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Introduction  

It is well accepted that application of chemical fertilizers contaminates the water and soil resources and 
reduces the quality of agricultural and medicinal products, which subsequently creates serious environmental 
issues. Currently, to improve soil fertility and have sustainable production, bio-fertilizers as an alternative to the 
chemical fertilizers have been widely applied. Product quality and production sustainability are very important 
parameters for medicinal products. In agricultural system, weeds are an inevitable part of the process which can 
negatively affect the production of the medicinal plant. Weeds can compete with medicinal plant for water, 
nutrient, light, space, and carbon dioxide access, which subsequently reduces quantitative and qualitative yields 
of the plant and increases crop yield losses. Therefore, this experiment was conducted to evaluate the effect of 
different fertilizer sources on biochemical traits of basil plant in control and non-control conditions with weeds. 

Materials and Methods  
This experiment was split plot based on randomized complete block design with three replicates and was 

conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran. The treatments consisted of 
competition between plants and weeds (weedy and weed free) as the main factor and sub factors were fertilizer 
sources as: 1- control (no fertilizer), 2- NPK fertilizer (urea fertilizer (100 kg ha

-1
) + triple super triphosphate 

(100 kg ha
-1

) + potassium sulfate (80 kg ha
-1

)), 3- humic acid (15 l ha
-1

), 4- animal manure (20 ton ha
-1

), 5- NPK 
fertilizer (urea fertilizer (50 kg ha

-1
) + triple super triphosphate (50 kg ha

-1
) + potassium sulfate (40 kg ha

-1
)) + 

humic acid (7.5 l ha
-1

), 6- NPK fertilizer (urea fertilizer (50 kg ha
-1

) + triple super triphosphate (50 kg ha
-1

) + 
potassium sulfate (40 kg ha

-1
)) + animal manure (10 ton ha

-1
), 7- animal manure (10 ton ha

-1
) + humic acid (7.5 l 

ha
-1

) and 8- spraying macro and micro elements. The predominant weeds identified in the field included 
velvetleaf (Abutilon theophrasti), sorghum (Sorghum halepense), euphorbia (Euphorbia maculate) and wild 
melon (Cucumis melo. Var. Agrestis). 

Results and Discussion  
The results showed that the biochemical traits such as total phenol, total flavonoid and antioxidant activities 

had significant increment in weed infestation compared to weed free condition. Based on the results, the highest 
total fresh weight in the first harvest (11527 kg ha

-1
) and second harvest (15077 kg ha

-1
) belonged to chemical 

fertilizer + humic acid treatment. Animal manure + humic acid treatment had the highest (P < 0.05) total dry 
weight in the first harvest (1822.3 kg ha

-1
) and second harvest (2426.01 kg ha

-1
) compared to other treatments. 
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According to the results, weed interference reduced (P < 0.05) the total fresh and dry weight of plant compared 
to weed control, where the total fresh and dry weight in the first harvest was decreased up to 50.31% and 
42.29%, respectively and in the second harvest, up to 48.69% and 49.58%, respectively. Weeds density and 
biomass were affected by treatments, the highest weed density and biomass was observed by chemical 
treatments at the first and second stages of sampling, (49.33 and 36 plant.m

-2
, and 188.25 and 155.25 g.m

-2
, 

respectively). 

Conclusion  
Based on the results of current study, the integrated application of organic fertilizers had a positive effect on 

the production and biochemical traits in basil. Overall, the application of organic fertilizers reduces production 
costs and environmental pollution that can cause by the use of chemical fertilizers. Organic fertilizer also reduces 
weed dry weight which consequently decreases the damage caused by herbicides. Therefore, it can be suggested 
that organic fertilizers can be applied to produce healthy and sustainable products. 
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 مقاله پژوهشی

 191-012، ص 1021، تابستان 0، شماره 02جلد 

 های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان 

0منصوریدخت  ایران، 3، وحید اکبرپور*0، فائزه زعفریان1اسماعیل معافی
 

 40/40/0044تاریخ دریافت: 

 32/00/0044تاریخ پذیرش: 

 چکیده

اي  اي مختلف، از اهمیتت ویت     در پاسخ به منابع تغذیه زراعی گیاهان دارویی از جمله تغییرات کمی و کیفی این گیاهان هاي مختلف به مطالعه جنبه
علوم  اي در مزرعه آموزشی و پ وهشی دانشگا  کیفی گیا  ریحان به منابع مختلف تغذیهمنظور بررسی تغییرات کمی و  برخوردار است. لذا پ هش حاضر به

 اناتام شتد.   0231در سه تکترار اناتام در ستا      کامل تصادفی هاي بلوک طرح در قالب هاي خرد شد  کرتصورت  بهکشاورزي و منابع طبیعی ساري 
منتابع   یعلف هرز( و عامتل فرعت   نیوجعدم علف هرز و  وجینهرز )در دو سطح  هاي فو عل یزراع ا یرقابت گ ،یعامل اصلفاکتورهاي آزمایش شامل 

ی )از وانیت کتود ح  -0 هیومیت،،  اسید -2 (،می+ سولفات پتاس پلتری فسفات اور  + سوپر) ییایمیکود ش -3 ،)بدون کود( شاهد -0شامل: مختلف  يکود
 NPKیپاشت  محلتو   -8و  + اسید هیومیت، ی وانیح کود -0ی، وانیکود ح +یی ایمیش کود -1، + اسید هیومی،یی ایمیکود ش -5، د یپوس منبع گاوي(

(20-20-20) + micro (Fe, Zn, Mn, B)  .اکستیدانی در   نتایج نشان داد که صفات فیتوشیمیایی از جمله فنل، فالونوئید کتل و فعالیتت آنتتی    بود
بت به تیمار شاهد )عاري از علف هرز( نشان داد. بیشترین میزان وزن تر کل در چین داري را در هر دو چین نس هاي هرز افزایش معنی شرایط وجود علف

کیلوگرم در هکتار( مربوط به تیمار کود شیمیایی + اسید هیومی، بود؛ همچنین تیمار کود حیتوانی   05400کیلوگرم در هکتار( و چین دوم ) 00530او  )
کیلوگرم در هکتار( را به خود اختصاص داد.  40/3031کیلوگرم در هکتار( و چین دوم ) 2/0833+ اسید هیومی، بیشترین وزن خش، کل در چین او  )

اي که عملکرد تر و  هاي هرز گردید؛ به گونه هاي هرز موجب کاهش وزن تر و خش، کل نسبت به شرایط کنتر  علف الزم به ذکر است که حضور علف
درصتد کتاهش یافتت. تیمارهتاي      58/03و  13/08ترتیب به میزان  درصد و در چین دوم به 33/03و  20/54ترتیب به میزان  خش، کل در چین او  به

بترداري، تیمتار شتیمیایی داراي بیشتترین تتراکم       که در مرحله او  و دوم نمونهطوري هاي هرز تأثیر داشت؛ بهي علفتود  روي تراکم و زیست اي تغذیه
کاربرد تلفیقی کودهتاي آلتی   گرم در متر مربع( بود.  35/055و  35/088ترتیب  هاي هرز )بهتود  علف  زیستبوته در متر مربع( و  21و  22/03ترتیب  )به

، موجب شیمیایی کودهاي مصرف از ناشی تولید هاي هزینه کاهش ضمن آلی کودهاياستفاد  از  ماموع در. بودصفات مورد بررسی  بر تأثیر مثبت داراي
گونته   شوند، به همین دلیل روش مناسبی براي تولید سالم و پایدار این پی آن کاهش خسارات ناشی از رقابت می و در هرز هاي کاهش وزن خش، علف

 باشد. محصوالت می

 

 اکسیدانی، گیاهان دارویی ید هیومی،، تنش رقابتی، فنل، فعالیت آنتیسا های کلیدی: واژه
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مقیاس وسیعی  در ها آن از داروهاي حاصل و دارویی گیاهان شیمیایی،
اجتزاي   از کشتورها  برختی  در طوري که به گیرند، می قرار استفاد  مورد

 هتاي  هزینته  .(Emad, 2008)شوند  می محسوب درمان ناپذیر جدایی

 داروهاي از استفاد  سمت به را داروسازها شیمیایی، داروهاي آور سرسام

 ,Najafpour Navaei and Shariat) استتت داد  ستتو  گیتاهی 

 از کتی ی .Ocimum bacilicum Lبتا نتام علمتی     ریحتان . (2017

 بتر  عتالو   این گیتا   .باشد می50نعناع تیر  اقتصادي هاي گونه ترین مهم
در طب  ،عطرسازي و صنایع غذایی، داروسازي، دندانپزشکیکاربرد در 

که مواد متثثر    طوري ؛ بهسنتی و مدرن نیز موارد استفاد  بسیاري دارد
پیکر رویشی این گیا  محتواي اشتهاآوري است که براي درمان نفتخ،  
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شتود   متی دستگا  گوارش و تستکین حتخ خستتگی استتفاد      تقویت 
(Omidbaigi, 2000; Chalchat and Ozcan, 2008) . 

زراعتی گیاهتان دارویتی از جملته      هتاي مختلتف بته    مطالعه جنبه
اي مختلتف،   در پاسخ به منابع تغذیه تغییرات کمی و کیفی این گیاهان

دارویی همترا    اي برخوردار است. تغذیه صحیح گیاهان از اهمیت وی  
و زیستتت   بتتا رعایتتت اصتتو  تولیتتد ارگانیتت،، ضتتمن حفتت  محتتیط  

افزایش عملکرد  هاي بهداشتی مواد خام گیاهان دارویی سبب استاندارد
. (Sahoo, 2001)شتود   این گیاهتان متی  کمی و کیفی مواد موثر  در 

 گیاهان عملکرد بر تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان  به کودهاي شیمیایی

 با که وی   هنگامی ها به آن زیاد از باشند، ولی استفاد  مطرح می دارویی

 همترا  باشتد،   گیاهی بقایاي سوزاندن مثل نامناسب عملیات مدیریتی

 Pirasteh Anosheh et)دهتد   می کاهش شدت را به آلی خاک ماد 

al., 2010) .،وري از  و افتزایش بهتر    تثبیتت  فتوري بته   نیاز بنابراین
 منطقه خاک سازي غنی تواند به آلی می کودهاي صحیح استفاد  طریق

 بتر  کته  مفیتدي  بته علتت اثترات    آلتی  ریشه کمت، کنتد. کودهتاي   

 ارکان دارند؛ یکی از بیولوژیکی خاک و فیزیکی، شیمیایی خصوصیات

 شوند.  خاک محسوب می مهم باروري

امروز  کاربرد کودهاي آلی همچون اسید هیومی، براي بهبتود و  
 ,.El-Sherbeny et al)محصتوالت زراعتی   افتزایش کمتی و کیفتی   

 Turan et)زیستتی  هتاي غیتر   و همچنین کاهش اثرات تنش  (2012

al., 2011)   در حا  توسعه است. اسید هیومی، ی، ترکیب پلیمتري
آلی و طبیعی است که در نتیاته پوستیدگی متواد آلتی ختاک، پیتت،       

توانتد جهتت افتزایش محصتو  و      آید و می وجود می و غیر  بهلیگنین 
 تحقیقات نتایج .(Gad El-Hak et al., 2012)کار رود  کیفیت آن به

 فراهمتی  و افتزایش جتذب   با طبیعی ي ماد  این آن است که از حاکی

 و روي منگنتز،  پتاسیم، فستفر، کلستیم،   غذایی نظیر نیتروژن، عناصر
 آب، محتتواي  جتذب  ، موجتب افتزایش  (Yuan et al., 2017)آهن 

و در  (Dolatabadi et al., 2011)فتوستنتزي   مواد انتقا  و کلروفیل
در همتین   شتود.  عملکرد گیاهان می نتیاه باعث بهبود رشد و افزایش

ارتباط محققان نقش مثبت اسید هیومی، در افزایش وزن تر و خش، 
 Ahmad et) (.Hibiscus sabdariffa L)کاستبرک چتاي خشت،    

al., 2011)و وزن تر و خش، ذرت ، (Zea mays L.) (Daur and 

Bakhashwain, 2013)  اند. گزارش کرد 
کی دیگر از منابع کود آلی، کود دامی استت. اثترات مثبتت کتود     ی

ستازي ختاک و در    دامی بر باروري خاک، افتزایش متاد  آلتی و غنتی    
نهایت بهبود رشد و نمو گیا ، توسط محققین مختلف مورد تایید قترار  

همچنتتین  .(Jalilian and Heidarzadeh, 2020)گرفتتته استتت 
هتایی کته کتود حیتوانی دریافتت کردنتد،        گزارش شد  است که خاک

تتر، مقتادیر فستفر، پتاستیم،      تر و غنتی  بر جمعیت میکروبی فعا  عالو 
هتایی   کلسیم، منیزیم و نیترات قابل دسترس بیشتري نسبت به ختاک 

. (Azeez et al., 2010)اند، داشتند  هاي غیرآلی تغذیه شد  که با کود

در  تتن  24 با افزایش مصترف کتود دامتی تتا     نمودند محققین گزارش
 (Bunium persicum Boiss)ستیا    زیتر   و عملکترد  رشتد  هکتتار 

. در پ وهشی دیگر نتایج  (Khorramdel et al., 1979)افزایش یافت
کمپوستت و   یکتود ورمت  آلتی )  هتاي  نهتاد   انواع مصرف که نشان داد

محتتوي   تتود ،  بهبتود عملکترد زیستت    ي( موجبکمپوست زباله شهر
 Mentha)نعنتاع فلفلتی    دارویتی  گیتا   استانخ  و عملکترد  استانخ 

piperita) و شاهد شد  کود شیمیایی با مقایسه در(Ayyobi et al., 

بادرشتبو   عملکترد  و رشتد  بتر  دامی کود سطوح اثر . در ارزیابی(2014
(Dracocephalum moldavica) مصرف  افزایش با که گزارش شد

 فراهمی عناصر غتذایی  دلیل به هکتار در تن 04 به صفر از کود دامی

طتور   بته  خشت، بتر    و تتاز   عملکترد  رشد و پرمصرف و مصرفکم
. در مطالعته دیگتري   (Rahbarian, 2014) افزایش یافتت  داري معنی

کمپوستت و   کاربرد کودهاي آلی و زیستی نظیر ورمتی مشاهد  شد که 
همرا  بایوچار باعتث افتزایش کمیتت و کیفیتت گیتا        سودوموناس به

 . (Charbandi et al., 2021) ریحان شد
عنتوان یکتی از اجتزاي مکمتل      هتاي هترز از یت، ستو بته      علف

هاي کشاورزي  ناپذیر در سامانه هاي کشاورزي و بخش جدایی نظام بوم
کننتد    محسوب شد  و از سوي دیگتر از جملته عوامتل مهتم محتدود     

باشند، کته   افزایش تولیدات کشاورزي در کشورهاي در حا  توسعه می
متتواد غتتذایی، نتتور، فضتتا و  بتتا گیتتا  دارویتتی در دسترستتی بتته آب،  

اکسیدکربن رقابت کرد  و سبب کاهش کمتی و کیفتی و افتزایش     دي
. در (Kavurmaci et al., 2010)گردنتد   تلفات عملکرد محصو  می

هاي هترز   ی، پ وهش، عملکرد دانه ذرت تحت شرایط رقابت با علف
 ;Dehghanian and Nasrollahzadeh, 2014)کتتاهش یافتتت 

Hussain et al., 2014)     در بررسی تأثیر منتابع کتودي مختلتف بتر .
 Rosmarinus)صتتتفات فیزیولتتتوژیکی و بیوشتتتیمیایی رزمتتتاري 

officinalis L.) يها علف هاي هرز گزارش شد که در رقابت با علف 
 کاهش سبب وژننیتر نظیتتتتتتتتتر ییاغذ عناصر ايبر قابتر در زهر
که نیتروژن  جایی نیتروژن شد  و از آنکافی  ارمقد به ريمارز سترسید

 زهر يها علف با قابترهتا دارد،   نقش اساستی در ستاختمان کلروفیتل   
 ,.Sadegh et al) استتت  شد ها  بر فیلوکلر انمیز کاهش سبب

2019). 
 در اهمیتت  نکته حتائز  دارویی، گیاهان نقش و اهمیت به توجه با

 تود   تولید زیست افزایش گیاهان دارویی ارزشمند، این پرورش و تولید

سموم  کود یا از اعم شیمیایی هاي کمترین میزان مصرف نهاد  ها با آن
باشد. در نتیاه با توجه بته متوارد فتو      می هرز هاي علف و آفات دفع

بررستی اثتر منتابع کتودي مختلتف، بتر صتفات         هدف از این تحقیق
هتاي هترز    بیوشیمیایی و عملکرد گیا  ریحان در شرایط رقابت با علف

 باشد. می

 



 028      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

 ها مواد و روش

منابع کودي مختلف بر صفات بیوشیمیایی و تاثیر منظور بررسی  به
در شرایط رقابت بتا   (.Ocimum bacilicum L)عملکرد گیا  ریحان 

هاي خرد شد  در قالتب طترح   صورت کرت یشی بههاي هرز، آزما علف
 فاکتورهتاي اجترا گردیتد.    0231هاي کامتل تصتادفی در ستا      بلوک

هاي هرز )در دو  عامل اصلی، رقابت گیا  زراعی و علف آزمایشی شامل
شامل: سطح وجود و عدم وجود علف هرز( و عامل فرعی منابع کودي 

در  لتوگرم یک 044)اور  ) ییایمیکتود شت   -3 ،)بتدون کتود(   شتاهد  -0
در هکتتار( + ستولفات    لتوگرم یک 044) پتل تری فسفات هکتار( + سوپر

 در تتتریل 05استتید هیومیتت، ) -2 (،در هکتتتار( لتتوگرمیک 84) میپتاستت
یی ایمیکود شت  -5، تن در هکتار( 34) د یپوس یوانیکود ح -0 ،هکتار(

در  لتوگرم یک 54 پتل تری فستفات  در هکتار + ستوپر  لوگرمیک 54 اور )
 5/0)+ اسید هیومی، ( در هکتار لوگرمیک 04 میپتاس ار + سولفاتهکت

 در هکتار + ستوپر  لوگرمیک 54 اور یی )ایمیکود ش -1، هکتار( رد تریل

در  لوگرمیک 04 میدر هکتار + سولفات پتاس لوگرمیک 54 پلتری فسفات
تتن در   04ی )وانیح کود -0، تن در هکتار( 04) یوانیکود ح +( هکتار
ی پاشت  محلتو   -8و  (ردر هکتتا  تتر یل 5/0)+ استید هیومیت،    (هکتار

پتاستیم  -فستفر -ریزمغذي )آهن، روي، بر و منگنز( + نیتروژنعناصر 
ي تحقیقتاتی دانشتگا    که در سه تکترار در مزرعته  بود  (34-34-34)

 03´ و 21° جغرافیتایی  عرض باساري علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
و  شترقی  دقیقته  02´ و درجته  52° جغرافیتایی  طتو   و شمالی دقیقه

 به اجرا درآمد.  0231در سا   متر، 00میانگین ارتفاع از سطح دریا 
زمتین و اجتراي آزمتایش در مزرعته، از الیته       يساز آماد پیش از 

ي صتورت گرفتت و   بتردار  نمونته متتر(   سانتی 24سطحی خاک )عمق 
گیتتري شتتد،  تتترین خصوصتتیات فیزیکتتی و شتتیمیایی آن انتتداز  مهتتم

همچنین وضعیت عناصر غتذایی کتود دامتی )از منبتع گتاوي( متورد       
 آورد  شد  است.  0جدو  استفاد  نیز مشخص شد، که نتایج آن در 

 
 کود دامی مورد استفاده در آزمایشخاک مزرعه و برخی از خصوصیات شیمیایی  -0جدول 

Table 1- Some of the chemical properties of field soil and used manure in experiment  

 بافت
Texture 

 پتاسیم

 (mg kg-1) K  

 فسفر 
(mg kg-1)P  

 نیتروژن

)%N ( 
 کربن آلی
O.C (%) 

 سیدیتها
pH 

هدایت 

 الکتریکی 
EC (dS m-1) 

 نمونه
Sample 

 Soil  خاک Clay-silty 252.6 13.45 0.13 1.26 7.31 1.74 سیلتی-رسی

 Manure کود دامی 3.1 7.54 14.34 1.27 (%)0.49 (%)1.47 -

 
متر مربع با چهار خط  3×3صورت  هاي فرعی این آزمایش به کرت
متتر و فاصتله    ستانتی  54هاي کاشتت از هتم،    که فاصله ردیفکاشت 

 هاي اصلی بته ابعتاد   بود و کرت متر سانتی 5هاي روي هر ردیف،  بوته
قبل از کاشتت، کتود دامتی    سازي شدند.  بود، آماد متر مربع  5/03×3

کتود  شتد.  هتاي مربوطته، اضتافه     بسته به تیمار متورد نظتر در کترت   
نیتروژن همزمتان بتا کاشتت بتذرها در      2/3شیمیایی فسفر، پتاسیم و 

ود شتیمیایی  هاي مربوطه، بته ختاک اضتافه شتدند و متابقی کت       کرت
 برگتی گیتا  اعمتا  گردیتد.     8-04صورت سرک در زمان  نیتروژن به

پاشی عناصر ماکرو و میکرو، طی دو مرحله اناام شتد. مرحلته    محلو 
 8-04برگی( و مرحله دوم در زمتان   0-1او  سه هفته بعد از کاشت )

 3-2برگی بود. تیمار اسید هیومی، نیز پتخ از ههتور گیتا  )مرحلته     
براي  هاي مربوطه اضافه گردید. پاشی به کرت ورت محلو ص برگی( به

استتفاد  گردیتد   مورد نظر کاشت ریحان ریحان از بذور محلی منطقه 
 05متري زمتین در تتاریخ    صورت مستقیم و در عمق ی، سانتی به که

 کاشته شد. اردیبهشت ما 
 از پتخ  بوته در متتر مربتع(،   04مناسب ) منظور حصو  تراکم به

هاي  شد( بوته متر سانتی 04ها  زمانی که ارتفاع بوتهگیا  ) کامل استقرار
 شتد  در مزرعته   ییشناستا غالتب  هترز   يها  علفگردید.  تن، اضافی

 Sorghum)، قیتتا  (Abutilon theophrasti)گاوپنبتته  شتتامل

halepense) ، فرفیتون (Euphorbia maculate)    و خربتز  وحشتی
(Cucumis melo var. agrestis) هتاي  عملیات وجین علتف  .بودند

صورت دستی و هتر هفتته بته محت      هاي مورد نظر بههرز در کرت
استقرار  جهت رشد دور  ابتداي در رویت شدن علف هرز اناام گردید.

 آن از پتخ  و شد اناام سب، آبیاري بار ی، روز دو هر ها، مناسب بوته

برداشتت   گردیتد.  اناتام  هفتگتی  صتورت  به و روش غرقابی آبیاري به
متتر مربتع و بتا در نظتر گترفتن اثتر        0به مساحت چین  دوصورت  به

اي صورت پذیرفت. چین او  در اوایتل تیرمتا  و چتین دوم در     حاشیه
چتین   هتر  در نهایی عملکرد محاسبه اواخر شهریورما  اناام شد. براي

بتر   متري زمین کتف  هاي مورد نظر از ارتفاع د  سانتی نمونه )برداشت(،
 توسط ترازوي دقیق دیایتتالی  بر  و ساقه تفکی، به ها مونهن شد  و

 تعیین گردید. سپخ براي ها مقدار وزن تر آن ترتیب بدینو  ندوزن شد

 04 دمتاي  بتا  آون ستاعت بته   08 مدتها به نمونه خش،، وزن تعیین
ند و در نهایتت توستط تترازوي دیایتتالی     شد منتقل گراد سانتی درجه

 . توزین گردیدند

 ,.Oracz et al)سیکالتیو-فولینروش مقدار فنل کل با استفاد  از 

ستنای  رنت    براي تعیین مقدار فالونوئیتد از روش محاسبه و  (2007
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. همچنتتین فعالیتتت  (Chang et al., 2002)گردیتتد استتتفاد  
گیري کاهش هرفیت روش انداز ها با استفاد  از اکسیدانی عصار  آنتی

مورد ارزیابی  (DPPH)پیکریل هیدرازیل  -0-فنیلدي 3-3رادیکالی 
که همگی ایتن صتفات در    (Burits and Bucar, 2000)قرار گرفت 

منظتور   بته همچنتین،   گیري شدند.انداز برداري و  مرحله گلدهی نمونه
هتاي   گرم از سرشتاخه  34ه گلدهی مقدار گیري اسانخ، در مرحل انداز 

گلدار تولید شد  در هتر بوتته انتختاب و استانخ آن توستط دستتگا        
 منظتور  بته گیتري شتد.    کلونار با استفاد  از روش تقطیر با آب انتداز  

 مرحلته  دو ،هترز  هاي علف ماد  خش، میزان تغییرات تراکم و بررسی
 منظور ندیب. شد اناام ریحاني از بردارهمزمان با نمونه برداري نمونه

صتورت تصتادفی    بته  کترت  هرمربع در  متر سانتی 54×54 کوادرات از
 گونته  حتد  در ،کتوادرات  هتر  در هرز هاي علف هاي بوته و شد استفاد 

 ییهتا   پاکتت  داخل در کرت هر به مربوط هاي  نمونه سپخ و شناسایی
 در گتراد   ستانتی  درجه 04 دماي در ساعت 03 مدت به و شد  داد  قرار
  .دیگرد نیتوز سپخ و شد خش، و نگهداري آون

 .SAS (Verافزار آمتاري  ها با استفاد  از نرمتازیه و تحلیل داد 

 Excel  (2010)افتزار اناام شد  و براي رسم نمودارهتا از نترم   (9.4
در ستطح   LSDها نیز از طریق آزمون استفاد  گردید. مقایسه میانگین

 درصد اناام گرفت. پنج احتما  

 

 نتایج و بحث

 فنل کل

اثتر ستاد  و   هاي مورد بررسی نشان داد کته   تازیه واریانخ داد 
هاي هرز بر میزان فنل کل در هر دو چین  متقابل منابع کودي و علف

که در چین او  تیمار کتود   طوري (. به3جدو  داشت )داري  تاثیر معنی
گرم در گترم بتر     میلی 55/03اسید هیومی، بدون وجین )حیوانی + 

کمتترین میتزان     خش،( حاوي بیشترین میزان فنل کل بود؛ در حالی
گرم در گترم بتر  خشت،( و در     میلی 83/3فنل کل در تیمار شاهد )

(. بیشینه و کمینه میزان 2جدو  شرایط کنتر  علف هرز مشاهد  شد )
ترتیب در تیمار کود حیوانی + استید هیومیت،    چین دوم نیز به فنل در

گرم در گرم بر  خش،( و شتاهد بتاوجین    میلی 30/20بدون وجین )
(. البتته در  2جدو  دست آمد ) گرم در گرم بر  خش،( به میلی 08/0)

کود وجین،   هر دو چین بین سه تیمار کود حیوانی + اسید هیومی، بی
وجین تفتاوتی   حیوانی + اسید هیومی، باوجین و نیز کود شیمیایی بی

دلیل  کاربرد کودهاي آلی به(. 2جدو  از لحاظ آماري مشاهد  نگردید )
کتربن و نیتتروژن   مخصوصتا   افزایش دسترسی گیا  بته متواد غتذایی   
 ,.Ghorbanali et al)گتردد  موجب افزایش تولید ترکیبات فنلی متی 

دست آمد ، چین او  میزان فنل بیشتري  استناد به نتایج به با. (2011
 (.2جدو  نسبت به چین دوم تولید کرد )

 
 بیوشیمیایی ریحان طی دو چینبر صفات  تیمارهای آزمایش واریانس اثر تجزیه -0جدول 

Table 2- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on biochemical traits of basil in two harvests 

 اکسیدانی فعالیت آنتی

Antioxidant activity 
 فالونوئید کل 

Total flavonoids 
 فنل کل 

Total phenol  درجه

 d.f آزادی 
 منابع تغییرات

S.O.V  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

 Blockبلوک  2 7.67 7.35  8.83 10.34  6.77 10.91

314.43* 284.47* 
 

341.33** 308.18* 
 

889.81** 814.002** 1 
 (A) هاي هرز  علف

Weeds (A) 

6.77 4.81  3.17 3.70  4.27 5.30 2 
 (a) خطاي 

Error (a) 

632.90** 662.61** 
 

113.84** 99.84** 
 

419.74** 393.38** 7 
 (B) منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
19.52** 14.37** 

 
5.27* 8.14** 

 
33.60** 27.36** 7 A×B 

 Errorخطا آزمایش  28 6.76 6.69  2.26 2.20  5.11 5.10

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 11.3 9.2  10.9 7.9  4.2 3.4

 .باشدمی درصد ی، و پنج احتما  سطح در دارمعنی دهند نشان ترتیب به: ** و *

* and **: are significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

 فالونوئید

ها، نشان داد کته اثتر ستاد  و     نتایج حاصل از تازیه واریانخ داد 

هاي هرز بر میزان فالونوئید در  برهمکنش منابع کودي مختلف و علف
 (. 3جدو  دار گردید ) هر دو چین معنی

 
 



 022      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

 بر صفات بیوشیمیایی ریحان طی دو چین آزمایشتیمارهای  مقایسه میانگین اثر -3جدول 

Table 3- Mean comparison of the effects of experimental treatments on biochemical traits of basil in two harvest 

 اکسیدانی فعالیت آنتی

Antioxidant activity 
(%) 

 
 فالونوئید کل

Total flavonoids 
 (mg g-1 dw) 

 
 فنل کل

Total phenol  

(mg g-1 dw) 
 Treatmentتیمار 

 0چین 
Harvest 2 

 0چین 
Harvest 1 

 0چین  
Harvest 2 

 0چین 
Harvest 1 

 0چین  
Harvest 2 

 0چین 
Harvest 1  منابع کودیFertilizer sources 

های  علف

هرز 
Weeds 

31.53 g 43 g 
 

6.08 f 9.08 f 
 

7.48 j 9.82 j  شاهدControl 

وجین  با
Weed 

free 

63.19 b 74.66 b 
 

14.70 c 19.83 c 
 

30.49 bc 35.83 bc  ی شیمیایکودNPK  Chemical NPK 

46.19 e 57.66 ef  8.95 de 15.55 d  10.31 ij 17.98 hi  ،اسید هیومیHumic acid 

50.06 d 61.53 de 
 

9.45 de 14.58 de 
 

20.54 ef 15.65 i  کود حیوانیAnimal manure 

58.99 c 70.46 c 
 

11.54 d 16.66 d 
 

19.56 f 24.90 f NPK،اسید هیومی + NPK + Humic acid 

51.53 d 63 d  10.43 d 14.08 de  12.65 hi 25.87 ef 
NPK + کود حیوانی 

NPK + Animal manure 

44.53 ed 56 f  9.79 de 14.91 de  15.06 gh 20.04 gh 
 پاشی عناصر ماکرو و میکرو  محلو 

Macro and micro elements 

68.86 a 80.33 a  19.12 b 24.25 b  34.69 ab 40.02 ab 
 اسید هیومی،  +کود حیوانی 

Animal manure + Humic acid 
41.53 f 55 f  7.06 ef 12.19 e  19.26 fg 24.60 fg  شاهدControl 

بدون 
وجین 

Weedy 

64.53 b 76 b  19.68 ab 24.8 ab  35.85 a 41.19 a  ی شیمیایکودNPK  Chemical NPK 

53.53 d 65 d  14.37 c 19.50 c  24.62 de 29.57 de  ،اسید هیومیHumic acid 

52.12 d 63.59 d  16.26 c 21.38 c  30.51 bc 29.96 de  کود حیوانیAnimal manure 

62.21 bc 73.68 bc  19.09 b 24.22 b  26.26 cd 31.60 cd NPK،اسید هیومی + NPK + Humic acid 

58.53 c 70 c  15.98 c 21.11 c  24.23 de 35.85 bc 
NPK + کود حیوانی 

NPK + Animal manure 

50.19 d 61.66 d  16.23 c 21.36 c  18.73 fg 24.07 fg 
 پاشی عناصر ماکرو و میکرو  محلو 

Macro and micro elements 

71.19 a 82.66 a  21.93 a 27.05 a  37.21 a 42.55 a 
 اسید هیومی،  +کود حیوانی 

Animal manure + Humic acid 
 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد پنجا  احتم سطح در LSD آزمون از استفاد  با آماري نظر از مشترک، حرف ی، حداقل داراي هايدر هر ستون، میانگین

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
 

در چین او  تمام تیمارهاي کودي باعث افزایش میزان فالونوئید 
کل نسبت به تیمار شاهد شدند. در این چتین بیشتینه فالونوئیتد کتل     

 45/30کود حیوانی + استید هیومیت، بتدون وجتین )    وط به تیمار مرب
تیمتار شتیمیایی در شترایط    گرم در گرم بر  خش،( بود که بتا   میلی

(. تیمتار  2جتدو   تداخل علف هرز تفاوت آماري چندانی نشتان نتداد )  
گرم در گرم بر  خش،( کمینه فالونوئیتد   میلی 48/3وجین ) شاهد با

بیشتترین  (، در چتین دوم نیتز   2جتدو   کل را به خود اختصتاص داد ) 
کود حیوانی + استید هیومیت، بتدون وجتین     افزایش مربوط به تیمار 

که کمترین میتزان   بود؛ درحالیگرم در گرم بر  خش،(  میلی 32/30)
ر گترم  گرم دمیلی 48/1وجین ) فالونوئید کل مربوط به تیمار شاهد با

(. الزم به ذکر است که در ایتن چتین نیتز    2جدو  بود )بر  خش،( 
و کتود  کتود حیتوانی + استید هیومیت، بتدون وجتین       بین دو تیمتار  

جتدو   شیمیایی بدون وجین تفاوتی از لحاظ آماري مشاهد  نگردیتد ) 
وجتین نیتز تفتاوت      ین و شاهد بتی وج (. همچنین دو تیمار شاهد با2

(. شایان ذکر است که 2جدو  چندانی را از لحاظ آماري نشان ندادند )
 (.2جدو  میزان فالونوئید کل در چین او  بیشتر از چین دوم بود )

بع میزان فنل کل و فالونوئید کتل در هتر دو چتین متتاثر از منتا     
کودي و شرایط رقابتی و برهمکنش این دو عامل قرار گرفتت؛ امتا در   

هتاي  اسید هیومی، در شرایط حضور علف +نهایت تیمار کود حیوانی 
رسد  نظر می بههرز باالترین میزان فنل کل و فالونوئید کل را داشت. 

نیتتروژن ختاک    آلتی و  کربن افزایش آلی از طریق استفاد  از کودهاي
کته ایتن امتر     شتوند  دسترسی گیا  به مواد غتذایی متی   افزایشباعث 
نیازهاي الزم بتراي بیوستنتز    افزایش فتوسنتز و تخصیص پیش موجب

شتود   می ترکیبات فنلی و در نتیاه افزایش تولید ،هاي ثانویه متابولیت
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(Ghorbanali et al., 2011)ي متابولیستم  . تهیه منابع مورد نیاز برا
هتاي ثانویته در    بیوستنتز متابولیتت   بتا  تنگتاتنگی  ارتباط اولیه گیاهان

 بتا  همترا   نمو گیاهتان  و رشد افزایش و داشته بیوشیمیایی مسیرهاي

 سوبستتراهاي الزم بتراي   و ها فتوسنتز، عرضه متابولیت کارآیی بهبود

 بهینته  تولیتد  بته  و منار داد  افزایش را متابولیسمی ثانویه مسیرهاي

 بتر . (Vojodi Mehrabani et al., 2017)گتردد   ترکیبات مذکور می
 ،رشتد  تمتایز  فرضتیه  و معتدنی  مواد به کربن تعاد  فرضیه دواس اس

 ,Mckey) تاس شد  اثبات ثانویه و اولیه متابولیسم بین دوطرفه رابطه

 آلتی  کودهايا ب شد  تیمار خاک در غذایی عناصرش افزای ذا، ل(1979
 در ختالص  فتوستنتز ش میزان افزای به منار نظیر کود حیوانی احتماالً

 و نشاستته  بیوسنتز اب درگیر هايآنزیم فعالیتش افزای نتیاه در و گیا 
. (Mullera et al., 2013) ددگتر می ثانویه ترکیبات سنتز در پروتئین

که کاربرد کود آلی با افزایش ماد  آلی خاک و کردند گزارش محققین 
همچنین قابلیت دسترسی گیا  به عناصر غذایی بیشتر، باعث افتزایش  

 .(Nguyen et al., 2010) در گیا  ریحان شد فنل
 دست آمد  مشخص شد کته میتزان   همچنین با توجه به نتایج به

 گیاهتان بتراي   یافتت.  هاي هرز افزایش با حضور علف فنلی ترکیبات

 در کته  فعتالی  هتاي  هاي مهاجم و اکسی ن علف شدید با تداخل مقابله

 قبیتل  از را خاصتی  دفتاعی  هايسازوکارآیند؛  وجود می تنش به شرایط
 وارد آستیب  کمتتر  گیرند تا به گیتا   کار می به کل فنل غلظت افزایش

که با نتایج ستایر پ وهشتگران مطابقتت     (Fathi et al., 2016)شود 
. در (Peterson et al., 2001; Valifard et al., 2014)دارد 

گتزارش شتد    ،(Cicer arietinum) آزمایشی روي برخی ارقام نخود
تداخل علف هرز کمبود آب و مواد غذایی باعث افزایش  که در شرایط

شود، اما در شرایط عتدم تتداخل پاستخ ارقتام     مقدار ترکیبات فنلی می
. افتزایش میتزان فالونوئیتد در    (Fathi et al., 2016)متفتاوت بتود   

دلیل فعا  شدن مکانستیم دفتاعی در برابتر    تواند بهشرایط رقابتی می
 تنش ایااد شد  باشد. 

 

 یدانیاکس یآنت تیفعال

آمد  است، اثرات متقابل منابع کتودي و   3جدو  همانطور که در 
اکستیدانی تتاثیر    علف هرز در هتر دو چتین، بتر میتزان فعالیتت آنتتی      

وجین   اسید هیومی، بی +داري داشت. تیمار تلفیق کود حیوانی  معنی
( بیشتتترین فعالیتتت  03/00( و چتتین دوم )%11/83)%در چتتین او  

اکستیدانی در   اکسیدانی را دارا بود و کمترین درصد فعالیتت آنتتی   آنتی
وجین  ( مربوط به تیمار شاهد با52/20( و چین دوم )%02چین او  )%
استید   +(. شایان ذکر است که تیمار کود حیتوانی  2جدو  بود  است )

می، و همچنین تیمار شیمیایی در هر دو شترایط حضتور و عتدم    هیو
از لحاظ آمتاري نشتان ندادنتد     داري هاي هرز تفاوت معنیحضور علف

 (. 2جدو  )

حیوانی بته همترا  استید هیومیت،      کودتلفیق  که رسد می نظر به
 خاک شیمیایی و فیزیکی هاي وی گی بر مثبت تاثیر افزایش با احتماالً

 عناصتر  بته  گیا  دسترسی قابلیت همچنین و خاک آلی ماد  افزایش و

 فعالیت افزایش باعث ،(Nourihoseini et al., 2016)ر بیشت غذایی

ستایر   نتتایج  ایتن  تاییتد  در. استت  شتد   گیا  ریحان در اکسیدان آنتی
 یدنتای  آویشتن  دارویتی  گیتا   در کردنتد  گتزارش  نیتز  پ وهشتگران 

(Thymus deanensis Celak.) اکسیدان آنتی فعالیت میزان یشترینب 

. در (Emami Bistgani et al., 2015)آمد دست به دامی کود تیمار از
اکسیدانی و  آزمایشی که در رابطه با تأثیر اسید هیومی، بر فعالیت آنتی

اناام شد، میزان فنتل   )Capsicum frutesens( ي فلفل کیفیت میو 
کل تحت تأثیر اسید هیومی، قرار نگرفت، ولتی فالونوئیتد و فعالیتت    

 Aminifard et)افتزایش یافتت    تأثیر این تیمار اکسیدانی تحت  آنتی

al., 2012). 
بر اساس نتتایج حاصتل شتد  از پت وهش، در شترایط رقابتت بتا        

اکسیدانی ریحان افزایش یافت. لتذا،   هاي هرز میزان فعالیت آنتی علف
رستد یت، رابطتته جتایگزینی بتین رشتتد گیتا  و تولیتتد       بته نظتر متتی  

هاي ثانویه وجود دارد و در شرایط نامستاعد محیطتی میتزان     متابولیت
 Herms)یابند هاي ثانویه افزایش میرشد کاهش ولی میزان متابولیت

and Mattson, 1992)   از سوي دیگر، یکی از دالیل کتاهش رشتد .
هتاي هترز، تولیتد انتواع      گیاهان در حضور ترکیبتات دگرآستیب علتف   

هاي آزاد اکسی ن در گیاهان هدف تحت تاثیر سمیت گیاهتان     رادیکا
اکستیدان قادرنتد محتیط ستلو  و      آسیب است که ترکیبتات آنتتی   دگر

هاي آزاد مصون دارند. محققین  هاي رادیکا  غشاي سلولی را از آسیب
بیان داشتند که حضتور ترکیبتات آللوپاتیت، ستبب افتزایش فعالیتت       

شتود، زیترا ایتن     هتاي هتدف متی    اکسیدان در گیاهچه هاي آنتی آنزیم
هاي آزاد اکسی ن محتیط ستلو  را از اثترات     ها با حذف رادیکا  آنزیم
 ,Faramarzi and Ahmadi)کننتد   ها حف  متی  بار این رادیکا  زیان

اکسیدان نیز مانند سایر ترکیبات پروتئینتی   هاي آنتی . اما آنزیم(2015
ها  تحت تاثیر غلظت باالي ترکیبات آللوپاتی، قرار گرفته و فعالیت آن

 .(Lorenzo et al., 2011)یابد  کاهش می

 

 و ساقه برگ خشک و تر وزن

( نشان داد  شد ، 0جدو  همانطور که در جدو  تازیه واریانخ )
اثر ساد  کودهاي مختلف و همچنین علف هرز بتر وزن تتر و خشت،    

دار % معنتی 5بر  ریحان طی هر دو مرحله برداشت در سطح احتما  
کلیه تیمارهاي کودي متورد بررستی در    5جدو  بود. با توجه به نتایج 
جز تیمار اسید هیومیت، در چتین او  کته تفتاوت      چین او  و دوم )به

داري با شاهد از نظر وزن تر و خش، بر  نداشته است( باعتث   معنی
افزایش وزن تر بر  نسبت بته شتاهد شتدند کته در بتین تیمارهتاي       

تیمتار کتود    بتر  در چتین او  مربتوط بته     کودي بیشترین وزن تتر 



 022      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

کیلوگرم در هکتتار( بتود کته از     13/1352شیمیایی + اسید هیومی، )
لحاظ آماري با تیمارهاي تلفیق کود حیوانی + اسید هیومیت،، تلفیتق   

شیمیایی + کود حیوانی و تیمار کود حیوانی تفاوت چندانی نداشت کود 
میایی + استید هیومیت،   (. در چین دوم نیز تیمتار کتود شتی   5جدو  )
کیلوگرم در هکتار( داراي بیشترین میزان وزن تر بر  بود  00/0211)

که با تیمارهاي تلفیق کتود حیتوانی + استید هیومیت،، تلفیتق کتود       
طور تیمار کود حیوانی تفاوت چنتدانی   شیمیایی + کود حیوانی و همین

(. عدم تداخل علف هرز موجتب  5و  جدرا از لحاظ آماري نشان نداد )
افزایش چشمگیر وزن تر بر  طی هر دو مرحله برداشتت نستبت بته    

 (. 5جدو  شرایط حضور علف هرز گردید )
بیشینه و کمینه میتزان وزن خشت، بتر  ریحتان در چتین او       

 42/381ترتیب مربوط به تیمار تلفیق کود حیوانی + اسید هیومی، ) به

کیلتوگرم در هکتتار( بتود کته از      30/028کیلوگرم در هکتار( و شاهد )
لحاظ آماري بین تیمارهاي کود حیوانی + اسید هیومی،، کود حیوانی، 
کود شیمیایی + کود حیوانی، کود شیمیایی + اسید هیومیت، و تیمتار   

(. در چتین دوم  5جدو  کود شیمیایی تفاوت چندانی مشاهد  نگردید )
کیلوگرم  3/0440تیمار کود حیوانی بیشترین میزان وزن خش، بر  )

در هکتار( را به خود اختصاص داد هرچند که با تیمارهاي کود حیوانی 
+ اسید هیومی،، کود شیمیایی + کود حیوانی و تیمار کود شیمیایی + 

(. وجتین  5جتدو   اسید هیومی، در ی، گترو  آمتاري قترار گرفتت )    
کیلتوگرم در هکتتار( و دوم    34/0433هتاي هترز در چتین او  )   علف

طتور   کیلوگرم در هکتتار( میتزان وزن خشت، گیتا  را بته      38/0035)
هتاي هترز افتزایش داد     داري نسبت به شرایط عدم کنتر  علتف  معنی

 (. 5جدو  )
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Table 4- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on leaf fresh and dry weight of basil in two harvests 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

 وزن تر برگ 
Leaf fresh weight 

درجه 

 آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 
  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 

 Blockبلوک  2 45317.1 261700.0  1016.70 14604.73

2955665.02** 2036837.36* 
 

165391875.0** 153560537.3** 1 
 (A) هاي هرز  علف

Weeds (A) 

9263.45 50863.05  714700.0 991914.6 2 
 (a) خطاي 

Error (a) 

63120.93** 203456.73** 
 

12522103.6** 16227471.9** 7 
 (B) منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
28839.04ns 29965.72ns 

 
2996636.9ns 3714381.8ns 7 A×B 

 Errorخطا آزمایش  28 1787500.2 1819752.4  15892.39 13391.99

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 26.3 24.0  15.4 13.2

ns،*  باشدمی درصد ی، و پنج احتما  سطح در دارمعنی و داريغیرمعنی دهند نشان ترتیب به: ** و. 

ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

نتایج تازیه واریانخ مبین این مطلب بود که وزن تتر و خشت،   
ساقه ریحان در هر دو چین تحت تاثیر اثتر ستاد  بتین تیمارهتا قترار      

داري بتر ایتن صتفت    گرفت؛ اما اثر متقابل دو عامل فتو  اثتر معنتی   
(. بر اساس نتایج، حداکثر وزن تتر ستاقه ریحتان در    1جدو  نداشت )

 5004چین او  مربوط به تیمارهاي کود حیتوانی + استید هیومیت، )   
(؛ که با تیمارهاي کود حیتوانی، کتود   0جدو  کیلوگرم در هکتار( بود )

استید هیومیت، و همچنتین    شیمیایی + کود حیوانی، کود شیمیایی + 
داري از لحاظ آمتاري  پاشی عناصر ماکرو و میکرو تفاوت معنی محلو 

کته کتودي مصترف نشتد  بتود       (. همچنین زمانی0جدو  نشان نداد )
وزن تر ساقه نسبت به اعمتا  کتود )ستایر    کیلوگرم در هکتار(  0354)

کتود  در چین دوم تیمار تلفیقی  (.0جدو  تیمارهاي کودي( کمتر بود )
بیشترین میتزان  ( کیلوگرم در هکتار 0004) شیمیایی + اسید هیومی،

وزن تر ساقه را دارا بود؛ که با تیمارهاي کود حیوانی + اسید هیومی،، 
پاشی عناصر متاکرو   کود شیمیایی + کود حیوانی، محلو کود حیوانی، 

تفتاوت چنتدانی را از لحتاظ    تیمار کود شتیمیایی   و میکرو و همچنین
عدم کنتر  علف هرز در چین او  و دوم (. 0جدو  آماري نشان نداد )

درصدي وزن تر ساقه نسبت  00/00و  82/00ترتیب موجب کاهش  به
 (.0جدو  به حالت وجین علف هرز گردید )

زن خش، ساقه در چین او  مربوط بته تیمتار تلفیقتی    بیشترین و
کیلتوگرم در   32/821کود حیوانی به همرا  اسید هیومی، بته میتزان   

هکتار و پخ از آن در تیمارهاي کود شیمیایی + اسید هیومی، و کود 
(. شایان ذکر است کته  8جدو  شیمیایی + کود حیوانی مالحظه شد )

کیلتوگرم در هکتتار    52/034یزان در تیمار شاهد به میتزان  کمترین م
وزن خشت، ستاقه در   در چین دوم، بیشترین (. 8جدو  مشاهد  شد )
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کیلتوگرم در   84/0000تیمار تلفیقی کود حیتوانی + استید هیومیت، )   
جتز استید    هکتار( مشاهد  شد. در این مرحله بین تمتامی تیمارهتا بته   

 حضتور (. 8جتدو   نشتد ) داري مالحظه ، و شاهد تفاوت معنیهیومی

درصتدي   32/52)چتین او ( و   38/00هاي هرز باعتث کتاهش   علف
 )چین دوم( وزن خش، ساقه نسبت به حالت وجین شد  گردید. 

 
 ریحان طی دو چین وزن تر و خشک برگبر  آزمایشتیمارهای  مقایسه میانگین اثر -5جدول 

Table 5- Mean comparison of the effects of experimental treatments on leaf fresh and dry weight of basil in two harvests 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight (kg ha-1) 

 وزن تر برگ 
Leaf fresh weight (kg ha-1) تیمار 

Treatment  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

708.90 d 438.27 d  3313.03 c 2067.12 c  شاهدControl 

 منابع کودي
Fertilizer 

sources 

848.23 bc 848.67 ab 
 

5640.11 b 5177.10 b  ی شیمیایکودNPK  Chemical NPK 

764.83 cd 662.17 c  3686.72 c 3284.51 c  ،اسید هیومیHumic acid 

1007.90 a 982.20 a 
 

6410.13 ab 5946.92 ab  کود حیوانیAnimal manure 

934.57 ab 893.83 ab 
 

7366.74 a 6953.62 a 
NPK،اسید هیومی + NPK + Humic 

acid 

948.50 ab 901.60 ab  6293.35 ab 5880.23 ab 
NPK + کود حیوانی 

NPK + Animal manure 

855.57 bc 822.47 b  5406.74 b 4913.81 b 
 پاشی عناصر ماکرو و میکرو  محلو 

Macro and micro elements 

954.20 ab 986.03 a  6793.32 ab 6380.54 ab 
 اسید هیومی،  +کود حیوانی 

Animal manure + Humic acid 
1125.98 a 1022.90 a  7470.16 a 6864.12 a وجین  باWeed free هاي هرز علف

Weeds 629.69 b 610.91 b  3757.55 b 3286.82 b  بدون وجینWeedy 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصدپنج ا  احتم سطح در LSD آزمون از استفاد  با آماري نظر از مشترک در هر تیمار، حرف ی، حداقل داراي هايدر هر ستون، میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 
دست آمد  اثر ساد  منابع کودي و علف هرز بر وزن  طبق نتایج به

ریحتان   تر و خش، بر  و ساقه و همچنین عملکرد تر و خش، کل
تنهتایی تتاثیر    هیومی، بهداري داشت. هرچند مصرف اسید  تاثیر معنی

چندانی روي وزن تر و خش، ساقه نداشت اما تلفیق این کود با کتود  
هاي پ وهشگران حتاکی از آن استت    یافتهحیوانی بسیار تاثیرگذار بود. 

که کاربرد سیستم تغذیه تلفیقی در گیاهان با تتأثیر بتر جتذب عناصتر     
ی مورد نیاز گیا ، افزایش فتوسنتز و رشد گیا  و همچنتین بهبتود   غذای

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جهت جذب بهتر و بیشتر آب 
گیتا    و عناصر مورد نیاز گیاهان، موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی

. تتاثیر مثبتت استید هیومیت، بتر      (Yang et al., 2005)گتردد   متی 
هاي رشدي ممکن است توسط چندین فرضیه، از جمله تشکیل ی گیو

هاي معدنی، تازیته استید   چندین کمپلکخ بین اسید هیومی، و یون
هتاي رشتدي، نقتش استید هیومیت، بتر تتنفخ و        هیومی، به آنزیم

-El)ها  و تحری، فعالیت هورمون (Ahmad et al., 2011)فتوسنتز 

Sherbeny et al., 2012)     صتورت   قابل توجیه باشتد. ایتن استید بته
گذارد و مزایتاي فراوانتی    مستقیم و غیرمستقیم بر رشد گیاهان اثر می

. در همتتین ارتبتتاط  (Rajpar et al., 2011)بتتراي محصتتو  دارد

وزن تتر و خشت،   در افتزایش   محققان نقش مثبت اسید هیومیت، را 
 ,.Ahmad et al) (.Hibiscus sabdariffa L) کاسبرک چاي ترش

 El-Nemr et) (.Cucumis sativus L)، وزن تر بر  خیار (2011

al., 2012)   و وزن تر و خشت، ذرت(Daur and Bakhashwain, 

اند. عملکرد تر و خش، ریحان در شرایط رقابت گزارش کرد  (2013
 هاي هرز کاهش قابل مالحظه داشت.  با علف

هتاي هترز را   علت کاهش شدید عملکرد در شرایط حضتور علتف  
هاي هرز بر سر منابع غتذایی بتا   توان به قدرت رقابتی باالي علفمی

ي هترز در  هتا  در بعضی از گیاهان، حضور علفگیا  زراعی نسبت داد. 
ابتداي فصل رشد باعتث کتاهش عملکترد گردیتد؛ در ایتن زمینته در       

مشتاهد  شتد کته     (Gossypium herbaceum)پ وهشی روي پنبه 
هاي هوایی پنبته در ابتتداي فصتل رشتد،     دلیل کند بودن رشد اندام به

هاي هرز در این دور  کم بود ، لتذا حضتور   قابلیت رقابت پنبه با علف
ایل فصل رشد موجب کاهش بیشتر عملکرد پنبته  هاي هرز در اوعلف
 . (Salimi et al., 2006)شد 

 

 



 022      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

 وزن تر و خشک ساقه ریحان طی دو چین بر تیمارهای آزمایش اثرواریانس  تجزیه -6جدول 

Table 6- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on Shoot fresh and dry weight of basil in two harvest 

 وزن خشک ساقه
Shoot dry weight 

 وزن تر ساقه 
Shoot fresh weight 

درجه 

 آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 
  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 

 Blockبلوک  2 871758.33 6688214.6  49144.17 323744.50

9809123.36** 1425472.40** 
 

173812408.3* 67925208.33** 1 
 (A) هاي هرز  علف

Weeds (A) 

41962.22 2787.42  6792289.6 48358.33 2 
 (a) خطاي 

Error (a) 

291253.94** 299795.08** 
 

18922208.3** 10572551.19** 7 
 (B) منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
79000.12ns 54725.70ns 

 
3744027.4ns 1832675.0ns 7 A×B 

 Errorخطا آزمایش  28 1113906.0 1926418.8  25770.94 84153.99

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 27.9 22.9  27.1 23.3

ns،*  باشدمی درصد ی، و درصد پنج احتما  سطح در دارمعنی و داريغیرمعنی دهند نشان ترتیب به: ** و. 

ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

 ریحان طی دو چین وزن تر و خشک ساقهبر  تیمارهای آزمایش مقایسه میانگین اثر -7جدول 

Table 7- Mean comparison of the effects of experimental treatments on shoot fresh and dry weight of basil in two harvest 

 وزن خشک ساقه
Shoot dry weight (kg ha-1) 

 وزن تر ساقه 
Shoot fresh weight (kg ha-1) تیمار 

Treatment  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

  0چین  
Harvest 2 

  0چین 
Harvest 1 

b 921.32 e 190.53  c 2173.33 1250.10 d  شاهدControl 

منابع کودي 
Fertilizer 

sources 

a 1338.14 bc 636.90  ab 6230.11  3640.13 bc  ی شیمیایکودNPK  Chemical NPK 
b 908.96 d 382.37  b 5103.35 cd 2423.32  ،اسید هیومیHumic acid 
a 1318.40 bc 646.27  a 6890.13 ab 4710.22  کود حیوانیAnimal manure 

a 1427.81 ab 799.80  a 7710.11 ab 4573.35 
NPK،اسید هیومی + 

 NPK + Humic acid 

a 1388.83 ab 759.93  ab 6453.34 ab 4623.31 
NPK + کود حیوانی 

NPK + Animal manure 

ab 1194.84 cd 498.87  ab 6390.10 3916.76 ab 
 پاشی عناصر ماکرو و میکرو  محلو 

Macro and micro elements 
a 1471.80 a 836.23  a 7593.35 a 5140.20 

 اسید هیومی،  +کود حیوانی 

Animal manure + Humic acid 
a 1698.29 a 766.19  a 7970.80 a 4974.17 وجین  باWeed free هاي هرز علف

Weeds b 794.18 b 421.53  b 4165.10 b 2595.10  بدون وجینWeedy 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصدپنج ا  احتم سطح در LSD آزمون از استفاد  با آماري نظر از مشترک، حرف ی، حداقل داراي هايمیانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 

 حانیر کل خشک و تر وزن

دست آمد ، عملکرد تر و خش، کل در هتر دو   با توجه به نتایج به
هاي هترز و تیمارهتاي    مرحله برداشت تحت تاثیر اثر ساد  تیمار علف

ایتن  داري بتر   برهمکنش دو تیمار تاثیر معنتی کودي قرار گرفت؛ ولی 
 (. 8جدو  صفت نداشت )

در چین او  بیشترین وزن تر کل دست آمد  نشان داد که  نتایج به
کیلوگرم در هکتار( مربوط  05400کیلوگرم در هکتار( و دوم ) 00530)

به تیمار کود شیمیایی + اسید هیومی، بود. همچنین کمتترین میتزان   
برداشتت در تیمتار عتدم مصترف کتود      وزن تر کل طی هر دو مرحله 

 (.3جدو  مالحظه گردید )
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 وزن تر و خشک کل ریحان طی دو چین بر تیمارهای آزمایش اثرواریانس  تجزیه -8جدول 

Table 8- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on total fresh and dry weight of basil in two harvest 

 وزن خشک کل
Total dry weight 

 وزن تر کل 
Total fresh weight 

درجه 

 آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 
  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 

 Blockبلوک  2 1305869.0 7326689.6  61740.85 404794.92

23533722.0** 6870215.53** 
 

678304033.3* 42574667.9** 1 
 (A) هاي هرز  علف

Weeds (A) 

86072.52 55034.88  10896414.6 1076628.8 2 
 (a) خطاي 

Error (a) 

591653.51** 958979.89** 
 

59472628.6** 52100537.9** 7 
 (B) منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
106081.48ns 130554.43ns 

 
11863500.0ns 94709240.0ns 7 A×B 

 Errorخطا آزمایش  28 3897692.7 3597733  56902.03 113603.77

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 22.3 16.2  16.9 15.9

ns،*  باشدمی درصد ی، و درصد پنج احتما  سطح در دارمعنی و داريغیرمعنی دهند نشان ترتیب به: ** و. 

ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

در چین او  از لحاظ آماري بین چهار تیمار کود شیمیایی + استید  
، کتود حیتوانی و تیمتار کتود     یومیت، هیومی،، کود حیوانی + اسید ه

شیمیایی + کود حیوانی و در چین دوم بین سه تیمار کود شتیمیایی +  
اسید هیومی،، کود حیوانی + اسید هیومی، و کود حیتوانی اختتالف   

وزن تتر کتل   هتاي هترز   (. حضور علف3جدو  چندانی مشاهد  نشد )
درصد و در چین دوم بته   20/54گیا  ریحان را در چین او  به میزان 

بیشترین وزن خش، کتل  (. 3جدو  )درصد کاهش داد  13/08میزان 
کیلوگرم  40/3031کیلوگرم در هکتار( و دوم ) 24/0833در چین او  )

 (.3جتدو   )بتود   در هکتار( مربوط به تیمار کود حیتوانی + هیومیت،  
همچنین کمترین وزن خش، کل در هر دو مرحله برداشتت در تیمتار   

عدم اعما  وجین نیتز موجتب کتاهش     (.3جدو  )شاهد مالحظه شد 
اي که  چشمگیر وزن خش، کل ریحان در هر دو چین گردید؛ به گونه

درصتد و در چتین دوم بته     33/03میتزان  این کاهش در چین او  به 
  (.3جدو  )درصد بود  58/03میزان 

در هر دو چین بیشترین میزان وزن تر کل در تلفیق کود شیمیایی 
 شیمیایی کاربرد کودمثبت تأثیر (. 3جدو  دست آمد ) اسید هیومی، به

 گتزارش هتا   و ساقه در بستیاري از پت وهش   ریشه تر و خش، بر وزن
استفاد  از . (Khan et al., 2016; Santos et al., 2016) شد  است

ویت   فستفر و    افتزایش جذب عناصر غذایی، بته دلیل  کود شیمیایی به
تعتداد بتر  و   نیتروژن و تأثیر آن بتر بهبود فتوستنتز باعتث افتزایش    

احتما  شانخ دریافتت  شود و در نتیاه  می افزایش تعداد شاخه جانبی
نور خورشید و به دنبا  آن فتوسنتز بیشتتر را در گیاهتان متورد تیمتار     

گیتري و   نهایتت ستبب شتکل    درو  (Arvin, 2019)دهد  میافزایش 
اسید هیومیت،   شود. می بیشتر کل تر و خش، ، وزنتود  زیستتولید 

جذب عناصتري   شیآن افزا لیدلشود که  موجب رشد اندام هوایی می

 .منگنز، آهن، روي و مخ استت  م،یفسفر، پتاس م،یکلس تروژن،ین رینظ
هتم چستباندن ذرات    بته  ییتوانتا  ،یت ومیه دیاست  يمرهایپل نیهمچن
 يتتر، فضتا   درشتت  يهتا  گرانو  اادیخاک را داشته و ضمن ا یمعدن

هوا،  شترینفوذ ب ،یکروسکوپو ما یکروسکوپیموجودات م يمناسب برا
در  يدیعامل کل ،یها مریپل نیا اهیکند. در نت یفراهم م شهیآب و ر

بته نظتر   . (Sebastiano et al., 2005) اصالح ساختار خاک هستتند 
 يهادیو است  ،یت نوکلئ يهادیاس شتریب دیبا تول ،یومیه دیاسرسد  می
 شیافتزا  هتا  شته یدر ر   یت و و بته  ا یت را در کتل گ  یسلول ریتکث نه،یآم
 دیکتتاربرد استت نیمحققتت .(Bronick and Lai, 2005)د دهنتت یمتت
قرار  یورد بررسم (Panicum amarum) اي از ارزن هبر گون ،یومیه

 ریتتأث  ا یت گ یشت یتواند بر رشد رو یم ،یومیه دیدادند اس داد  و نشان
 جینتتا  نیهمچنت . (Willis and Hester, 2008)د داشتته باشت   یمثبت
فلفل نشان داد کته وزن تتر و خشت،     يرو ،یومیه دیاثر اس یبررس

 ,.Gulser et al)یابتد   هیومیت، افتزایش متی    دیبوته بتا کتاربرد است   

ققین گزارش کردند که بیشترین وزن تر و . در همین راستا مح(2010
و  5ستطوح  ترتیب در  به (.Crocus sativus L)خش، بر  زعفران 

لیتر در هکتار اسید هیومیت، حاصتل شتد کته نستبت بته شتاهد         04
 Ahmadi and) درصتد افتزایش داشتت    12/53و  88/20ترتیتب   به

Aminifard, 2017)محققین اههتار داشتتند کته     . در پ وهشی دیگر
هاي هرز موجب کاهش چشمگیر وزن تر و خشت، انتدام    تداخل علف

هوایی رزماري گردید و اعما  منابع کودي مختلتف تتأثیر چنتدانی در    
 دعملکر شدید کاهش علتها  کاهش اثر سوء تنش رقابتی نداشت. آن

 يها علف يباال قابتیر رتقد بهرا  زهر يها علف رحضو یطاشردر 
 ,.Sadegh et al)ند داد نسبت عیزرا  گیا با ییاغذ منابع سر بر زهر

هاي  علفمحققین اههار داشتند که کنتر   در پ وهشی دیگر. (2019



 029      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

هرز سبب شد تا فضاي بیشتري براي رشتد و گستترش نعنتاع فلفلتی     
زیترا  تري برستد؛  فراهم شود، در نتیاه گیا  توانست بته وزن تتر بتاال   

هاي هرز، سبب رقابت بر سر منابع شد  و به تبع آن ستبب   وجود علف

. (Gity and Raoofy, 2017) گردد یکاهش رشد گیا  نعناع فلفلی م
ي هترز  ها علفلذا کاهش عملکرد ریحان با افزایش طو  دور  تداخل 

 ي هرز مرتبط دانست.ها علفتوان به حضور  یمرا 
 

 و عملکرد اسانس ریحان طی دو چین وزن تر کل، وزن خشک کلبر  تیمارهای آزمایش مقایسه میانگین اثر -9جدول 

Table 9- Mean comparison of the effects of experimental treatments on total fresh weight, total dry weight and oil yield of 

basil in two harvest 

 تیمار

Treatment 

 وزن تر کل
Total fresh weight weight 

(kg ha-1) 

 وزن خشک کل
Total dry weight weight 

(kg ha-1) 

 عملکرد اسانس

Oil yeild (kg ha-1) 

 0چین 
Harvest 1 

 0چین 
Harvest 2 

 0چین 
Harvest 1 

 0چین 
Harvest 2 

 0چین 
Harvest 1 

 0چین 
Harvest 2 

 منابع کودي
Fertilizer 

sources 

Control d 3317شاهد 
 e 5487

 e 628.81 c 1630.21 e 628.81 c 1630.21 
  NPKی شیمیایکود 

Chemical NPK 
b 8817

 b 11870
 bc 1485.62 a 2186.33 bc 1485.62 a 2186.33 

Humic acid c 5708اسید هیومی، 
 d 8790

 d 1044.50 bc 1673.70 d 1044.50 bc 1673.70 
 Animalکود حیوانی 

manure 
ab 10657

 abc 13300
 ab 1628.51 a 2326.31 ab 1628.51 a 2326.31 

NPK،اسید هیومی + NPK 

+ Humic acid 
a 11527

 a 15077
 ab 1693.61 a 2362.32 ab 1693.61 a 2362.32 

NPK +کود حیوانی 

NPK + Animal manure 
ab 10504

 bc 12747
 ab 1661.53 a 2337.35 ab 1661.53 a 2337.35 

پاشی عناصر ماکرو و  محلو 
 میکرو

Macro and micro 

elements 

b 8830
 c 11797

 cd 1321.32 ab 2050.41 cd 1321.32 ab 2050.41 

 اسید هیومی، +کود حیوانی 

Animal manure + 

Humic acid 

a 11521
 ab 14387

 a 1822.30 a 2426.01 a 1822.30 a 2426.01 

هاي هرز علف
Weeds 

Weed free a 11838.30وجین  با
 a 15440.80

 a 1789.09 a 2824.28 a 1789.09 a 2824.28 
Weedy b 5881.82بدون وجین 

 b 7922.51
 b 1032.44 b 1423.87 b 1032.44 b 1423.87 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد پنجا  احتم سطح در LSD آزمون از استفاد  با آماري نظر از مشترک، حرف ی، حداقل داراي هايمیانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 

 درصد و عملکرد اسانس

دست آمد ، درصد اسانخ در هتر دو برداشتت    با توجه به نتایج به
هاي هترز و منتابع کتودي و همچنتین      تحت تاثیر تیمار رقابت با علف

که تنها اثر ستاد  منتابع    برهمکنش دو عامل فو  قرار گرفت، درحالی
داري را از ختود   عملکرد اسانخ تاثیر معنتی هاي هرز بر  علفکودي و 

(. نتایج نشان داد که در برداشتت او ، بیشتترین   04جدو  نشان داد )
درصد اسانخ مربوط به تیمار تلفیقی کتود حیتوانی و استید هیومیت،     

درصد( بود، همچنین کمتترین درصتد استانخ در     83/4بدون وجین )
درصتد( مالحظته    03/4+ اسید هیومی، باوجین ) تیمار کود شیمیایی

پاشتی   گردید که از لحاظ آماري با تیمارهاي اسید هیومی، و محلتو  
هتاي هترز تفتاوت     عناصر ماکرو و میکرو در شرایط عدم حضور علتف 

در چتین دوم کمتترین میتزان استانخ     (. 0شتکل  چندانی نشان نداد )
درصد(  22/4وجین ) شیمیایی + اسید هیومی، بامربوط به تیمار کود 

که تیمار تلفیقی کود حیوانی و اسید هیومیت، در شترایط    بود؛ در حالی
 (.0 شکلدرصد( داراي بیشترین اسانخ بود ) 83/4تداخل علف هرز )

بر اساس نتایج جدو  مقایسه میانگین در چین او ، بیشترین عملکرد 
کیلوگرم  03/00ر تیمار تلفیقی کود حیوانی و اسید هیومی، )اسانخ د

در هکتار( مشاهد  شد. همچنین کمتترین عملکترد استانخ در تیمتار     
کیلتوگرم در هکتتار( رویتت گردیتد کته بتا تیمتار استید          52/2شاهد )

 (. 3 جدو هیومی، در ی، گرو  آماري قرار گرفت )

 13/1موجتب کتاهش عملکترد استانخ )     هتاي هترز   تداخل علف
 33/8هتاي هترز )   کیلوگرم در هکتار( نسبت به شترایط کنتتر  علتف   

همچنتین در چتین دوم نیتز تیمتار      (.3 جدو کیلوگرم در هکتار( شد )
 35/00تلفیقی کتود حیتوانی و استید هیومیت، بتا عملکترد استانخ        

 33/5کیلوگرم در هکتار، باالترین و تیمار شتاهد بتا عملکترد استانخ     
ترین میزان عملکرد اسانخ بود که بته   کیلوگرم در هکتار( داراي پایین

 (.3جدو  شت )لحاظ آماري با تیمار اسید هیومی، تفاوت چندانی ندا
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 درصد و عملکرد اسانس ریحان طی دو چین بر تیمارهای آزمایش اثرواریانس  تجزیه -02جدول 

Table 10- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on oil precentage and yeild of basil in two harvest 

 عملکرد اسانس

 Oil yeild  
 درصد اسانس 

Oil perecentages  
درجه 

 آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 
  0چین  

Harvest 2 
  0چین 

Harvest 1 

 Blockبلوک  2 0.005 0.006  0.84 19.03

127.55** 63.36* 
 

0.28** 0.27** 1 
 (A) هاي هرز  علف

Weeds (A) 

4.40 3.10  0.0015 0.0010 2 
 (a) خطاي 

Error (a) 

45.94** 44.88** 
 

0.042** 0.040** 7 
 (B) منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
4.01ns 1.73ns 

 
0.006** 0.005* 7 A×B 

 Errorخطا آزمایش  28 0.0017 0.0017  1.60 3.33

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 7.3 8.6  18.6 18.6

ns،*  باشدمی درصد ی، و درصد پنج احتما  سطح در دارمعنی و داريغیرمعنی دهند نشان ترتیب به: ** و. 

ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

 
 )ب( 0)الف( و چین  0درصد اسانس ریحان در چین تاثیر تیمارهای آزمایش بر  -0شکل 

Figure 1- Influence experimental treatments on oil perecentages of basil in harvest 1 (A) and harvest 2 (B) 

 باشد.داري نمی درصد داراي تفاوت معنی پنجدر سطح احتما   LSDهاي داراي حداقل ی، حرف مشترک بر مبناي آزمون میانگین

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
 
افزایی و تشتدیدکنند  در کتاربرد تتو م     رسد ی، اثر هم نظر می به

د داشتته  اسید هیومی، و کود دامی بر صفت متذکور در ریحتان وجتو   
توانتد   باشد. حضور اسید هیومی، در بستر کشت حاوي کود دامی، می

هتا شتود و شترایط الزم را بتراي      سبب بهبود فعالیتت میکروارگتانیزم  
حاللیت فسفر از منبع کود دامی فتراهم آورد و متعاقتب آن دسترستی    

هتا جتزء    جتا کته استانخ    گیا  ریحان به فسفر را افزایش دهد و از آن
هتتا  ترپنوئیتتدي بتتود  و بیوستتنتز واحتتدهاي ستتازند  آنهتتاي  ترکیتتب

و حضتتور  ارنتتدد NADPH و ATP بتته)ایزوپرنوئیتتدها( نیتتاز مبتترم 
هتاي اخیتر    عناصري نظیتر نیتتروژن و فستفر بتراي تشتکیل ترکیتب      

توانتد مناتر بته     دو کود متی رو مشارکت این  باشد، از این ضروري می
. (Shirzadi et al., 2014)بهبتود بیشتتر میتزان استانخ نیتز شتود       

هتاي اسانستی را در بیشتتر     هاي محیطتی درصتد روغتن    تنش معموالً
هتاي   متابولیت دهد، چون در موارد استرس گیاهان دارویی افزایش می

بیشتري تولید شد  و این مواد باعث جلوگیري از عمل اکسیداسیون در 
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 088      های هرز در رقابت با علفای  به منابع مختلف تغذیه (.Ocimum bacilicum L)پاسخ ریحان معافی و همکاران، 

نتیاه عناصر غذایی در دستترس  که آب و در  شوند. تا زمانی سلو  می
دهد ولتی بتا    گیا  است؛ گیا  ترجیحاً کربن را براي رشد اختصاص می

و هاي هرز میزان دسترسی به عناصر غتذایی کمتتر شتد      حضور علف
شود و در نتیاه بخش بیشتتري   رشد گیا  بیش از فتوسنتز محدود می
ها اختصتاص   هاي ثانویه و اسانخ از مواد فتوسنتزي به تولید متابولیت

  .(Farahani et al., 2008)یابد  می

 

 هرز های  تراکم کل علف

بترداري  هاي هرز مزرعه در هتر دو مرحلته نمونته    تراکم کل علف
در مرحلته  (. 00جتدو   دار منابع کودي قرار گرفتت ) تحت تاثیر معنی

 هتاي هترز   بیشتترین و کمتترین تتراکم کتل علتف      برداري،او  نمونه

بوته در متر مربع( و شتاهد   22/03ترتیب مربوط به تیمار شیمیایی ) به
(. بتین دو تیمتار   التف -3شتکل  بوته در متر مربع( بود  است ) 11/08)

کود شیمیایی و کود حیوانی تفاوتی از لحاظ آمتاري مشتاهد  نگردیتد    
 21برداري تیمار کتود شتیمیایی )  (. در مرحله دوم نمونهالف-3شکل )

پاشی عناصر ماکرو و میکرو  بوته در متر مربع( بیشترین و تیمار محلو 
هتاي هترز را بته ختود      بوته در متر مربع( کمترین تراکم کل علتف  8)

نتتین در مرحلتته دوم از (. همچالتتف-3شتتکل اختصتتاص داد  استتت )
پاشی عناصر ماکرو و میکرو، شاهد  برداري بین تیمارهاي محلو  نمونه

و تیمار تلفیق کود حیوانی + اسید هیومیت، از لحتاظ آمتاري تفتاوت     
 (. الف-3شکل داري مشاهد  نشد )معنی

 
 های هرز در دو مرحله بر تراکم کل و وزن خشک کل علف مختلف منابع کودی اثر واریانس تجزیه نتایج -00جدول 

Table 11- Analysis of variance of the effects of different fertilizer sources on total density and total dry weight of weeds in two 

stages 

 های هرز وزن خشک کل علف
Total weed dry weight 

 های هرز تراکم کل علف 
Total weed density 

درجه 

 آزادی 

d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V  0مرحله  

Stages 1 
  0مرحله 

Stages 1 
  0مرحله  

Stages 1 
  0مرحله 

Stages 1 

 Repتکرار  2 40.66 284.66  1834.39 1614.50

5854.47** 5643.50** 
 

306.28** 261.71** 7 
  کودي منابع

Fertilizer sources  
 Errorخطا آزمایش  14 25.42 38.57  426.25 444.05

 (.C.V)ضریب تغییرات  - 24.8 19.0  24.9 18.2
 .باشدمی درصد ی، احتما  سطح در يدارمعنی دهند نشان :**

**: is significant at 1% probability levels. 
 

 
 های هرز طی دو مرحله  تاثیر منابع کودی مختلف بر تراکم کل )الف( و وزن خشک کل )ب( علف -0شکل 

Figure 2- Influence of different fertilizer sources on total density (A) and total dry weight (B) of weeds in two stages 
 باشد.داري نمی درصد داراي تفاوت معنی پنجدر سطح احتما   LSDهاي داراي حداقل ی، حرف مشترک بر مبناي آزمون میانگین

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
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 هرز  های وزن خشک کل علف

هاي هرز در  داري بر وزن خش، کل علفتیمار کودي تاثیر معنی
(. بیشترین وزن خشت،  00جدو  است )برداري داشته  دو مرحله نمونه

در  گرم در متر مربع( و همچنین 35/088برداري ) در مرحله او  نمونه
گرم در متر مربع( مربوط بته تیمتار    35/055برداري ) مرحله دوم نمونه

برداري با تیمتار کتود    شیمیایی بود  است که در هر دو مرحله از نمونه
(. تیمار شتاهد  ب-3شکل حیوانی تفاوت آماري چندانی نداشته است )

را به خود اختصاص  برداري کمترین وزن خش، در هر دو مرحله نمونه
پاشی عناصر ماکرو و میکرو و تیمار تلفیتق   داد که با تیمارهاي محلو 

کود حیوانی + اسید هیومی، تفاوت چندانی را از لحاظ آمتاري نشتان   
 (.ب-3شکل نداد )

هترز نشتان داد کته در دو     هتاي  ها روي فراوانی کل علف بررسی
داري را نشان دادنتد.   ها اختالف معنی تمامی تیماربرداري، مرحله نمونه

مرحلته از  دست آمد  بیانگر ایتن مطلتب بتود کته در هتر دو       نتایج به
 برداري، تیمار کود شیمیایی داراي بیشترین تراکم علف هرز بود. نمونه
 قرار تأثیر تحت را گیاهان رشد که این بر عالو  اي تغذیه منبع نوع تغییر

 قترار  تتأثیر  تواند تحتت  می نیز را هاي هرز علف فلور و تراکم دهد؛ می

. در پ وهشتتی دیگتتر (Heshmatnia and Armin, 2016)دهتتد 
 و تتراکم  سبب افتزایش  کود دامی مصرف که کردند محققین گزارش

 .Zea mays ssp) شتیرین  ذرت متزارع  در هرز هاي علف خش، وزن

saccharata) سبب  دامی کود مصرف محققان معتقدند این گردد. می
 Efthimiadou et)شود  می هرز هاي علف زنی جوانه سرعت در تسریع

al., 2012)هاي صورت گرفته محققین گزارش کردنتد   . طبق بررسی
 افزایش سبب شیمیایی یا و آلی نوع چه از فراهمی نیتروژن افزایش که

 وزن و هترز  هتاي  توسط علف غذایی مواد جذب هرز، هاي علف تراکم

 کتود  مصرف صورت در افزایش این که شود می هاي هرز علف خش،

. (Ali et al., 2015) استت  بیشتتر  آلتی  کتود  بتا  مقایسه شیمیایی در
 از استتفاد   صتورت  در هتاي هترز   خش، و تتراکم علتف   وزن کاهش

شتد   توسط سایر محققین نیتز گتزارش   شیمیایی جاي به آلی کودهاي
(Abbasi et al., 2015). 

هاي هرز در هتر دو   بررسی تازیه واریانخ وزن خش، کل علف
دار بتود.   هتاي آزمایشتی معنتی    برداري، تحت تاثیر تیمتار مرحله نمونه

شتتایان ذکتتر استتت کتته تیمتتار کتتود شتتیمیایی در هتتر دو مرحلتته از   
 برداري رکورددار بیشترین وزن خش، علف هترز بتود. افتزایش    ونهنم

 بته  شیمیایی کود مصرف کشت با نظام در هرز هاي علف خش، وزن

 این بر نظام مربوط است. عالو  این در هرز هاي تعداد علف بودن بیشتر

 استتفاد   ختاک  در موجتود  نیتتروژن  از هترز  هاي علف رسد می نظر به

 افتزایش وزن  که این امر ستبب  کرد  باشند ریحان به نسبت بیشتري

است. نتایج آزمایشی نشتان داد کته تغییتر     شد  هرز هاي علف خش،
هتاي   که بر خصوصیات علتف  شیو  مدیریت کود نیتروژن عالو  بر این

هاي علف هرز( اثتر   هرز )مانند تراکم کل، وزن خش، کل و نوع گونه
 Triticum) در گنتدم  گذارد؛ کتارایی استتفاد  از نیتتروژن را نیتز      می

aestivum L.)  تغییتتر خواهتتد داد(Ghalambaz et al., 2013) .
استفاد  از کودهاي شیمیایی به دلیل فراهمی سریع عناصتر غتذایی و   

هاي هرز در مقایسه با گیاهان زراعی در جذب کتود   کارایی باالتر علف
 Huggins and)باشتد  ي هترز متی  ها شیمیایی نیتروژن، به نفع علف

Pan, 2003) در نتیاتته بتتا جتتذب بیشتتتر نیتتتروژن معتتدنی توستتط .
هاي علف هرز، رشد رویشی )وزن خش،( بهتري خواهند داشتت   بوته

(Delfih et al., 2015)     اما در شرایطی کته فقتط از کودهتاي آلتی .
شود؛ آزادسازي تدریای عناصر غذایی در محیط بیشتر به نفع استفاد  

که نتیاه ایتن   (Davis and Liebman, 2001)باشد  گیا  زراعی می
حالت، افزایش توان رقابتی ریحان با علف هترز بتود  استت. در یت،     
پ وهش، افزایش فراهمی نیتروژن، تراکم علتف هترز خترد  وحشتی     

(Sinapis arvensis) ي آن کاهش را در محیط افزایش داد که نتیاه
عملکرد دانه گندم بود. در حقیقت رقابت خرد  وحشی باعث کتاهش  
میزان تأثیرگذاري کود نیتروژن بر افزایش عملکرد دانه گندم شد، امتا  

ي علف هرز خرد  وحشی بتا  هاي هوایی و ریشهدر مقابل رشد بخش
 .(Behdarvand et al., 2012)ت فراهمی نیتروژن افزایش یاف

 

 گیری نتیجه

صورت تلفیق با سایر کودهتا   به آلی کودهاياستفاد  از  ماموع در
گیا  ریحتان،   بیوشیمیایی و همچنین عملکرد خصوصیاتضمن بهبود 

 کتاهش  آن پتی  در و شتیمیایی  کودهتاي  مصترف  کتاهش  موجتب 

 یکیلذا  ،گردد می شیمیایی کودهاي مصرف از ناشی تولید هاي هزینه

شتود.   محستوب متی   پایتدار  کشاورزي به نیل براي مهم راهبردهاي از
باتوجه به نتایج این پ وهش مبنی بتر کتاهش تتراکم و وزن خشت،     

گونه بیان داشت که  توان اینهاي هرز در تیمار کودهاي آلی، میعلف
کمتی و کیفتی   مصرف کودهاي آلی ضمن تاثیر مثبت بر خصوصتیات  

هرز را تتا حتدودي کمتتر     هايتواند خسارت علفگیاهان دارویی، می
 دریابد؛ که  ها نیز کاهش میکش گرداند  در نتیاه نیاز به مصرف علف

 توانستته  ختوبی  بته  استید هیومیت،   و تلفیق کود حیتوانی  تحقیق این
 ریحتان  دارویتی  گیتا   تولید در شیمیایی کودهاي از استفاد  ایگزینج

 هاي هرز را تعدیل سازد. و همچنین خسارت ناشی از علف گردند
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