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چکیده
به منظور بررسی اثر کودهای زيستی بيوميك و فسنوترن بر عملكرد ،اجزای عملكرد و محتوی
اسانس گياه دارويی ريحان ،پژوهشی در سال زراعی سال زراعی  1395-96در شهرستان
زاهدان واقع درکالته کامبوزيا اجرا گرديد .اين تحقيق به صورت آزمايش کرتهای خرد شده
در قالب طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار انجام شد .تيمارهای آزمايشی از چهار
سطح کود زيستی بيوميك شامل  2 ،1 ،0و  3ليتر در هكتار به عنوان فاکتور اصلی؛ و کود
زيستی فسنوترن در چهار سطح شامل  2 ،1 ،0و  3ليتر در هكتار به عنوان فاکتور فرعی در
نظر گرفته شدند .نتايج نشان داد که در بين تيمارهای مصرف کود زيستی بيوميك بيشترين
مقادير ارتفاع گياه ،تعداد شاخه فرعی در بوته ،عملكرد اندام هوايی تازه و خشك ،عملكرد دانه و
عملكرد اسانس از تيمار مصرف  3ليتر در هكتار بيوميك حاصل شد .البته برای عملكرد دانه
تفاوت معنی داری بين  3و  2ليتر در هكتار کود وجود نداشت .در بين تيمارهای مصرف کود
زيستی فسنوترن نيز مشاهده گرديد که کاربرد  3ليتر در هكتار سبب افزايش معنی دار صفات
ارتفاع گياه ،تعداد شاخه فرعی در بوته ،عملكرد اندام هوايی تازه و خشك و عملكرد اسانس می-
شود همينطور در اين نوع کود نيز برای صفات مذکور تفاوت معنی دار آماری بين تيمارهای 3
و  2ليتر در هكتار کود وجود ندارد .همچنين مصرف فسنوترن در مقايسه با عدم مصرف آن بر
عملكرد دانه معنی دار بود .بطوريكه در بين تيمارهای مصرف فسنوترن تفاوت معنی دار آماری
بين تيمارهای  2 ،3و  1ليتر در هكتار کود برای صفت عملكرد دانه مشاهده نشد .اثر کودهای
زيستی بيوميك و فسنوترن بر صفات تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،و درصد اسانس معنی
دار نبود.
کلمات کلیدی :گياه دارويی ،عملكرد ،ريحان ،بيوميك ،فسنوترن ،اسانس.

مقدمه
يكی از نيازهای مهم در برنامهريزیهای زراعی به منظور حصول عملكرد باال و کيفيت مطلوب،
ارزيابی سيستمهای تغذيه گياهان است (تهامی و همكاران .)1393 ،با روش صحيح حاصل-
خيزی خاک و تغذيه گياه میتوان ضمن حفظ محيط زيست ،افزايش کيفيت آب ،کاهش
فرسايش و حفظ تنوع زيستی ،کارايی نهادهها را افزايش داد .از انواع روشهای صحيح
حاصلخيری خاک میتوان به کاربرد کودهای زيستی اشاره کرد (صباحی و همكاران .)1389 ،با
توجه به اهميت ريحان به عنوان يك گياه دارويی و همچنين لزوم بكارگيری کودهای زيستی
جهت نيل به سمت کشاورزی پايدار و کاهش وابستگی به کودهای شيميايی اين تحقيق با هدف
بررسی اثر کودهای زيستی بيوميك و فسنوترن بر عملكرد ،اجزای عملكرد و محتوی اسانس
ريحان در منطقه زاهدان به اجرا در آمد.

 عملکرد اندام هوایی تازه و خشکمطابق با مقايسه ميانگين تيمارها بيشترين عملكرد عملكرد اندام هوايی تازه و خشك به ترتيب
با ميانگينهای  21/20996و  89/4012کيلوگرم در هكتار از تيمار مصرف  3ليتر در هكتار
بيوميك بدست آمد .کمترين ميزان عملكرد اندام هوايی تازه و خشك گياه دارويی ريحان نيز از
تيمار عدم مصرف بيوميك حاصل شد (جدول  .)1در بين تيمارهای کاربرد کود زيستی
فسنوترن نيز مصرف کود در مقايسه با عدم مصرف آن موجب افزايش عملكرد اندام هوايی تازه و
خشك گرديد .بطوريكه برای عملكرد اندام هوايی به ترتيب مصرف  2 ،1و  3ليتر در هكتار کود
باعث افزايش  58/20 ،00/27و  18/14درصدی عملكرد در مقايسه با عدم مصرف شد.
همينطور برای عملكرد اندام هوايی خشك گياه نيز مصرف  2 ،1و  3ليتر در هكتار کود سبب
افزايش  77/9 ،05/13و  23/9درصدی عملكرد نسبت به تيمار عدم مصرف فسنوترن گرديد.
مطابق با جدول مقايسه ميانگينها در بين تيمارهای مصرف کود نيز مشاهده میشود تفاوت
آماری معنی داری بين تيمار  2 ،1و  3ليتر در هكتار وجود ندارد .کمترين ميزان عملكرد اندام
هوايی تازه و خشك ريحان نيز از تيمار عدم مصرف فسنوترن حاصل گرديد (جدول )1
 عملکرد دانهمطابق با جدول مقايسه ميانگينهای تيمارهای کود زيستی بيوميك بيشترين عملكرد دانه از
تيمار مصرف  3ليتر در هكتار کود بدست آمد اما تفاوت آماری معنی داری بين اين تيمار با
تيمار مصرف  2ليتر در هكتار کود مشاهده نشد .کمترين عملكرد دانه نيز از تيمار عدم مصرف
بيوميك حاصل شد (جدول  .)1مقايسه ميانگين تيمارهای کود زيستی فسنوترن نيز نشان داد
که مطابق با عملكرد اندام هوايی ريحان ،مصرف فسنوترن در مقايسه با عدم استفاده از آن سبب
بهبود عملكرد دانه میگردد .در بين سطوح مختلف فسنوترن مورد استفاده نيز تفاوت معنی
داری بين تيمارهای مصرف  2 ،1و  3ليتر در هكتار کود مشاهده نگرديد (جدول .)1
 عملکرد اسانسدر بين تيمارهای کود زيستی بويميك بيشترين مقدار عملكرد اسانس اندام هوايی با ميانگين
 00/2کيلوگرم در هكتار از تيمار مصرف  3ليتر در هكتار کود بدست آمد .همين نتيجه برای
کود زيستی فسنوترن حاصل شد ،بطوريكه مصرف  3ليتر در هكتار فسنوترن با ميانگين 80/1
کيلوگرم در هكتار افزايش  33/18درصدی را نسبت به تيمار شاهد نشان داد .کمترين مقدار
عملكرد اسانس نيز برای هر دو نوع کود زيستی (بيوميك و فسنوترن) از تيمار عدم مصرف
حاصل گرديد (جدول .)1

مواد و روش ها
پژوهش حاضر در سال زراعی  1396-97در شهرستان زاهدان واقع درکالته کامبوزيا به صورت
کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار اجرا گرديد .تيمارهای
آزمايشی از چهار سطح کود زيستی بيوميك شامل  2 ،1 ،0و  3ليتر در هكتار به عنوان فاکتور
اصلی؛ و کود زيستی فسنوترن در چهار سطح شامل  2 ،1 ،0و  3ليتر در هكتار به عنوان فاکتور
فرعی در نظر گرفته شدند .در اين آزمايش صفات ارتفاع گياه ،تعداد شاخه فرعی در بوته،
عملكرد اندام هوايی تازه و خشك  ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه ،و درصد و
عملكرد اسانس ريحان اندازه گيری گرديد .داده های بدست آمده در اين تحقيق با استفاده از
نرم افزار  SASتجزيه و مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه دانكن در سطح احتمال 5
درصد انجام گرفت.

نتایج و تحلیل
 ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعیمقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که با افزايش ميزان سطوح هر دو نوع کود زيستی (بيوميك و
فسنوترن) از عدم مصرف به  3ليتر در هكتار ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در گياه افزايش
يافت بطوريكه با مصرف  3ليتر در هكتار بيوميك ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی به ترتيب
 97/23و  15/44درصد افزايش نسبت به تيمار شاهد نشان داد و برای فسنوترن نيز مصرف
همين مقدار کود ( 3ليتر در هكتار) به ترتيب افزايش  23/18و  70/37درصدی ارتفاع بوته و
تعداد شاخه فرعی گياه را نسبت به تيمار شاهد داشت .قابل ذکر است که برای کود زيستی
فسنوترن تفاوت معنی داری بين مصرف  3ليتر در هكتار با  2ليتر در هكتار کود برای هر دو
صفت ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی گياه مشاهده نشد (جدول .)1

نتیجه گیری
بطورکلی نتايج نشان داد که مصرف کودهای زيستی بيوميك و فسنوترن در تمام سطوح موجب
بهبود رشد و عملكرد گياه دارويی ريحان میشود ،بطوريكه کمترين ميزان صفات مورد بررسی از
تيمار عدم مصرف کود زيستی حاصل گرديد .با توجه به نتايج تحقيق مشخص گرديد که اگر
هدف از کشت گياه دارويی ريحان حصول اندام هوايی و اسانس استحصال شده از اين قسمت از
گياه میباشد میتوان از کود زيستی بيوميك تا حداکثر  3ليتر در هكتار و کود زيستی فسنوترن
تا حداکثر  1ليتر در هكتار استفاده کرد؛ اما اگر هدف توليد بذر از اين گياه می باشد مصرف 2
ليتر در هكتار کود زيستی بيوميك و  1ليتر در هكتار کود زيستی فسنوترن قابل توصيه است.
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