووه    

herbaceum L. )ی بوه  نتایج نشان داد که کوود مرغو   ،صورت گرفت
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توورین عملکوورد پنبووه را تولیوود کوورد بوویشتوون در هکتووار  20میووزان 

(Houshyarifard & Qaranchik, 2009 .)    گزار  شوده اسوت کوه

ای تن در هکتار کود مرغوی عملکورد سوورگوم علوفوه     5-15مصرف 

(Sorghum halepense L.    را در مقایسه با شواهد توا )درصود   500

 و نیوا  در هموین رابروه حوال     (.Fallah et al., 2007افوزایش داد ) 

 فراهموی  بور  تأثیر موواد آلوی   (Hallaj Nia et al., 2006)همکاران 

 دوره پایان در نتایج  نمودند، بررسی زمان را طی در آن اجزای و فسفر

 روز پس از کاشت( نشان داد که در تیمار کود شیمیایی 150آزمایش )

شده قابل دسوترس  فسفر افزوده  درصد 34و  17ترتیب به دامی کود و

در  NPSتیموار کوودی    کوه  بوده است. نتایج این آزموایش نشوان داد  

دار بوا سوایر تیمارهوای    های اول )عدم تفواوت معنوی  مجموع برداشت

توان چنین بیوان کورد   ترین عملکرد را داشت. میشیمیایی( و دوم کم

شود که همین که وجود گوگرد باع  کاهش جذب نیتروژن درگیاه می

  کاهش رشد رویشی در تیمارهای حاوی گووگرد در آزموایش   امر باع

 & Eppendorferمورد نظر گردید. در همین رابره اپدورفر و اگووم ) 

Eggum, 1994و نیتروژن روی آمینواسویدها و   ( در بررسی اثر گوگرد

(، .Solanum tuberosum L) زمینوی ارز  بیولوژیکی پروتئین سیب

ن در حالت کمبود گوگرد باع  افزایش اظهار داشتند که کاربرد نیتروژ

درصد و  35/2به  32/1غلظت کل نیتروژن و نیترات گیاه به ترتیب از 

 گرم در کیلوگرم ماده خشک رسید.  میلی 244به  17از 

 

 )میانگین مربعات( اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد، وزن تر ساقه و وزن تر برگ ریحان سبز ستجزیه واریان -6جدول 
Table 6- Analysis of variance (mean of square) of different sources of fertilizer on yield, shoot fresh weight and more 

weight basil leaves of green basil 
 منابع تغییر

S.O.V 
 درجه آزادی

df 
 وزن تر برگ

Leaf fresh weight 
 وزن تر ساقه

Stem fresh weight 

 عملکرد

Yield 

 اولبرداشت    
First harvest 

 

 بلوك
Block 

2 35.9ns 746ns 90464ns 

 کود
Fertilizer 

7 106011** 36384** 25569479** 

 خرا
Error 

14 726 1137 119333 

 ضریب تغییرات )%(

C.V (%) 
 13.8 20.2 9.55 

   
 دومبرداشت 

Second harvest 
 

 بلوك
Block 

2 667ns 318ns 50300ns 

 کود
Fertilizer 

7 154896** 63325** 40532949** 

 خرا
Error 

14 869 1194 175838 

 ضریب تغییرات )%(

C.V (%) 
       5.47 11.1 4.94 

 .داری معنی عدم: ns و درصدیک  سرگ در دارمعنی :** 
**: significant at 1% level probability and ns: non-significant. 

 

هوای  رین وزن تر سواقه را در برداشوت  بارت BLnهمچنین تیمار 

گرم بر متور مربوع تولیود کورد. در      535و  372ترتیب با اول و دوم به

در تولیود وزن تور سواقه     BLnو  BLpبرداشت دوم بوین تیمارهوای   

در مجمووع   NPSداری وجوود نداشوت. تیموار کوودی     اختالف معنوی 

. تیموار  ترین وزن تور سواقه را تولیود کورد    های اول و دوم کمبرداشت

BLn ترتیب بوا  های اول و دوم بهبارترین وزن تر بر  را در برداشت

در مجموع  NPSمربع تولید کرد. تیمار کودی گرم بر متر 922و  638

ترین وزن تر بر  را داشت. نتایج حاکی از آن اسوت کوه تیموار    پایین
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BLn   بهترین تیمار کودی برای عملکرد، وزن تر ساقه و وزن تر بر

 (et al   Hrivna.2002 ,همکواران ) ریوانوا و   .(7ن بود )جودول  ریحا

 فعوال  و گلوکوزیودها  هوا، ویتوامین  تشکیل کنند که گوگرد درمیبیان 

 سواختمان  از جززوی  گووگرد  ن،عالوه برای .دارد شرکت هاآنزیم کردن

مسوتقیم   طوور بوه  چربوی  شدن ساخته در نتیجه در است، فولیپیدهافس

در تیمارهوایی کوه گووگرد وجوود دارد      رسد می کند. به نظرمی شرکت

بخشی از مواد فتوسنتزی برای شرکت گوگرد در ساختار گیاه مصورف  

شود که ممکن است کیفیوت محصوول را از لحواط عرور و طعوم       می

 Mahattanataweeمهاتاناتاوی روسف ) در همین رابره ،افزایش دهد

& Rouseff, 2004 )ر گیواه بورنج   بیان کردند که تیمار کود گوگرد د

(Oryza sativa L. )    باع  افزایش طعم و عرر آن نسوبت بوه شواهد

 موورد  عناصور  اکثر کودهای آلی این موضوع در حالی است کهگردید. 

 بوودن  دارا بوا  و هسوتند  دارا کنود،  موی  جذب که نسبتی به را گیاه نیاز

دراز  در را خواك  هوا،  ریزمغوذی  توری کم مقدار به و مصرف، پر عناصر

در همین راستا تهامی زرنودی  . برد خواهند پیش تعادل جهت رد مدت 

روز  75( بیان کردندکه Tahami Zarandi et al., 2010و همکاران )

ترتیب ترین جذب خالط بهترین و کمپس از کاشت گیاه ریحان، بیش

مربع گرم بر متر25/0و  43/0با مقادیر درکاربرد کود مرغی و شیمیایی 

 کودهوای  مثبوت  اثور  با رابره در مشابهی در روز مشاهده گردید. نتایج

 دارویوی  گیاه بوته خشک وزن افزایش بر ویژه کودهای مرغیدامی به

بادرنجبویووه  گیوواه خشووک وزن افووزایش (،Fallahi, 2009) بابونووه

(Melissa officinalis L.) کمپوست کاربرد در اثر (Delate, 2000 )

 Capsicum) فلفول  گیواه  هووایی  هوای انودام  خشک وزن افزایش و

annuum L.کمپوسوت  ورموی  سروح افزایش ( با (Adediran et al, 

 . است شده ( گزار 2004

 

 اثر منابع مختلف کودی بر وزن تر برگ و ساقه و عملکرد ریحان سبز -7جدول 
Table 7- Effect of different sources of fertilizer on yield, fresh weight of leaves and stems of green basil 

 تیمار
Treatme

nt 

 وزن تر برگ 

 )گرم بر متر مربع(
Leaf fresh weight (g.m-2) 

 

 وزن تر ساقه

 )گرم بر متر مربع(
Stem fresh weight  

(g. m-2) 

 
 هوایی هایعملکرد تر اندام

 )گرم بر متر مربع(
 yield (kg.ha-1) Shoot  

 اولبرداشت 
First harvest 

 دومبرداشت 
Second 

harvest 
 

 اولبرداشت 
First 

harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

 
 اولبرداشت 
First 

harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

NP 94.4 d* 435d  92.6de 245c  1870 de 6804e 

NPM 83.3d 381e  63.9e 243c  1472e 6250e 

NPS 87.0d 281f  85.3 de 145d  1723 de 4270f 

NPSM 107 dc 562c  100de 387b  2835d 9494c 

CMp 144c 379e  186c 230c  3305c 6100e 

CMn 148c  512c  143dc 190dc  2912c 7034d 

BLp 255b 832b  287b 496a  5435b 13289b 

BLn 638a 922a  372a 535a  10111a 14576a 

  دار ندارند.معنی اختالف آماری LSDبر اساس آزمون درصد  پنجحداقل یک حرف مشترك در سرگ احتمال  یهای دارادر هر ستون، میانگین *
*Withineachcolumn,meanswithsimilarletter,arenotsignificantlydifferent(p≤0.05)basedonLSDtest. 

N ،P ،S  وMباشد. و ریزمغذی میترتیب بیانگر کود اوره، سوپرفسفات، گوگرد : بهCMp  ،CMn ،BLp  وBLnترتیب بیانگر کود گاوی بر حسب نیاز فسفری، کود گاوی : به
 باشد.بر حسب نیاز نیتروژنی، کود مرغی بر حسب نیاز فسفری و کود مرغی بر حسب نیاز نیتروژنی گیاه می

N, P, S, and M: are represent urea, triple superphosphate, sulfur and micronutrients, respectively. CMp,  CMn,  BLp, and BLn: are 

represent cattle manure based on phosphorus, cattle manure based on nitrogen, broiler litter manure based on phosphorus, broiler 

litter based on phosphorus, respectively. 
 

 هوایی هایاندام ساقه و ماده خشک برگ،

بع دهد که در برداشت اول تأثیر مننتایج تجزیه واریانس نشان می

ترتیوب مواده خشوک    که بوه گیری شده کودی بر هر سه پارامتر اندازه

(. در P≤01/0دار بوود ) هووایی بودنود معنوی    هوای ساقه و انودام  بر ،

بوود   داربرداشت دوم نیز اثر کود بر صفات نام برده شده در بار معنوی 

(01/0≥P 8( )جدول.) 
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 هوایی در گیاه ریحان سبز هایتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر کود بر ماده خشک برگ، ساقه و اندام -8جدول 
Table 8- Analysis of variance (mean of square) of different sources of fertilizer on the leaves, stems and 

aboveground of two harvests of green basil 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی
df 

 ماده خشک برگ

Leaf dry matter 

 

 ماده خشک ساقه
Stem dry matter 

 

 هوایی هایمماده خشک اندا
Aboveground dry matter  

 

 اولبرداشت    
First harvest 

 

 بلوك
Block 

2 31.2ns 15.7ns 47.6ns 

 کود
Fertilizer 

7 1874** 547** 4386** 

 خرا
Error 

14 24.1 22.3 26.1 

 ضریب تغییرات )%(

C.V (%) 
 18.6 26.9 11.6 

   
 دومبرداشت 

Second harvest 
 

 بلوك
Block 

2 71.2ns 195ns 70.8ns 

 کود
Fertilizer 

7 3116** 1330** 8348** 

 خرا
Error 

14 80.1 97.2 168 

 ضریب تغییرات )%(

C.V (%) 
 10.9 25.6 10.6 

 داری. معنی : عدم ns یک درصد، سرگ در دارمعنی :**
**: significant at 1% level probability; ns: non-significant. 

 

ترین مواده  بیش BLnنشان داد که تیمار  هانتایج مقایسه میانگین

 BLpو تیموار   3/132اول بوا   هووایی را در برداشوت   هایخشک اندام

دوم بوا میوانگین    نودام هووایی را در برداشوت   ترین ماده خشک ابیش

-در برداشوت  NPSمربع تولید کرد. تیمار کوودی  گرم بر متر 06/204

هووایی را تولیود کورد.     هایترین ماده خشک اندامکم دومو  اولهای 

اول بوا میوانگین    بارترین ماده خشک بر  را در برداشت BLnتیمار 

دوم بوا   بر  را در برداشوت بارترین ماده خشک  BLpو تیمار  7/85

ترین مواده خشوک   گرم بر متر مربع تولید کرد. پایین28/130میانگین 

در برداشت اول مربوط به تیمارهوای کوودی شویمیایی و در برداشوت     

بوود. در هموین راسوتا     CMpو  NPM ،NPSبراشت دوم مربوط بوه  

 ( با انجامTahami Zarandi et al., 2010تهامی زرندی و همکاران )

 و تور  عملکرد زمایشی در شرایط آب و هوایی مشهد بیان نمودند کهآ

گیاه ریحان در تیمار کوود شویمیایی بوا تیموار شواهد اخوتالف        خشک

 و معرض تصعید در شیمیایی . نیتروژن موجود در کودداری ندارد معنی

از  تور سوفر بویش  زوامکان خورو  از منرقوه ری   وگیرد  می قرار آبشویی

 Kolata et al., 1992).) کودهوای داموی اسوت    درنیتروژن موجوود  

اول بوا   بارترین ماده خشوک انودام سواقه را در برداشوت     BLnتیمار 

بارترین ماده خشوک انودام سواقه را در     BLpو تیمار  6/46میانگین 

مربوع تولیود کورد. تیموار     گرم بر متور  78/73ن دوم با میانگی برداشت

ترین ماده خشوک انودام   کم دومو  اولهای ، در برداشتNPMکودی 

ساقه را داشت. نتایج مقایسات میانگین نشوان داد در برداشوت اول در   

هوایی، ماده خشک ساقه و مواده   هایهر سه صفت )ماده خشک اندام

 BLnترین تولید مربوط بوه تیموار   گیری شده بیشخشک بر ( اندازه

-عنوی اختالف م BLnو  BLpبوده اما در برداشت دوم بین تیمارهای 

(. در 9گیری شده وجود نداشوت )جودول   داری در هر سه صفت اندازه

 & Djilani Ghemamجیالنوی قموام و سنوسوی )    همین رابره نیوز 

Senoussi, 2013 )خصو  کوود مرغوی   کردند که کود دامی به بیان

گیوری  ایی باع  افزایش صفات انودازه ینسبت به اعمال کودهای شیم
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هوایی، ماده خشک سواقه و مواده    هایشده از جمله ماده خشک اندام

گردید. در کول نتوایج ایون آزموایش      زمینیخشک بر  در گیاه سیب

ویوژه  اثرات مثبت کود مرغی را بر کلیه صفات مورد مرالعه ریحان بوه 

 میکروبی تجزیه دهد. دلیل آن ممکن است به علتعملکرد نشان می

د ریشوه و  خاك باشد که موجب شرایط بهتری برای رش در مرغی کود

کودهوای  (. Ahmadian et al., 2009شوود ) می جذب عناصر غذایی

ویژه کودهای مرغی عالوه بر اثرات مثبت بیولوژیک و اصالح دامی به

ها بوه  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، مواد غذایی موجود در آن

گیورد. همچنوین آلوودگی    آهستگی آزاد شده و در اختیار گیاه قرار موی 

 (.Majidyan, 2008کنند )در محیط زیست ایجاد میتری را کم

 

 هوایی در گیاه ریحان سبز  هایو اندام اثر منابع مختلف کودی بر ماده خشک برگ، ساقه مقایسه میانگین-9جدول 
Table 9- Mean comparisons for the effect of different sources of fertilizer on the leaves, stems and aboveground 

of green basil 

 تیمار

Treatment 

 ماده خشک برگ

   )گرم بر متر مربع(
Leaf dry matter  (g.m-2) 

 
 ماده خشک ساقه 

 )گرم بر متر مربع(
Stem dry matter (g.m-2) 

 

 عملکرد خشک اندام هوایی 

  )گرم بر متر مربع(
Aboveground dry matter  

(g.m-2) 
 اولبرداشت 

First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

 اولبرداشت  
First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

 اولبرداشت  
First harvest 

 دومبرداشت 
Second harvest 

NP 13.2c* 72.4cb  8.75ed 32.1b  22d 102c 

NPM 12.1 c 58.4dc   6.05e 28.2b  18.2d 86.6c 

NPS 11.9 c 45.7d  8.64ed 18.1b  20.5d 63.9d 

NPSM 15.1c 84.5b  9.98ed 31.7b  25.1d 128b 

CMp 19.8c 56.8c  18.5cb 29.0b  38.3c 85.9dc 

CMn 20c 77.7b  15cd 25.2b  35.1c 102c 

BLp 33.6b 130a  26.7b 73.7a  60.3b 204a 

BLn 85.7a 130a  46.6 a 69.9 a  132 a 200a 

  دار ندارند.معنی اختالف آماری LSDبر اساس آزمون درصد  پنجل یک حرف مشترك در سرگ احتمال حداق یهای دارادر هر ستون، میانگین *
*Withineachcolumn,meanswithsimilarletter,arenotsignificantlydifferent(p≤0.05)basedonLSDtest. 

N ،P ،S  وMباشد. زمغذی میترتیب بیانگر کود اوره، سوپرفسفات، گوگرد و ری: بهCMp  ،CMn ،BLp  وBLnترتیب بیانگر کود گاوی بر حسب نیاز فسفری، کود گاوی : به
 باشد.بر حسب نیاز نیتروژنی، کود مرغی بر حسب نیاز فسفری و کود مرغی بر حسب نیاز نیتروژنی گیاه می

N, P, S, and M: are represent urea, triple superphosphate, sulfur and micronutrients, respectively. CMp,  CMn,  BLp, and BLn: are 

represent cattle manure based on phosphorus, cattle manure based on nitrogen, broiler litter manure based on phosphorus, broiler 

litter based on phosphorus, respectively. 
 

 گیرینتیجه

حاکی از آن است که رشد و تولیود ریحوان کشوت    نتایج آزمایش 

طور شدیدی تحت تأثیر منبع کوودی قورار   های آهکی بهشده در خاك

 شویمیایی  به مراتوب بهتور از کودهوای    آلی و اثرات کودهای گیرد می

تواند محصول ریحان  نمی NPاست. اضافه نمودن گوگرد تنها به کود 

ایون عناصور بوا عناصور      را افزایش دهد اما عناصر ریزمغذی و ترکیب

کواربرد   دهد.  ( عملکرد را به میزان اندکی افزایش میNPSپرمصرف )

طور قابل هکود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی گیاه ریحان، عملکرد را ب

تولیدکننودگان   نگرانی تواند این نتیجه می .دهد ای افزایش میمالحظه

نده کود مرغوی  کنکاهش عملکرد محصول ریحان دریافت در ارتباط با

 کیفیت محصول و ارز  غوذایی آن تحوت  ارزیابی  ، امارا مرتفع نماید

کننودگان پیشونهاد    تأثیر کودهای مختلف برای رفوع نگرانوی مصورف   

 گردد. می

 

 قدردانی و تشکر

 ایون  اجرای در شهرکرد دانشگاه مالی هایحمایت از وسیلهبدین 

 .نمازیممی سپاسگزاری پژوهش
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Introduction 

Despite the notable application of chemical drugs, medicinal plants and drugs that extracted from them 
widely has been used, so that in some countries they are integral components of remedy Basil (Ocimum 
basilicum L.) is one of the major essential oils producing species. Although the applications of different sources 
of manures have been shown the significant effects on yield and the quality of agricultural products, but 
overusing of chemical fertilizers in crop production resulted in numerous problems such as contamination of 
groundwater, nitrate accumulation and heavy metal toxicity. In many cases, the application of expensive 
chemical fertilizers causes environmental pollution and ecological damages that lead to the increase in cost of 
production. 

Materials and Methods 

In order to evaluate the effect of organic and chemical fertilizers on growth and performance of green basil, 
an experiment was conducted, is based on randomized complete block design with eight treatments and three 
replications in the research farm of Agricultural College, Shahrekord University in 2014. Treatments were 
included NP (N + P), NPS (N + P + S), NPM (N + P + micronutrients), NPSM (N + P + S + micronutrients), 
CMp (cattle manure based on phosphorus), CMn (cattle manure based on the nitrogen), BLp (broiler litter based 
on phosphorus) and BLn (broiler litter based on the nitrogen), respectively. Plant height, number of leaves per 
plant, leaf area index, fresh yield, stem fresh weight, leaf fresh weight, leaf dry weight, stem dry weight, 
aboveground dry weight were measured. All data were analyzed with SAS software. Significant differences 
between individualmeansweredeterminedusingFisher’sprotected least significant difference (LSD) test (P≤
0.05). 

Results and Discussion 

The results showed that the effect of different sources of fertilizer on plant height, number of leaves per plant, 
leaf area index, fresh yield, stem fresh weight, leaf fresh weight, leaf dry weight, stems dry weight, aboveground 
dry weight were significant at 1% probability. The greatest amount of above mentioned traits were obtained from 
the second harvest of basil. The highest leaf area index was 5.7 which was two times more than leaf area index in 
the first harvest. The highest fresh weight (14576 kg.ha

-1
) was achieved with broiler litter in the second harvest. 

In general, BLn treatment produced the highest yield, stem fresh weight and leaf fresh weight in the first harvest 
(10111, 372 and 639 kg.ha

-1
, respectively) and second harvest (14577, 535 and 992 kg.ha

-1
, respectively). It 

seems that organic manures included much of mineral nutrient required for plant growth and richness with macro 
elements and less than micro elements can improve nutritional status of soil. Similar results for positive effect of 
organic manures specially poultry manure on enhancement of basil height, increase in dry weight of chamomile, 
augmentation in dry weight of lemon balm and enhancement in dry weight of aerial parts of pepper with 
application of vermicompost has been reported. In another experiment for determination of sorghum bicolor 
yield reported that application of 5-15 ton per hectare poultry manure can improve 5 times in compared to 
control treatment. Also the experiment was conducted to determine the cotton yield results showed that poultry 
manure at the rate of 20 tons per hectare produced the highest cotton yield. 

Conclusion 
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The positive effects of broiler litter in basil plant production indicated that soil amendment with broiler litter 
based on the nitrogen can be created suitable conditions for appropriate growth and production of basil and its 
effect also more than the complete chemical nutrition of plant. 
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