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Introduction

1

Basil (Ocimum basilicum) is an herbaceous medicinal plant from the Lamiaceae family with a wide range of
applications in the culinary, cosmetic, food, perfumery, and medical industries. The presence of more than 200
chemicals, including flavonoids, monoterpenes, sesquiterpenes, triterpenes, and aromatic compounds in basil oil,
have been identified. The main components of its oil are eugenol, methyl eugenol, linalool, estragole, and
anethole, varying by chemotype. Basil is one of the most important medicinal plants in Iran, which is widely
used in various industries, including pharmaceuticals, cosmetics, sanitary, and food industries, and it is
considered an anti-fluff and appetizer in traditional medicine. Therefore, to maximize yield and increase the
length of the basil production period, the appropriate management of this product is necessary. Among these, the
use of suitable nutritional elements is one of the useful ways to improve the performance of this plant. The
centers of origin of basil are the tropical and subtropical regions of Africa, Asia, and South America. Therefore,
the purpose of this study was to evaluate the effects of different levels of vermicompost and copper sulfate and
their interaction on vegetative, reproductive growth, and yield of basil's medicinal plant.

Materials and Methods
To investigate the effect of vermicompost and copper sulfate on some vegetative and reproductive
characteristics of the basil plant, an experiment was carried out as factorial based on a randomized completely
block design with three replications in the research farm of Birjand University, Iran, during the growing season
2017-2018. Treatments were three levels of vermicompost (0, 5, and 10 t.ha -1) and three levels of copper sulfate
(0, 3, and 6 per thousand) with three replications. The measured indices include vegetative characteristics (plant
height, lateral number, plant fresh and dry weight, leaf fresh and dry weight, number of leaves and node per
plant, lateral branch length internally spaced, and diameter stem) and reproductive characteristics (inflorescence
number and length, number of plant seeds, the weight of one thousand seeds, harvest index, grain performance,
and biological function).

Results and Discussion
The results showed that the studied treatments had a significant effect on the number of lateral branches,
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plant dry weight, number of leaves per plant, lateral branch length, number of seeds, 1000-seed weight, harvest
index, grain yield, and biological yield so that the highest number of lateral branches (17.33), Plant dry weight
(14.83 g.m-2), Number of leaves per plant (167), Lateral branch length (26.83 cm), Number of seeds (3854.3),
1000-seed weight (1.80 g), Seed yield (3350 kg.m-2) and biological yield (20968.3 kg.m-2) basil was obtained in
the treatment of 5 t.h-1 of vermicompost and 6 per thousand of copper sulfate and its advantage over the control
was 67, 51, 16, 43, 79, 26, 87 and 26%, respectively. Harvest index in the treatment of 5 t.h -1 of vermicompost
and 3 per thousand of copper sulfate with 13.01 in its maximum amount.

Conclusion
In general, the results indicated a positive and incremental effect of the combined application of the chemical
and organic fertilizers on the yield of the basil plant, and according to the results, treatment with 6 per thousand
copper sulfate and five t.ha-1 vermicompost was recommended as the best treatment for increasing yield. But
always in agricultural products, especially in the production of basil as a medicinal and vegetable plant, the best
results in terms of crop production and health, as well as essential oils and medicinal compounds, were related to
the combined treatments of organic and chemical fertilizers, because these treatments are relative compared to
organic treatments alone, they increased the yield and on the other hand, compared to chemical fertilizers, they
had a healthier product and more medicinal compounds.
Acknowledgments: Authors are grateful to Ebrahim Ebrahimabadi for their help with the field experiments.
Keywords: Foliar spraying, harvest index, one thousand seeds, organic fertilizer.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی،
عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان )(Ocimum basilicum L.
محمدحسین امینی فرد ،*1محبوبه عسگریان ،2مهدی خیاط 1و مهدی

جهانی3

تاریخ دریافت9911/50/72 :
تاریخ بازنگری9911/99/72 :
تاریخ پذیرش9911/97/59 :

امینی فرد ،م.ح ،.عسگریان ،م ،.خیاط ،م ،.و جهاایی ،م .1041 ،.بررسای تاثییر ساوحح متلفاو ورمایکمپحسا و ساحاتام مار بار خاح ایام
محرفحاحژیکی ،عمفکرد و اجزای عمفکرد گیاه ریحان ) .(Ocimum basilicum L.بحمشناسی کشاورزی .111-131 :)1(10

چکیده
بهمنظحر بررسی تثییر ورمیکمپحس و سحاتام مر بر برخی تام رویشی و زایشی گیاه ریحان ) (Ocimum basilicum L.پژوهشی باه احرم
فاکلحریل در قااب طرح پایه بفحکهای کامل تاادفی ،در مزرعه تحقیقاتی دایشگاه بیرجند در سال زراعای 1361 - 69اجارا شاد .فاکلحرهاای ازماای
شامل ورمیکمپحس در سه سوح ( تر 1 ،و  14تن در هکلار) و سحاتام مر در سه سوح ( تر 3 ،و  9در هزار) با سه تکرار بحدید .یلاای یشاان داد،
تیمارهای محرد بررسی تثییر معنیداری بر تعدادشاخه جایبی ،وزن خشک بحته ،تعداد برگ در بحته ،طحل شاخه جایبی ،تعداد دایه در بحته ،وزن هزار دایاه،
شاخص برداش  ،عمفکرد دایه و عمفکرد بیحاحژیک داش  ،بهطحریکه بیشلرین تعدادشاخه جایبی ( ،)11/33وزن خشک بحته ( 10/33گرم در ملرمربا )،
تعداد برگ در بحته ( ،)191طحل شاخه جایبی ( 19/33سایلیملر) ،تعداد دایه در بحته ( ،)3310/3وزن هزار دایه ( 1/34گرم) ،عمفکرد دایه ( 3314کیفحگرم
در ملرمرب ) و عمفکرد بیحاحژیک ( 14693/3کیفحگرم در ملرمرب ) ریحان در تیمار پن تن در هکلار ورمی کمپحس و ش در هزار سحاتام مر حا ل
شد و برتری ان یسب به شاهد بهترتیب  31 ،19 ،16 ،03 ،19 ،11 ،91و  19در د بحد .شاخص برداش در تیمار پن تن در هکلار ورمیکمپحس و سه
در هزار سحاتام مر با  13/41در بیشلرین مقدار خحد بحد .بهطحر کفی ،یلای بیایگر تثییر مثب کاربرد تفتیقی کحدهای شایمیایی و ااای رکار شاده بار
خاح یام کمّی و عمفکرد گیاه ریحان بحد و با تحجه به یلای  ،میتحان تیمار ش در هزار سحاتام مر و پن تن در هکلار ورمیکمپحس را بهعناحان
بهلرین تیمار برای افزای عمفکرد این گیاه تح یه کرد.
واژههای کلیدی :شاخص برداش  ،وزن هزار دایه ،کحد اای ،محفحلپاشی

مقدمه

1

گیاه ریحان با یام عفمای  Ocimum basilicum L.یاحعی گیااه
معور از خایحاده یعناعیان بحده که از ارزش تجاری قابل برخحردار تحجه
اسا ( .)Lima-Corrêa et al., 2017ریحاان در انای متلفاو

 -1دایشیار گروه امحزشای عفاحم بااباایی و مرکاز پژوهشای گیاهاان ویاژه منوقاه
دایشکده کشاورزی ،دایشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -1دایشجحی کارشناسی ارشد ،گاروه عفاحم بااباایی ،گارای فیزیحااحژی گیاهاان
دارویی ،ادویهای و عوری ،دایشکده کشاورزی ،دایشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -3دایشیار ،گروه امحزشی گیاهپزشکی ،دایشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
(* -یحیسنده مسئحل)Email: mh.aminifard@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22067/agry.2021.20304.0

ازجمفه نای دارویی ،ارایشی ،بهداشلی و نای اذایی کاربرد فراوان
دارد و در طب سنلی از ان بهعنحان ضد یتخ ،اشلهااور ،تسکیندهناده
درد معده و مؤیر در درمان بیماریهای ریحی یاد میشاحد (

Lima et

 .)al., 2004ریحان در اوایل سالهای  1144از هند به ایگفیر اورده
شاده و در دهاه  1944وارد ایااتم ملحاده شاد (

Lupton et al.,
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ملداول میباشد ( .)Jami et al., 2018ورمیکمپحس بهعناحان یاک

.)2016
یکی از ییازهای مهم در بریامهریازی زراعای باهمنظاحر حااحل

کحد اای میتحاید جایگزینی برای کحد شایمیایی باحده و رشاد گیااه را

عمفکرد بات با کیتی موفاح متاح ااد در ماحرد گیاهاان دارویای،

افزای

رشاد گیاهاان

ارزیابی سیسالمهاای متلفاو تيذیاه گیااه اسا  .باا روش احیح

شااحد ( .)Sridevi, 2016ازجمفااه فحایااد کحدهااای اااای مثاال

حا فتیزی خاک و تيذیه گیاه میتحان ضمن حتا محایز زیسا ،

ورمیکمپحس میتحان به ازادسازی تادریجی ماحاد مياذی ،کااه

کیتی ا  ،کاه

افزای

یهاادههاا را افازای

فرسای

و افزای

تنحع زیسالی ،کاارایی

دهد و سبب بهبحد حا فتیزی خاک و افزای

ا شحیی و از دس رفلن ییلروژن ،کاه

تثبیا فساتر و همچناین

داد ( .)Ebadi et al., 2008اماروزه اسالتاده از

تثمین عنا ر اذایی کامماارف اشااره کارد ).(Chen et al., 2006

کحدهای شیمیایی بهعنحان سری ترین راه برای جبران کمباحد عنا ار

افزودن ورمیکمپحس به خاک یه تنها فراهمی عنا ار ااذایی ماحرد

Salehi

داده اسا  ،بفکاه باا بهباحد شارایز فیزیکای و

اذایی خاک و عمفکرد بات ،گسلرش چشمگیری یافله اس (
 .)et al., 2014عنا ر اذایی محجحد در خاک یق

ییاز گیااه را افازای

مهمای در تعیاین

فرایندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجاد یک بسالر مناساب بارای رشاد

میزان رشد و عمفکرد گیاه و همچنین بهبحد کیتی محاحل تحایادی

ریشه ،محجبام افزای

رشد ایدام هاحایی و تحایاد مااده خشاک و در

دارید .عنا ر کم مارف با وجحد اینکه بهمقدار کم محرد ییاز گیاهاان

یهای  ،بهبحد عمفکرد را ییاز فاراهم اورده اسا (

میباشد ،وای یق

Arancon et al.,

برجسلهای در رشد و یمح گیاهان دارید ( Pirzad et

 .)2004کاربرد ورمیکمپحس بر روی گیاه ریحاان باعااث افاازای

 .)al., 2013یکی از عنا ر اذایی کم مارف محرد ییااز بارای رشاد

ارتتاع بحته ،عمفکرد برگ ،عمفکرد تر و خشک ایدامهای هحایی یسب

گیاهان مر میباشد که یق های ساخلاری و عمفکاردی فراوایای در

باه شااهد گردیاد ( .)Tahami et al.,2010در پژوهشای دیگار ییاز

Zare Dehabadi,

عمفکارد در دو

فراینادهای ملاابحایکی گیاهاان بار عهاده دارد (

مشتص شد که مارف ورمی کمپحس سبب افزای

 .)2009یلای حاکی از تثییر عنا ر کامماارف بار عمفکارد کمّای و

گحیااه گیاااه بارهن ا

کیتی گیاهاان دارویای مایباشاد ( .)Preeti pande, 2007براساا

 )lanceolata L.شاد ( .)Sanchez et al., 2008عساگری اجاایر

گزارش رضاخایی و همکاران ( )Rezakhani et al., 2012با افازای

( )Asgari Lajayer et al., 2015گازارش کردیاد کااربرد مار در

میزان مر (تا سوح  14میفی گرم بار کیفاحگرم) میازان زیسا تاحده
هاحایی اساتنا ( )Spinacia oleracea L.افازای

بتا

(

Plantago major L. and Plantago

افظ های پایین محجب تحریک رشد ،افزای

زیس تحده و عمفکارد

یافا .

اسایر در گیاه دارویی ریحان میشحد .با تحجه به اهمی گیاه ریحان

حیدری و همکااران ()Heidari et al., 2008

و ماارف ان در نای اذایی و دارویی و همچنین با تحجه به اینکاه

یشان داد کاربرد عنا ر ریاز مياذی (اساید بحریاک ،ساحاتام روی و

تاکنحن موااعام چنادایی در خااح

ایار ملقابال ساحاتام مار و

سکحسلرین اهن) در گیاه یعناع ففتفی ( )Mentha piperita L.باعث

ورمیکمپحس بر عمفکرد و خاح یام رشدی ریحاان ایجاام یشاده

وزن خشک این گیاه دارویی شد .کاربرد کحدهای شیمیایی در

اس  ،هدف از اجرای ایان طارح بررسای کااربرد همزماان کحدهاای

همچنین یلای ازمای

افزای

ترکیب با کحدهای اای باعث حت تعادل محادااذایی خااک ،افازای
محاد اای خاک ،تحایایی در دسلرسی محاداذایی خاک برای گیاه ،بهبحد
خاح یام فیزیکی و شیمیایی و حا فتیزی خاک و کااه
کحدی میشحد و میتحاید باعث افزای
ماده خشک و جذ

شیمیایی و اای رکرشده بر تام رویشای و زایشای و عمفکارد گیااه
ریحان در جه تحاید پایدار و افزای

کیتی این گیاه مهم بحد.

تفتاام

عمفکارد محااحتم ،تجما

محاد اذایی در محااحتم شاحد ( Yang et al.,

.)2004
کحدهای اای ییز بهعف داشلن خاح یاتی مایند قادرم جاذ و
یگهداری باتی محاد اای و عنا ر معدیی و ازادسازی تادریجی انهاا
)خاح اد ییلروژن) و ییز ظرفی باتی یگهداری ا  ،اسلتاده از ان در
کشاورزی پایدار برای بهبحد رشد و کیتی محاحتم زراعی و بااای

مواد و روشها
این پژوه

در سال زراعی  1369 - 1361به حرم فاکلحریل در

قااب طرح بفحکهای کامل تاادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقااتی
دایشکده کشاورزی دایشگاه بیرجند (عرض جيرافیایی  31درجاه و 19
دقیقه شماای ،طحل جيرافیایی  16و  13دقیقه شارقی و ارتتااع 1034
ملر از سوح دریا) ،اجرا شد .قبل از کشا جها تعیاین خاح ایام
فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه از عما

اتر تاا  34ساایلیملاری
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یمحیهبرداری ایجام شد (جدول  .)1تیمارهای ازمایشی شامل ساحاتام

قرار یگرف و کنلرل عفوهای هارز از طریا وجاین دسالی پار از

مر و ورمیکمپحس بحدید که به حرم ترکیبی از سه سوح سحاتام

اسلقرار کامال گیاهچاههاا در خااک باهمنظاحر جفاحگیری از اسایب

مار ( اتر 3 ،و  9در هازار) ( )Shakoorifar et al., 2015و ساه

گیاهچههاا ایجاام شاد .پار از ورود گیاهاان باه مرحفاه گالدهای،

& Aminifard

یمحیهگیری (پن بحته از هرکرم به حرم تاادفی) جه ایدازه گیری

 )Bayat, 2017تعیین شدید .بهمنظحر ایجام ازمای  ،پار از شاتم،

تام رویشی (ارتتاع بحته ،وزن خشک تک بحته ،تعداد برگ در بحته،

دیسک و مسوح کردن خاک کرمبندی زمین ایجام وکارمهاایی باه

تعداد شاخه جایبی ،طحل بزرگ ترین شاخه جایبی ،تعداد گره در بحتاه،

ابعاد  1×1ملر ایجاد گردید ،فا فه بین بفحکها از یکدیگر دو ملار (باا

فا فه میانگره ،قور ساقه ،وزن خشک برگ) و تام زایشی (تعاداد

احلسا جحیهای ابیاری) و برای جفاحگیری از اخال ط ایار تیمارهاا

گلارین ،طحل گلارین) در سوح یک ملرمرب با رعای ایر حاشیهای

فا فه بین کرمها یک ملر بحد و برای هر کارم ا از جاحی ا افی

ایجام گردید .تام ارتتاع بحته ،فا فه میانگره و طحل شاخه فرعی و

گرفله شد .هر کرم دارای هش ردیو با تاراکم کاشا  14بحتاه در

گلارین از ساقه ا فی با اسلتاده از خزک

و همچناین قوار سااقه

ملرمرب بحد که فا فه کاش بین ردیو هاا  14ساایلی ملار و فا افه

ا فی از پایینترین قسم ساقه با اسلتاده از کاحایر از ساوح یاک

روی ردیو ها  14سایلی ملر و در عم کاش  1/1سایلی ملار در یظار

بحته ایدازه گیاری شادید .وزن خشاک بحتاه و بارگ تحساز تارازوی

گرفله شد .ابیاری کارمهاا به حرم سیتحیی و با مدار ابیاری هر پن

دیجیلال ایدازهگیری شد .جه تعیین وزن خشک ،یمحیهها در دسلگاه

روزی یک بار ایجام شد .ابیاری اول همزمان با کاش (پن اردیبهش

خشککن (اون) با دمای  11درجه سفسیح

بهمادم  11سااع تاا

 1361به حرم ارقا ) ایجام شد .باه جها اینکاه گیاهچاههاا باا

رسیدن به وزن یاب قرار داده شدید .در اخر فال رشد ،پار از ورود

سهحا بیشلری از خاک خار شاحید و رشاد موفاحبی داشاله باشاند

گیاه به مرحفه میحهدهی و هنگام زرد شدن گلارینها ،زمایی کاه 14

عمفیام سفه شکنی ایجام شد .برای حااحل تاراکم مناساب (موااب

در د مزرعه زرد شده بحد و زمایی که بذور گیاه کام د رسایده بحدیاد،

فحا ل فحقااذکر) ،گیاهان در سه مرحفه و پار از اسالقرار کامال در

برداش یهایی طی یاک مرحفاه ،جها تعیاین عمفکارد بیحااحژیکی

برگی تنک شدید .تیمار ورمیکمپحس بهمقدار تر 1 ،و

(عمفکرد کل ایدامهای هحایی) ،عمفکرد بذر و شاخص برداش ایجاام

 14تن در هکلار قبل از کش با خاک متفاحط شاد ،و محفاحلپاشای

از یارمافازار

سوح ورمیکمپحس ( تر 1 ،و  14تن در هکلاار) (

مرحفه ش

شد .بهمنظحر تجزیه و تحفیل دادههای حا ل از ازمای

برگی سحاتام مر ییز بهمقدار اتر 3 ،و  9در هازار از مرحفاه 9-3

 SAS 9.1اسلتاده شد .میایگینها بار اساا

برگی طی سه یحب بهفا فه  10روز ایجام گرفا  .در طاحل مراحال

دایکن و در سوح احلمال پن در د با یکدیگر مقایسه شدید.

اجرای ازمای

هیچگحیه اف ک

و عفوک

ازماحن چناد دامناهای

شیمیایی محرد اسالتاده

جدول -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از شروع آزمایش
Table 1- Physical and chemical properties of soil used in experiment

فسفرقابل دسترس

پتاسیم قابل دسترس

نیتروژن کل

ماده آلی

P available
)(mg.kg-1

K available
)(mg.kg-1

Total N
)(%

Organic matter
)(%

45

208

0.042

0.38

هدایت الکتریکی
)(dS.m-1

EC

6

شاخص واکنش
pH

Texture

8

احمی

جدول  -2برخی خصوصیات شیمیایی ورمیکمپوست استفاده شده
Table 2- Some chemical properties of Vermicompost

شاخص واکنش

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ماده آلی

pH

)EC (dS.m-1

)Organic carbon (%

)Organicmatter (%

7.7

3.08

9.14

16.8

بافت

ورمیکمپحس
Vermicompost

Loam

121

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،41شماره ، 4بهار 4144

 )Zarandis et al., 2010روی گیاه ریحان موابقا دارد .همچناین

نتایج و بحث

مشابه یلای این تحقی  ،در پژوهشی که تحسز رامرودی و همکااران

صفات رویشی :ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی

یلای حا ل از تجزیه واریایر دادههاای جادول  1حااکی از ان
اس که ایر ساده ورمیکمپحس و سحاتام مر بر ارتتاع بحته و تعداد
شاخه جایبی ریحان معنیدار شد ،ایرام ملقابال ییاز یشاان داد تعاداد
شاخه جایبی تح تثییر ایر ملقابل این دو عامل قرار گرف  .بیشالرین
ارتتاااع بحتااه ( 09/00سااایلیملاار) ،از تیمااار پاان تاان در هکلااار
ورمی کمپحس بهدس امد ،هرچند از احاظ اماری بین تیمار پن تان
در هکلار ورمیکمپحس و  14تن در هکلاار ورمایکمپحسا تتااوم
معنیداری مشاهده یگردید (جادول  .)3همچناین در ارتبااط باا تاثییر
مر ،میایگین ارتتاع بحته ،افزای

 0/1در دی با کاربرد سوح شا

در هزار مر را یسب به شاهد یشان داد (جدول  .)0یلاای حا ال از
ایرام ملقابل یشان داد تیمار پن تن در هکلار ورمی کمپحس و شا
در هزار مر بیشلرین تعداد شاخه جاایبی ( )11/33و شااهد کملارین
میزان این ت ( )14/33را داش (جدول .)1
در این خاح

سعید یژاد و رضاحایی مقادم (

& Saeid Nejad

ارتتاع

 )Rezvani Moghaddam, 2010عنحان یمحدید ،عف افزای

و تعداد شاخههای جایبی تح تثییر تیمار ورمیکمپحس را مایتاحان
بااه باااتتر بااحدن میاازان عنا اار اااذایی بااهخاااح

ییلااروژن در

ورمیکمپحس یسب به سایر ترکیبام محرد اسلتاده یسب داد که باا
تثمین تدریجی عنا ر اذایی باعث تحریک رشد رویشی گیاه شده که
در یلیجه ،ارتتاع بحتهها و تعداد شاخه جایبی افزای

مییاباد .وهاب

( )Wahab, 2013ییز در این محرد چنین اسلنباط کرد کاه افازای

در

ویژگیهای رشدی گیاه از قبیل ارتتاع و تعاداد شااخه جاایبی در ایار
محفحلپاشی با ریزميذیها میتحاید بهدایل بهبحد رشد سیسلم ریشهای
گیاه و به تب ان جذ بیشلر و بهلر ا و محاد اذایی باشد .بهعا وه
اینکه عنا ر ریزميذی ،ایازیمهاای دخیال در سانلز کفروفیال مایناد
کاتاتز ،پراکسیداز ،ااکل دهیدروژیاز ،کربنیک دهیادروژیاز ،تریپلحفاان
سنللاز و ایره را فعال کرده و از این طری سبب تحریک رشد رویشی
گیاه میشحید .یلای بهدس اماده از ایان ازماای

باا یلاای ا مای

شرفتایه و همکاران ( )Gholami Sharafkhaneh et al., 2015که
یشاندهنده تتاوم معنیدار ورمیکمپحس (هتا تان در هکلااار) از
یظر ارتتاع بحته و تعداد شاخه جایبی مرزه ()Satureja hortensis L.
بااحد و همچنااین ازمااای

تهااامی زریاادی و همکاااران (

Tahami

( )Ramrudi et al., 2011حرم گرف افزای

ارتتاع و تعداد شاخه

جایبی استرزه ( )Plantago ovata L.در ایر اسالتاده از عنا ار ریاز
ميذی (اهن ،روی و منگنز) به ایبام رسیده اس  .طبا یلاای فقیاه
عبداافهی و همکاران ییز ( )Faqih Abdullahi et al., 2015اسلتاده
از عنار ریز ميذی مر باعث افزای

ارتتاع و تعداد شاخه جاایبی در

گیاه دارویی ریحان شد.
وزن خشک بوته

یلای بهدس امده ،حاکی از تثییر معنیدار ایر ملقابل تیمارهاا بار
وزن خشک بحته ریحان بحد (جدول  .)1در ایرام ملقابل تیمار پن تن
در هکلار ورمی کمپحسا و شا

در هازار عناار ریاز مياذی مار

بیشلرین وزن خشک بحته با  10/33گرم و شاهد با  6/13گرم کملرین
میزان ان را داش (جدول .)1
درزی و همکاااران ( )Darzi et al., 2007عنااحان کردیااد کااه
افزودن ورمیکمپحس به خاک یه تنها فاراهم شادن عنا ار ااذایی
محرد ییاز گیاه را افزای

داده اس  ،بفکه با بهباحد شارایز فیزیکای و

فرایندهای حیاتی خاک ضمن ایجاد بسلر مناساب بارای رشاد ریشاه
محجب افزای

رشد ایدام هحایی و در یهای  ،افزای

می گردد که این خحد گحاه دایل افزای

وزن خشک گیاه

وزن خشک در بررسی حاضار

میباشد .در تحقیقی عسگری اجاایر و همکااران ( Asgari Lajayer

 )et al., 2015گزارش کردید تثییر مثب عنا ار کام ماارف مایناد
مر بر عمفکرد وزن خشک ایدام هحایی ممکن اس بهدایل افازای
بیحسنلز اکسین ،افزای

افظ کفروفیل ،افزای

فعاای فستح ایناحل

پیروام کربحکسی ز و ریبحاحزبی فستام کربحکسی ز ،کااه
سدیم در باف های گیاهی و افزای

تجما

کارایی جذ عنا ر کممارف و

پرمارف در حضحر این عنا ر باشد .مشابه یلای این ازمای  ،کیاایی
و همکاران ( )Kiani et al., 2014در پژوهشی یشاان دادیاد کااربرد
ورمیکمپحس تثییر مثب و افزایشی بر وزن خشک گیاه دارویی یعناع
( )Mentha spicata L.داش  .در پژوهشی که بر روی گیاه دارویای
رزمااری ( )Salvia rosmarinus L.ایجاام شاد ،مشاتص شاد کاه
حداکثر عمفکرد خشک گیاه در تیمار کاربرد کحد اای ورمایکمپحسا
بهدس امد ( .)Abdelaziz et al., 2007همچنین ،یلاای عساگری

بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست و سولفات مس بر خصوصیات …

اجاایر و همکااران ( )Asgari Lajayer et al., 2015مؤیاد تاثییر
معنیدار مر بار وزن خشاک بحتاه مارزه مایباشاد .ازماای

فقیاه
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شاخه جایبی ریحاان در ساوح احلماال پان در اد معنای دار شادید
(( )P<0/05جدول  .)1تیمار پن تن در هکلار ورمیکمپحس و شا

عبااداافهی و همکاااران ( )Faqih Abdullahi et al., 2015ییااز

در هزار سحاتام مر باعث  03در اد افازای

یشاندهنده تثییر مثب عنار مر بر وزن خشک گیاه دارویی ریحان

(جدول .)1

اس .

یساب شااهد شادید

بااه یظاار ماایرسااد عف ا طااحل شاااخه جااایبی در ایاار کاااربرد
ورمیکمپحس  ،تحاید محاد تحریککننده رشد ،افزای
تنظیمکننده رشد و همچنین افزای

تعداد برگ در بوته

ایرام ملقابل ورمیکمپحس و مار بار تعاداد بارگ در بحتاه در
سوح احلمال یک در د معنیدار بحد (جدول  .)1باا تحجاه باه ایارام
ملقابل ،تیمار پن تن در هکلار ورمی کمپحس و ش
باعث افزای

که سبب افازای

هحرماحنهاای

فعاای ریزجایداران در خاک باشد

طاحل شااخه جاایبی شاده اسا

( Anwar et al.

.)2005

در هازار مار

 19در دی تعداد برگ در بحته یسب به شااهد گردیاد

تعداد گره در بوته

یلای ازمای

(جدول .)1
بهدایی و همکاران ( )Behdani et al., 2005عف افزای

تعداد

یشان داد ایر ورمایکمپحسا و ساحاتام مار بار

تعداد گره در بحته ریحان معنیدار یشد (جدول .)1

برگ در ایر کاربرد عنا ر ریز ميذی (ییلروژن و فستر) را اینگحیه بیان
کردید که ،فراهمی عنا ر اذایی از طری تثییر بار فراینادهای رشاد
گیاه ،می تحاید محجب افزای

دهد و از ایجایی که بین تعاداد بارگ و شااخص ساوح

برگ رابوه ای قحی وجحد دارد ،با ماارف عنا ار ریزمياذی فعاایا
فلحسنلزی گیاه افزای

کاربرد ورمیکمپحس و عنار ریزميذی مر ایار معنایداری بار

عمفکرد و بهباحد رشاد گیااه شاحد و در

یهای  ،تحایایی ان را برای جذ تشعش خحرشیدی باا تحساعه ساوح
برگ افزای

فاصله میانگره

یافله و باعث تحسعه پحش

گیاهی و افازای

فا فه میانگره داش  ،اگرچاه ایار ملقابال ایان دو عامال یلحایسا
افزای

معنیداری در فا فه میانگره یشان دهاد (جادول  .)1کااربرد

سوح پن تن در هکلار ورمیکمپحس و ش

در هزار مر بیشالرین

تثییر را بر فا فه میانگاره داشالند ،باهطاحریکاه ،بیشالرین فا افه

شاخ و برگ میشحد ( ، .(Koocheki & Banayan, 1994ارایکحن و

میانگره ( 9/41سایلیملر) از تیمار پن تن در هکلار ورمایکمپحسا

همکاااران ( )Arancon et al., 2004ییااز بیااان کردیااد کااه

وکملرین ان ( 1/11سایلیملر) از شاهد بهدس اماد .تیماار شا

ورمیکمپحس بهدایل داشلن محاد ااذایی کاافی و قابفیا در جاذ
محاد اذایی می تحاید سبب افزای
افزای

تعداد بارگ شاحد ،کاه عفا ایان

را فعاای ریزجایداران یاشی از کارم خااکی مایدایناد ،انهاا

معلقدید که ریزجایاداران باا تحایاایی تحایاد ماحاد تنظایمکنناده رشاد

هزار مر ییز باعث افزای

در

 10در دی فا فه میاانگاره یساب باه

شاهد گردید (جداول  3و .)0
طب یظر ای ن ( )Ilan, 1971سیلحکنینها باعث تساری جاذ
پلاسیم میشحید و از طرفی ،محسکفح و همکااران (

Muscolo et al.,

در تعاداد بارگ شاحید .همساح باا یلاای ایان

 )1999گزارش کردید که ورمیکمپحس ها دارای ماحاد تنظایمکنناده

تحقی  ،مناحری ) (Mansouri, 2011یشان داد کاه محفاحلپاشای

رشد مایند سیلحکنینها هسلند که میتحاید دایفی بارای جاذ بیشالر

عنا ر ریز ميذی (اهان (پن در د) ،منگنز ( 4/49در د) و روی (دو

پلاسیم باشد ،از ایجایی که عنار پلاسایم از عحامال اساسای در رشاد

در د) بر تعداد برگ گیاه یعناع ففتفی ( )Mentha × piperitaمعنادار

میانگرهها میباشد ،میتحان یلیجه گرف که احلمااتد میازان بااتی

بحد .پیحس و همکااران ) (Peyvast et al., 2007ییاز بیاان کردیاد

فا افه

میتحایند سبب افزای

کاربرد ورمیکمپحس باعث افزای

تعداد برگ در گیاه استنا شد.

پلاسیم در عااره اای حا ل از ورمیکمپحس عفا افازای
میانگرهها با افزای
خراساایییاژاد (

طول شاخه جانبی

تجزیه واریایر ایر ملقابل ورمی کمپحس و سحاتام مر بر طحل

میزان ورمیکمپحس باشد .گرگینی شابایکاره و

Gorgini Shabankareh & Khorasani Nejad,

 )2017با موااعه بر روی گیاه یعنااع ففتفای بیاان کردیاد اسالتاده از
ورمیکمپحس باعث افزای

فا فه میانگره در این گیاه دارویی شده
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اساا  .همچنااین مارشاانر ( )Marschner, 1995گاازارش کاارد
محفاحلپاشای عنا ار مار و روی در گیااه ییشاکر (
 )officinarum L.باعث افزای

Saccharum

طحل میانگاره در ایان گیااه شاده

اس .

که وزن خشک برگ تح تثییر کااربرد مار و ایار ملقابال ایان دو
عامل قرار یگرفلند (جدول  .)1تیمار  14تن در هکلار ورمایکمپحسا
بیشلرین میزان وزن خشک برگ را ( 4/41گرم) یسب به شاهد یشان
داد که اابله از این یظر تتاوم معنیداری بین ساوحح  1و  14تان در
هکلار ورمیکمپحس وجحد یداش (جدول .)3
تهاامی زریادی و همکااران ()Tahami Zarandi et al., 2010
وزن خشک برگ گیاه دارویای ریحاان را در یلیجاه ماارف

کحدهای اای مایند ورمیکمپحس بیان کرده اید .رحماییان و همکاران
( )Rahmanian et al., 2017ییز ،بیان کردید کاربرد ورمیکمپحسا
باعث افزای

تعداد دانه در بوته

وزن خشک برگ گیاه ریحان شده اس .

سوح احلمال یک در د معنیدار شد .بهطحریکه با تحجه به یلای ایر
ملقابل بیشلرین و کملرین تعداد دایه در بحته بهترتیب با کااربرد پان
تن در هکلار ورمیکمپحس و ش

در هزار مر ( )3310/3و شااهد

( )1114بهدس امد (جدول .)6
در موااعهای که تحساز مارشانر ( )Marschner, 1995احرم
گرفله دایل افزای

تعداد دایه در بحته اینگحیاه بیاان شاده اسا کاه

عنا ر ریزميذی با تثییر بر فعاایا فلحسانلزی و همچناین باا سانلز
اسیدهای یحکفئیک باعث تثییر در رشد ایدامهای زایشی و سفحلهاای
مریسلمی می شحید و در یلیجاه ،باعاث افازای

تعاداد دایاه در بحتاه

میگردید .در بررسی های دیگری ،دایل افازای

تعاداد دایاه در بحتاه

اینگحیه بیان شده اس که با تحجه به ایری که ورمیکمپحس بهعف
فیزیکی ،شیمیایی و بیحاحژیکی خااک دارد ،بناابراین گیااه در شارایز

یلای تجزیه واریایر ،ایر ورمیکمپحس و سحاتام مر

بر قور ساقه ریحان معنیدار یبحد (جدول .)1

خحبی از یظر عنا ر اذایی رشد میکند که منجار باه افازای
بحته افزای

می یابد ( .)Sajadi Nik & Yadavi, 2014مشابه یلای

این ازمای  ،پژوه

تعداد و طول گلآذین

با تحجه به یلای بهدس امده ،کاربرد ورمیکمپحس تنهاا باعاث
معنیدار طحل گلارین در بحته ریحان شده اس  ،امّاا کااربرد

عنار مر و برهمکن

تیمارها تثییری بار تعاداد و طاحل گالاریان

یداشله اس (جدول  .)9یلای مقایسه میایگین دادههای ایان ازماای
یشان داد ،بیشالرین طاحل گالاریان باا کااربرد پان تان در هکلاار
ورمیکمپحس بهمیزان ( 10/1سایلیملر) و کملرین ان ( 13/1ساایلی

حرم گرفلاه تحساز شاعبان زاده و همکااران

( )Shabanzadeh et al., 2012به یقا

مثبا عنا ار ریازمياذی

(روی ،بر و اهن) بر تعداد دایه در بحتاه سایاهدایه (
 )L.اشاره دارد .همچنین میارعار

Nigella sativa

و همکااران ( Mir Arab et al.,

 )2016در موااعااه باار روی گیاااه ریحااان یشااان دادیااد کاااربرد
ورمیکمپحس باعث افزای

تعداد دایه در بحته ریحان شده اس .

وزن هزار دانه

طباا جاادول  9تجزیااه واریااایر ،ایاار ملقاباال تیمااار کاااربرد

ملر) از شاهد بهدس امد (جدول .)1
به یظر میرسد عف افزای

طاحل

دوره رشد رویشی و دوره گلدهی میشحد و در یلیجه ،تعاداد دایاه در

صفات زایشی

طحل گلاریان در ایرکااربرد ورمای

ورمیکمپحس و مر تثییر معنی داری بر وزن هزار دایه ریحان داشله

هحرماحنهاای

یشان داد ،بیشالرین وزن هازار

کمپحس  ،تحاید ماحاد تحریاککنناده رشاد ،افازای

اس  .یلای ایر ملقابل در این ازمای

فعاای ریزجایداران در خاک باشد

دایه ( 1/34گرم) از باتترین سوحح ورمیکمپحس و مر (پن تن در

طحل گلارین شده اسا (.)Anwar et al., 2005

در هزار مر) و کملرین وزن هزار دایاه

تنظیمکننده رشد و همچنین افزای
که سبب افزای

یلای حا ل از جادول  9تجزیاه واریاایر ایار ملقابال

ح ای بیشلر عنا ر ریزميذی در خاک و در یلیجه ،ا ا ح خاحا

قطر ساقه

بر اسا

طحل گلارین در این گیاه شده اس .

ورمیکمپحس و عنار ریزميذی مر بر تعداد دایه در بحته ریحان در

ایر ورمیکمپحس تنها بر وزن خشک برگ معنیدار شد ،درحااای

افزای

ورمیکمپحس باعث افزای

براسا

وزن خشک برگ

افزای

 )2016بااا موااعااه باار روی گیاااه ریحااان یشااان دادیااد کاااربرد

مشاابه یلاای ایان ازماای

گفادایی و همکااران ( Goldani et al.,

هکلار ورمیکمپحس و ش

( 1/01گرم) مربحط به شاهد بحد (جدول .)6
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محجب رهاسازی عنا ر اذایی محرد ییاز گیاه شحد که این امار سابب
افزای

جذ عنا ر اذایی بهوسیفه گیاه و افزای

در یهایا  ،اجاازای عمفکارد بااهخاااح

شاااخص برداش ا در گیاااه دارویاای بابحیااه اامااایی

تحان تحایدی ان و

) chamomilla L.یسب به شاهدگردید.

وزن هازار دایاه ماایشااحد

در ت شاخص برداش  ،باا افازای

(Matricaria

میازان ورمایکمپحسا ،

) .(Mohammad Khani & Roozbahani, 2015در همین راسالا،

افزایشی در میزان شاخص برداش مشاهده یگردید و روید کاهشی در

ا می و همکاران ( )Gholami et al., 2015اظهاار داشالند کااربرد

یظر اسچی -وی و فحزین ( Shi-Wei,

وزن هزار دایه رازیایاه (

ورمیکمپحس  ،باعث افزای

Foeniculum

میزان ان مشاهده گردید .طب

 )& Fu-Zhen, 1991ورمایکمپحسا هاا دارای ساوحح مشتاای

 )vulgar L.گردید که با یلای این تحقی موابقا دارد .هنادووی و

هسلند که محلهای کحچکی برای فعاای هاای میکروبای و ظرفیا

همکاااران ( )Hendawy et al., 2012ییااز گاازارش کردیااد کااه

یگهداری باتی محاد اذایی را فراهم میکنند .در یلیجاه ،در احرتی

محفحلپاشی ریزميذیها (اسیدهای اای  +اسیدهای امیناه (> ، )٪14

که میزان ورمیکمپحس در محیز کش از حد مشتای تجاوز کند،

اهن ( ، )٪1روی ( ، )٪1.1منگنز ( )٪4/1منیزیم ( ))ppm 144سابب

محاد اذایی در داخل تحده ورمیکمپحس گرفلار خحاهند شاد و سابب

افزای

وزن هزار دایه گیااه زیاره سابز )(Cuminum cyminum L.

کاه

دسلرسی به عنا ر اذایی برای گیاه میشحد ،کاه ایان عامال

گردید .در محفحلپاشی عنا ر ریزميذی (کاحد اهان و روی) باه ایان

باعث کاه

عفا کاه ماحاد باه احرم مسالقیم تحساز بارگ گیااه افلاابگردان

al., 1998ییز گزارش دادید که بهلرین پاسخهای رشد گیاه و باتترین

( )Helianthus annuus L.جذ و محرد اسلتاده قارار مایگیارد در

مقادیر جذ عنا ر اذایی با مارف کمپحس و ورمایکمپحسا  ،در

یلیجه ،عنا ر ابشحیی و یا تحسز خاک جذ و تثبی یمیگردید .باه

حدود  14تا  14در د مارف حجمی انها رخ میدهد و در ادهای

یظر میرسد محفحلپاشی عنا ر ریزميذی با تاثییر مثبا در افازای

باتتر ،اافب تاییر منتی بار رشاد و محااحل گیااه دارد کاه احلمااتد

جذ عنا ر باعث افزای
افزای

وزن هزار دایه میشحد ،رحیمی و مظاهری

وزن هزار دایه را با کاربرد عنا ر ریز مياذی گازارش کردیاد

رشد گیاهان میشحد .سحابر و همکااران (

بهدایل افزای

(Subler et

افظ یمکها و ایجاد سمی عنا ر سانگین و ماحاد

سمی برای گیاهان میباشد .انها بیاان کردیاد کاه افازای

رشاد و

محاحل گیاه در افظ های پاایین ،یاشای از ایجااد شارایز مناساب

(.)Rahimi & Mazaheri, 2005

تيذیه ای و تعادل عنا ر اذایی و عحامل بیحاحژیکی میباشد .ساوان و
شاخص برداشت

همکااران ) (Sawan et al., 2001در ازمایشای باا بررسای ایارام

یلای ارائه شده ،حاکی از تثییر معنیدار ایر ملقابل ورمیکمپحسا

محفحلپاشی عنا ر

ریزميذی (ییلروژن ،هحرمحنهای Cycocel ،Pix

و مر در سوح احلمال یک در د بر شاخص برداش بحد (جدول .)9

و  Alarو روی) در پنبااه ( )Gossypium hirsutum L.افاازای

ایرام ملقابل ییز یشان داد تیمار پن تن در هکلاار ورمایکمپحسا و

شاخص برداش را گزارش کردهاید.

سه در هزار مر باعث افزای

 91در دی شاخص برداشا یساب

باه شااهد شاد (جادول  .)6خادائی جحقاان و همکااران
) Joghan et al., 2016افزای

(Khodaei

عملکرد دانه

ایر ملقابل ورمیکمپحس و مر بر میزان عمفکرد دایه در ساوح

شااخص برداشا را اینگحیاه بیاان

کردید که فراهمی یکنحاخ ییلاروژن و ساایر عنا اراذایی از منااب

احلمال یک در د معنیدار بحد (جدول  .)9یلای ایر ملقابل یشان داد،

فعاایا

در عمفکرد دایه با  3314کیفحگرم در هکلار با کااربرد

ورمیکمپحس سبب بهبحد فلحسنلز و در یلیجه ،سبب افزای

بیشلرین افزای

سحخ وساز و مادهسازی در مرحفه زایشی شده اس  .ییلروژن و ساایر

پن تن در هکلار ورمیکمپحس و سه در هزار مر و کملرین میازان

عنا ر اذایی از کحدهای اای تفتیقی به اهسلگی ازاد شده و در طاحل

عمفکرد دایه با  1133/3کیفحگرم در هکلار مربحط به شاهد بحد (جدول

فال رشد در اخلیار گیاه قرار میگیرید و در یلیجاه ،هادرروی کملار

.)6

بحده و تا ایلهای فال رشاد عنا ار ااذایی ماحرد ییااز گیااه تاثمین

در ایان رابواه ،ارایکاحن و همکااران ()Arancon et al., 2004

موااعام حرم گرفله تحسز تادیقی و همکااران

جمعیا و

میشحد .بر اسا

) (Tasdighi et al., 2015کاربرد ورمایکمپحسا محجاب افازای

بیان کردید اسلتاده از ورمایکمپحسا عا وهبار افازای

فعاای ریزجایداران متید خااک (قاار هاای میکاحریزا و ریزجایاداران
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حلکننده فستام) با فراهم کردن دسلرسی گیااه باه عنا ار ااذایی

همکاران ( )Shabanzadeh et al., 2012با تثییر محفحلپاشی عنا ر

محرد ییاز ان مایند ییلروژن ،فستر و پلاسیم محفحل باعث بهبحد رشد و

ریز ميذی (روی ،بر و اهن) بر گیاه سیاهدایه دریافلند که محفحلپاشی

عمفکرد گیاه میشحد .اتیاه و همکااران ( )Atiyeh et al., 2002ییاز

عنا ر ریز ميذی یسب به شااهد سابب افازای

معنایدار عمفکارد

بیان داشلند که ورمیکمپحس ها دارای تنظیمکنندههاای رشاد گیااه

بیحاحژیک شد ،در موااعه درزی و همکاران ( )Darzi et al., 2011بر

مایند هحرمحنهای گیاهی هسلند که این محاد باعث تاثییرام متیادی

روی ایر کحدهای اای بار گیااه اییساحن ()Pimpinella anisum L.

مایند افزای

جحایهزیی و عمفکرد دایه مایشاحید .مشاابه یلاای ایان

پژوه  ،در ازمای

سعید یژاد و رضاحایی مقادم (

& Saeid Nejad

مشاهده شد که بی ترین عمفکرد بیحاحژیک با مارف ورمیکمپحس
حا ل گردید .یلای موااعاه ساعید یاژاد و رضاحایی مقادم

(Saeid

 )Rezvani Moghaddam, 2010ییااز مشاااهده شااد کااه تیمااار

) Nejad & Rezvani Moghaddam, 2010ییز یشان داد که تیمار

ورمیکمپحس دارای بیشلرین عمفکرد دایه در گیااه زیاره سابز باحد.

ورمی کمپحس بیشلرین عمفکرد بیحاحژیک زیره سبز را داش  .اتیاه و

همچنین در یلای حا ل از پاژوه

اسادی و همکااران ( Asadi et

همکاران ) )Atiyeh et al, 2000بیاان کردیاد کاه ورمایکمپحسا

 )al., 2014بر روی گیاه دارویی استرزه بیشلرین عمفکرد دایه از تیمار

بهدایل تيییر در شارایز فیزیکای ،شایمیایی ،میکروبای و بیحااحژیکی

و همکاااران

محیز کش  ،باعث تثییر مثب در فاکلحرهای رشدی گیااه مایشاحد.

) (Karamanos et al., 1986ییز یشان داد که افزودن مار سابب

رشد و عمفکرد گیاه را که در ایر ترکیب محایز

ورماایکمپحسا بااهدسا امااد .ازمااای
افزای

کارامااایح

عمفکرد دایه گندم ( )Triticum aestivum L.میشحد .تیفز و

ااحوی ) (Tills & Alloway, 1983گزارش کردید که مارف مار
سبب افزای

عمفکرد دایه جح ( )Hordeum vulgare L.شد کاه باا

یلای این ازمای
افزای

موابقا دارد .عنا ار ریاز مياذی در گیااه باعاث

فلحسنلز و از این طری باعث افزای

حرم میگیرد ،میتحان اظهار داش که محفاحلپاشای عنا ار ریاز
عمفکرد دایه میشحد .(Leilah et al.,

)1990

افظ یمک محفحل ،سمی یاشی از افزای

افظ عنا ر سنگین و

یا حضحر ترکیبام سمی برای گیاه رکر کردید که با یلای این ازمای
موابق داش .

نتیجهگیری
بهطحر کفی ،یلای این پژوه

حاکی از ان بحد کاه کااربرد کاحد

ورمیکمپحس و عنار ریزميذی مر به حرم جداگایه و ییز هماراه
با یکدیگر ،عمده تام رشدی و عمفکرد ریحان را تح تاثییر قارار
داد .به یظر میرسد با تحجه به یلای این ازمای  ،میتحان تیمار ش

عملکرد بیولوژیک

ایر ملقابل ورمیکمپحس و عناار ریاز مياذی مار بار میازان
عمفکرد بیحاحژیک در سوح احلمال یک در د معنایدار باحد (جادول
 .)9با تحجه به یلای ایرام ملقابل م حظه شد ،بیشالرین افازای

در

عمفکرد بیحاحژیک ( 14693 /3کیفحگرم در هکلار) با کاربرد پن تن در
هکلار ورمیکمپحس و ش

در هزار مار و کملارین ان (19169/1

کیفحگرم در هکلار) مربحط به شاهد بحد (جدول .)6
پیرزاد و همکاران ( )Pirzad et al., 2013چنین اسالنباط کردیاد
که افزای

کش با یسب های باتی ورمیکمپحس حا ل شد ،یاشی از افزای

کربحهیدرامهاا و ماحاد

پروتئینی میشحید و از ایجایی که در یهای رخیره ایان ماحاد در دایاه
ميذی مایند مر باعث افزای

انها همچنین کاه

عمفکرد زیسلی با مارف عنا ر ریزمياذی (اهان و روی)

عفل متلفتی میتحاید داشله باشد که از ان جمفه میتحان به افازای
فعاای فلحسنلزی ،افزای
بحته و در کل افزای

تعداد شاخه فرعی ،افزای

تعاداد دایاه در

عمفکرد بیحاحژیک را اشااره کارد .شاعبانزاده و

در هزار کحد سحاتام مار و پان تان ورمایکمپحسا در هکلاار را
بهعنحان تیمارهای برای افزای

عمفکرد گیااه ریحاان تح ایه یماحد،

وای برای تثیید یلای این ازمای

یکسااه ،ییاز به تحقیقام تکمیفی و

دوسااه میباشد .از ایجایی که در ایان ازماای

فقاز چناد ساوح از

کحدهای رکرشده محرد بررسی قرار گرفله ،اذا بهمنظحر تکمیال یلاای
این ازمای  ،پیشنهاد میشاحد ،ساایر ساوحح کاحد ساحاتام مار و
ورمیکمپحس در طی پژوه های دیگر بار ویژگایهاای رشادی و
عمفکرد ریحان بررسی شحد.
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