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  چکيده

 کـم با توجه به حالليت زياد و رانـدمان   بوده و زيادبرگي مانند ريحان معموًال بسيار  يهادر پرورش سبزي يميزان مصرف کودهاي نيتروژن

رغم اين کـاربرد زيـاد، حتـي ممکـن اسـت نيـاز       علي ،کند و در عين حالمحيطي متعددي بروز مياين کودها، مشکالت سالمتي و زيست

ورت پلت شـده در شـرايط   عملکرد سبزي ريحان تحت کاربرد کود اوره به ص و رشد ،در اين تحقيق ،نيتروژني گياه نيز برطرف نگردد. لذا

 %۳۵. تيمارها شامل شاهد بدون کاربرد کود، تيمار کاربرد کود شيميايي اوره، پلت با تراکم کم+ديدبررسي گر ۱۳۹۱-۹۲در سال اي هگلخان

تکـرار   ۴ اوره (به صـورت درصـد وزنـي) و در    %۵۰زياد+ اوره، پلت با تراکم %۳۵اوره، پلت با تراکم زياد+ %۵۰اوره، پلت با تراکم کم+

بودند. از کود گاوي پوسيده جهت توليد پلت استفاده شد. نتايج نشان داد که بيشترين تعـداد بـرگ در بوتـه بـه     تحت طرح کامًال تصادفي 

برگي و همچنين بيشترين ارتفاع گيـاه و شـاخص کلروفيـل در تيمـار کـود پلـت بـا         يهاعنوان يکي از مهمترين اجزاي عملکرد در سبزي

 نيشتريب نيعملکرد در گلدان و همچن اه،ياوره بيشترين وزن تر گ % ۵۰تيمار کود پلت با تراکم کم و دست آمد. اوره به %۳۵ فشردگي کم و

دسـت آمـد.   اوره بـه  %۳۵ولي بيشترين وزن خشک تک بوته در تيمار کود پلت با فشردگي کـم و   ايجاد نمودطول و عرض برگ را  ريمقاد

اوره و همچنـين تيمـار کـود     %۵۰گياهان در تيمار کود پلت با فشردگي کم و .بود يشترينکود شيميايي اوره بغلظت نيتروژن برگ در تيمار 

نتايج بهتري را باعث گرديـد و   اوره %۵۰کود پلت با فشردگي کم وبه طور کلي، تيمار بيشترين غلظت اسانس را دارا بودند.  ،شيميايي اوره

 شود.براي کاربرد در پرورش ريحان توصيه مي
  

  

    ريحان، نيتروژن، کود پلت، اوره، عملکرد، فشردگي کلمات کليدي:

  

  مقدمه

هـاي  تـرين فعاليـت  هـا از اقتصـادي  کشت و پرورش سـبزي 

هـا،  شود. سـبزي توليدي کشاورزي در کشور ما محسوب مي

مخصوصًا انواع برگي، نقش مهمـي در برنامـه غـذايي، رفـع     

کاري همچنين به سبزيسوء تغذيه و لذا سالمت مردم دارند. 

شـود کـه مـي   هاي مفرح محسوب مـي عنوان يکي از فعاليت

تواند در سالمت روح و روان انسان نقش مهمي داشته باشد. 

  اي با ارزشـهتـواع متابولبـها منبع غني از انسبزي

  

  گروه علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران . ۱

 حان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهرانگروه مهندسي مکانيک، پرديس ابوري. ۲

 mk.souri@modares.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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اي هستند و تقاضاي مصرف براي اين محصوالت در حال تغذيه

  ).۲افزايش است (

 انترين عامل محدود کننده رشد گياهنيتروژن به عنوان مهم

عناصـر  هـاي توليـد زراعـي مطـرح اسـت و در بـين       در سيستم

رمصـرف و مـؤثر در توليـد    تـرين عنصـر غـذايي پُ   غذايي، مهـم 

نسبت بـه   هاسبزي ،). از اين نظر۳محصوالت کشاورزي است (

). ۱۷( نياز نيتروژني بيشتري دارنـد  ،ديگر گياهان زراعي و باغي

در بخـش سـبزي   ،بخصوص نيتروژن ،ميزان مصرف کودها لذا،

بسـيار بيشـتر از    ،يبرگـ  هـاي ويژه در پرورش سبزيهبو  ،کاري

در کنار کـارايي   ،اين خود. )۴هاي کشاورزي است (ساير بخش

-هاي زيسـت معضالت مربوط به آلودگي ،کودهاي نيتروژنه کم

ــه و ســرمايه را   محيطــي، خطــرات ســالمتي و هــدررفت هزين

نقـش مهمـي در    از طـرف ديگـر، نيتـروژن   کنـد.  دوچندان مـي 

 ،دارد و در کمبـود آن سبزي گياهان عملکرد رشد و ، فيزيولوژي

تـر از محصـوالت   عملکرد و کيفيت گياهان سبزي سريعکاهش 

جهـت  در بسياري از مـوارد،   ،. از اين رو)۲۰دهد (ديگر رخ مي

نيـاز بـه کـاربرد     محصـوالت سـبزي  کمـي و کيفـي   بهينه توليد 

. کود اوره مهمترين شکل کـاربرد  )۸( باشدکودهاي نيتروژنه مي

کـار  بـه  زيادت که گاه در مقادير بسيار نيتروژن در کشاورزي اس

بسيار  ، در آبمخصوصًا اوره ،هاي مختلف نيتروژنرود. فرممي

اغلـب   ،لذا .ي دارندزيادمحلول بوده و در پروفيل خاک تحرک 

). ايـن امـر   ۳گيرنـد ( شويي قـرار مـي  به سادگي در معرض آب

انـواع   افزايشباعث کاهش راندمان مصرف کودهاي نيتروژنه و 

طوري که کارايي جـذب  هب .گرددمحيطي ميهاي زيستلودگيآ

درصـد   ۴۰-۳۰نيتروژن کود اوره توسط گياهان اغلب کمتـر از  

وجـود آمـده   هصدمات اکولوژيک ب ،. از طرف ديگر)۵( باشدمي

 دهـد در اثر کاربرد کودهاي شيميايي، هزينه توليد را افزايش مي

توجهي بر عملکـرد و   هاي مديريت نيتروژن اثر قابل. شيوه)۱۶(

بهبـود   ،لـذا  د.رزيسـت دا منفـي آن بـر محـيط    هـاي همچنين اثر

بـه لحـاظ    ،نيتروژنويژه شيميايي، به راندمان استفاده از کودهاي

جـويي در  محيطي مفيد بوده و موجب صـرفه اقتصادي و زيست

. ايـن امـر،   )۱۵و  ۵شـود ( هـا مـي  انرژي و کاهش انواع آلودگي

  در توليد محصوالت کشاورزي است.  همواره از اهداف مهم

کـاهش  تـأمين تـدريجي،   شونده از طريق  شکودهاي کندره

نقـش   عناصـر،  شـويي آب دفعات کوددهي و در نتيجـه کـاهش  

) و از ۷مهمي در بهبود بازده مصرف کود توسط گياهان دارنـد ( 

. )۲۹( توانند منجر به توسعه پايدار کشاورزي شـوند اين نظر مي

زيسـت و  ارزان، در دسترس، سـازگار بـا محـيط   اين کودها بايد 

هــاي يکــي از روش .)۲۹( داراي عملکــرد مــورد انتظــار باشــند

موجود و سازگار، پلت کردن کود نيتروژن با يک مـاده آلـي يـا    

پليمر شيميايي است. امروزه انواع زيادي از مواد آلـي طبيعـي و   

اي پلـت  تواننـد بـه عنـوان مـاده زمينـه     ضايعات کشاورزي مـي 

از طـرف ديگـر،   ). ۱کار رونـد ( به ،مانند اوره ،کودهاي نيتروژنه

انواع کودهاي آلي نقش مهمي در حاصلخيزي خـاک و کـاهش   

ر سوء کودهاي شـيميايي دارنـد. در شـرايط اقليمـي گـرم و      اثآ

کاربرد کود دامي به شـکل   ،مانند اغلب مناطق کشور ما ،خشک

کند و در حقيقت يهاي آنها را دوچندان مپلت استفاده از مزيت

باشد. يک روش کاربرد و حفظ سطوح ماده آلي در خاک نيز مي

صـورت  جدا از حفظ نيتـروژن کـاربردي بـه    ،هاکاربرد پلت ،لذا

ــرايط       ــود ش ــث بهب ــب باع ــاه، اغل ــراي گي ــترس ب ــل دس قاب

هـا فرمـي   گردد. پلـت فيزيکوشيميايي و بيولوژيک خاک نيز مي

باشند کـه مزيـت  تراکم ميپيشرفته از کودهاي آلي و در شکل م

  . )۹( هاي کاربردي متعددي دارند

در کــاربرد پلــت، نيتــروژن موجــود در پلــت بــه صــورت  

تدريجي آزاد شده که منجر به افزايش کارايي مصرف کـود و از  

گردد. اين امر در رابطه سويي ديگر کاهش ميزان کاربرد کود مي

نـد كـاهش   بلندمـدتي مان  ياهـ اثر ،نيتروژنـي تـدريجي  با تغذيه 

شويي، افزايش جذب نيتروژن، افزايش حاصلخيزي خسارت آب

. )۷( دارد ،از جملـه انسـان   ،و سالمت خاک و موجودات زنـده 

توان هـم در  دار ميبا استفاده از كود پلت شده نيتروژن ،بنابراين

ي كرد و هم از آلودگي منـابع  يجوميزان مصرف كود اوره صرفه

  .)۲۷( آب و خاک و هوا جلوگيري نمود

ــان ــم ) Ocimum basilicum( ريح ــه مه ــرين و از جمل ت

برگي در کشور ماست که بـه دو فـرم    هايترين سبزيرمصرفُپ
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ــي   ــرورش داده م ــنفش پ ــبز و ب ــياري از  س ــد بس ــود. همانن ش

 ،کميت و کيفيت ريحان تحت تأثير تغذيه گياه ،محصوالت ديگر

صًا انواع مخصو ها،گيرد. سالمت سبزيقرار مي ،ويژه نيتروژنهب

ايـن  تر از ديگر گياهان زراعي است. اي مهماز نظر تغذيه ،برگي

از آنجـا  ). ۲۵و  ۴عمدتًا به سبب مصرف تازه و برگي آنهاست (

 شکنـدره منبـع نيتروژنـي    يـک  واننکه کودهاي پلت شده به ع

تواننـد  در کشت و پـرورش گياهـان سـبزي مـي    شونده هستند، 

اثر کود پلت شده  ،ر اين تحقيقد ،لذا .مزيت زيادي داشته باشند

اي مـورد  و توليد گيـاه ريحـان در شـرايط گلخانـه     اوره بر رشد

   بررسي قرار گرفت.

  

  هامواد و روش

بـه صـورت گلـداني و در     ۱۳۹۱-۹۲هـاي  اين تحقيق طي سال

گلخانــه تحقيقــاتي گــروه علــوم باغبــاني دانشــكده كشــاورزي 

ش بـه صـورت   دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفت. ايـن آزمـاي  

تکرار انجام شـد. غلظـت    ۴تيمار و در  ۶طرح كامًال تصادفي با 

 ۵۰و  ۳۵صورت درصـد وزنـي) در دو سـطح    نيتروژن (اوره به

گرفت. ميزان فشردگي پلـت   قرار وزن پلت مورد استفادهدرصد 

کيلوگرم بر متر مکعب) و زيـاد   ۷۰۰-۶۰۰نيز در دو سطح کم (

 ،در ايـن آزمـايش   .بـود  کيلوگرم بر متـر مکعـب)   ۹۰۰-۱۰۰۰(

، تيمار کود )بدون کاربرد کود(تيمارها به شکل زير بودند: شاهد 

اوره، پلـت بـا تـراکم     %۳۵شيميايي اوره، پلـت بـا تـراکم کـم+    

پلـت بـا تـراکم     و اوره %۳۵اوره، پلت با تراکم زيـاد+  %۵۰کم+

  اوره.   %۵۰زياد+

گياهان در تيمار شاهد بدون کاربرد کود اوره کشت شـدند  

و در تيمار کود شيميايي، اوره قبل از کشـت بـا خـاک مخلـوط     

گرم بر کيلـوگرم  ميلي ۳۰۰ گرديد. ميزان نيتروژن کاربردي برابر

خاک بر اساس نتايج آزمون خاک بود که براي تمـام تيمارهـاي   

يکسان در نظر گرفته شد. خاک مورد استفاده  ،بجز شاهد ،کودي

مقادير کم مواد غذايي بود. در اين تحقيق يک خاک نسبتًا بکر با 

سـيلتي بـا   لـوم  نتايج تجزيه خاک بيانگر آن بود که بافت خـاک  

و  pH ۱۷/۷زيمـنس بـر متـر و    دسـي  ۴۱۵/۰هدايت الکتريکي 

گــرم بــر ميلــي ۲/۱۵درصــد نيتــروژن،  ۰۳۶/۰غلظــت عناصــر 

  گرم بر کيلوگرم پتاسيم بود. ميلي ۲۵۶کيلوگرم فسفر و 

بـه   پالسـتيکي  هـاي گلـدان  ،يواحد آزمايش ،در اين تحقيق

عـدد   ۵۰متر بود. در هر گلدان سانتي ۲۰و قطر دهانه  ۳۰ارتفاع 

اي و ميزان هاي سبز و رشد بوته(با برگبذر ريحان از توده کرج 

زنـي و  کشت شد و طـي جوانـه  درصد)  ۷/۰-۵/۰اسانس حدود 

هـا بـه صـورت    آبياري و مبارزه با آفات و بيمـاري  ،رشد گياهان

در مدت آزمايش، دمـاي  براي همه تيمارها انجام شد.  يکنواخت

درجه سلسـيوس و ميـزان رطوبـت نسـبي      ۲۳±۴گلخانه حدود 

و  ۵/۱۰/۱۳۹۱درصد بود. کاشت بذرها در تـاريخ   ۷۰±۵حدود 

  صورت گرفت. ۳/۲/۱۳۹۲برداشت گياهان در تاريخ 

براي تهيه پلت اوره، از کود گاوي پوسيده استفاده شد. کود 

 الکي بـا مـش   و ازتوسط آسياب برقي خرد  ،خشک گاوي ابتدا

هـا در آزمايشـگاه   نمونه عبور داده شد. (استاندارد آمريکايي) ۳۰

پـيش غلظـت عناصـر    شناسي مورد تجزيـه قـرار گرفتـه و    خاک

) درصـد  ۰۱/۱ و پتاسـيم  ۷/۰ ، فسـفر ۷۸/۱آن (نيتـروژن   غذائي

ز الک . کود اوره نيز توسط آسياب برقي خرد و ا)۱( دست آمدبه

مقدار کـود   ،براي هر تيمار ،متري عبور داده شد. سپسيک ميلي

درصد وزني) با مقدار الزم کود  ۵۰و  ۳۵اوره آسياب شده الزم (

هـا درون دسـتگاه   سـپس نمونـه  . شده مخلوط گرديد الكدامي 

هـا در دو سـطح فشـردگي    اکسترودر تک پيچ ريخته شد و پلت

يک شاسي است که ساير  ذکر شده توليد شدند. اکسترودر شامل

شوند. نيروي محرک اکسترودر، توسط قطعات روي آن نصب مي

کيلــووات و حــداکثر ســرعت  ۵يــک الکتروموتــور بــه قــدرت 

دور در دقيقه تـأمين شـد. بـراي تـأمين دورهـاي       ۹۰۰چرخش 

متفاوت چرخش پيچ، با استفاده از سيستم انتقـال قـدرت پـولي    

ور، به حداکثر سـرعت  تسمه، حداکثر سرعت چرخش الکتروموت

جهـت تـأمين    ،همچنين .دور کاهش داده شد ۲۵۰چرخش پيچ 

استفاده شد. سيستم  مبدلهاي ديگر چرخش پيچ، از يک سرعت

 دليلبه اين صورت که مواد به  ،ي دستگاه از نوع ثقلي بودتغذيه

اي جهـت  (محفظـه ي بارل نيروي وزنشان از مخزن وارد محفظه

  . )۷( شدندمييچ) هاي متفاوت پتأمين طول
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  . نتايج تجزيه واريانس صفات فيزيولوژيک گياه ريحان۱جدول 

  ساقه قطر  درجه آزادي  منابع تغييرات
  وزن تر

  بوتهتک

وزن خشک 

  بوتهتک
  غلظت نيتروژن  اسانس درصد  عملکرد در گلدان

  ميانگين مربعات    

  ns۲۵۹/۰  ns۱۶۱/۱  **۰۳۳/۰  **۸۱۲/۱۶۲۱  **۰۷۱/۰  **۲۴۵/۰ ۵  تيمار

  ۰۰۳/۰  ۰۰۵/۰  ۷۱۸/۲۰۳  ۰۰۳/۰  ۴۳۰/۰  ۱۰۵/۰  ۱۸  خطا

CV (%)   ۶۳۶/۰  ۶۰۸/۰  ۳۰۱/۰  ۳۵۴/۰  ۲۶۵/۰  ۰۹۰/۰  

  دارو بدون اختالف معني %۱دار در سطح به ترتيب معني nsو  **
  

  

 
  باشدآزمون دانکن مي %۵مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  هاي ارتفاع گياه ريحان در منابع مختلف نيتروژن.مقايسه ميانگين .۱ شکل

  

  

فاکتورهـاي  زمان برداشت (برداشـت يکبـاره) گياهـان،    در 

ارتفاع گياه، طول برگ، عرض برگ، تعداد بـرگ،   شاملرويشي 

دهنده در گلـدان، شـاخص کلروفيـل، وزن تـر     تعداد شاخه گل

(عملکــرد) و وزن خشــک گيــاه و همچنــين ميــزان و عملکــرد 

بـرگ بـه روش    نيتـروژن يـري  گگيري شد. انـدازه اسانس اندازه

کجلدال صورت گرفت. براي تعيين ميزان اسـانس نيـز از بـرگ   

ــا آب  ) Water distillation(هــاي خشــک و از روش تقطيــر ب

. پـس از  )۳۰( استفاده شد) Clevenger(توسط دستگاه کلونجر 

 ،گيري، اسانس حاصل که بـه رنـگ زرد بـود   سه ساعت اسانس

زدايي و يم بدون آب، رطوبتجمع آوري شده و با سولفات سد

دست آمده با استفاده از . نتايج به)۳۰( ميزان آن اندازه گيري شد

بـا اسـتفاده   نمودارها تجزيه آماري شده و  SPSSافزار آماري نرم

هـا در سـطح   رسم شدند. مقايسه ميانگين داده Excelافزار از نرم

  . دانکن صورت گرفتاي چنددامنهآزمون با استفاده از  ۵%

  

  و بحث نتايج

نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که اثر تيمارها بر صـفات  

ارتفاع گياه، وزن خشک بوته، عملکرد در گلدان، درصد اسانس 

و بر صفات طول و عرض بـرگ   %۱و غلظت نيتروژن در سطح 

دار بود. اثر تيمارها بر شاخص کلروفيل برگ، معني %۵در سطح 

  ).۱دار نبود (جدول وزن تر بوته معنيتعداد برگ، قطر ساقه و 

نشان داد که بسـياري از صـفات و   ها مقايسه ميانگيننتايج 

پارامترهاي مورد مطالعه تحت تأثير تيمارهاي کودي قرار گرفتند 

). نتايج مقايسه ميـانگين تيمارهـا نشـان داد کـه     ۳و  ۲(جداول 

) در زمـان برداشـت متعلـق بـه     ۱بيشترين ارتفاع گيـاه (شـکل   

  تيمارهاي پلـت بـا   و ي اوره يکود شيميا هايگياهان تحت تيمار
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 %۵مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  هاي شاخص کلروفيل گياه ريحان در منابع مختلف نيتروژن.مقايسه ميانگين .۲ شکل

  باشدآزمون دانکن مي

  

 ر منابع مختلف نيتروژنيطول، عرض و تعداد برگ و قطر ساقه گياهان ريحان د ميانگين مقايسه .۲ جدول

  تيمار
  طول برگ

)cm(  

  عرض برگ

)cm( 

  تعداد برگ

  بوته) (در

  قطر ساقه

)mm(  

  b ۰۵/۳  b۵۵/۱  b۱۴  b۶۷/۱  شاهد

  ab۴۱/۳  ab ۸۸/۱ ab۵/۱۶  b۷۳/۱  اوره

  a۹۰/۳  b۶۸/۱  a۱۶/۱۹  ab۹۲/۱  کم ۳۵%

  b۸۷/۲ b۴۵/۱  b۳۳/۱۳  b۷۰/۱  زياد ۳۵%

  a۷۳/۳  a۱۴/۲  a۳۳/۱۸  a۱۵/۲  کم ۵۰%

  ab۵۶/۳  b۷۰/۱  b۵/۱۵  ab۹۵/۱  زياد ۵۰%

  داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني%۵در هر ستون، اعداد با حداقل يک حرف مشابه، در سطح 
  

  

اوره و  %۵۰کـم+  ياوره و پلـت بـا فشـردگ    %۳۵فشردگي کـم+ 

کمترين ارتفـاع گيـاه در    ،. از اين نظربودهمچنين گياهان شاهد 

دست آمـد.  اوره) به %۵۰و  %۳۵ياد (کاربرد کود پلت با تراکم ز

) نشان داد که گياهـان  ۲بررسي شاخص کلروفيل گياهان (شکل 

بيشترين سـبزينگي   اوره %۳۵در تيمار کود پلت با فشردگي کم+

که تنها با گياهـان در تيمـار کـود پلـت بـا فشـردگي        ندرا داشت

داري در اوره (کمترين ميزان سبزينگي) تفاوت معنـي  %۵۰زياد+

گيري طول و عـرض پهنـک   دانکن نشان دادند. اندازه %۵سطح 

تر يشـ ب اورهبرگ نشان داد که کود پلت با تـراکم کـم و درصـد    

را باعث شدند (جدول هاي برگ شاخص) بيشترين مقدار ۵۰%(

در حالي که کمترين طول و عرض برگ در گياهان شاهد و  ،)۲

از نظـر  اوره مشاهده گرديـد.   %۳۵تيمار پلت با فشردگي زياد+ 

 %۵۰بيشترين مقدار در تيمار پلت بـا فشـردگي کـم+    ،قطر ساقه

 دست آمد (جـدول اوره و کمترين مقدار نيز در گياهان شاهد به

تـرين  به عنـوان يکـي از مهـم    ،بيشترين تعداد برگ در بوته ).۲

در تيمـار کـود پلـت بـا      ،برگـي هـاي  اجزاي عملکرد در سبزي

داري تنها تفـاوت معنـي   دست آمد کهاوره به %۳۵فشردگي کم+

  آزمون دانکن با تيمارهاي کـود پلـت بـا فشـردگي      %۵در سطح 
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 گياه ريحان تحت تأثير منابع مختلف نيتروژنبرخي صفات رويشي  هايمقايسه ميانگين .۳ جدول

گياهان گلرصد د  تيمار

  دهنده در گلدان

  وزن تر

  )gبوته (تک

  وزن خشک

 )gبوته (تک

  عملکرد در

  )gگلدان (

 a۵۰  c۶۴/۱  d۱۲/۰  c۴۲  شاهد

  c  ۸ b۲۸/۲  d۱۴/۰  b۶۴  اوره

  b۱۵ ab۶۳/۲  a۳۲/۰  a۵/۸۱  کم ۳۵%

  c۱۰ b۲۰/۲  c۱۹/۰  b۶۰  زياد ۳۵%

  b۱۲ a۱۹/۳  a۲۹/۰  a۵/۸۹  کم ۵۰%

  c۸ ab۶۵/۲  b۲۴/۰  a۵/۸۲  زياد ۵۰%

  داري ندارندآزمون دانکن تفاوت معني %۵در هر ستون، اعداد با حداقل يک حرف مشابه، در سطح 

  

). کمترين تعداد برگ نيـز در تيمـار کـود    ۲داشت (جدول  زياد

نتـايج مشـابهي در    دست آمد.اوره به %۳۵+زيادپلت با فشردگي 

) در کـاربرد  ۲۲) و کلم پـيچ ( ۱۳) و چاودار (۲۹گياهان گندم (

شد کود پلت شده اوره نشان داده شده است. در سبزي ريحان، ر

ترين هدف توليـد را شـامل مـي   ها مهمرويشي شاخسار و برگ

ترين عنصر در اين زمينه است. لذا، تيمار شود که نيتروژن اصلي

اوره) مقـادير   %۵۰پلت با فشردگي کم و درصد بيشتر نيتروژن (

بيشتر صفات مرتبط با رشـد رويشـي را باعـث گرديـده اسـت.      

بـا آزادسـازي تـدريجي    کاربرد کود پلت شده اوره در تراکم کم 

مانند پتاسـيم،  و همچنين عناصر غذايي ديگر (آمونيوم) نيتروژن 

منجر به بهبود صفات مرتبط با رشد گياهان ها فسفر و ريزمغذي

ريحان شـده اسـت. کـاهش ارتفـاع گيـاه و همچنـين شـاخص        

پلت احتماًال به سبب مقاومت آن در  زيادهاي کلروفيل در تراکم

-نيتروژن در آنهـا مـي  کافي ذا عدم آزاد شدن برابر باز شدن و ل

  ).۱باشد (

تفاوت تيمارها از نظر متوسط وزن تر گياه به نحوي بود که 

اوره بيشـترين   %۵۰گياهان در تيمار کود پلت با فشـردگي کـم+  

و کمترين وزن تر بوته مربـوط بـه گياهـان در     هوزن تر را داشت

ياهـان شـاهد و   . از اين نظـر تنهـا گ  )۳(جدول  تيمار شاهد بود

اوره وزن تـر بـرگ    %۳۵سپس تيمار پلـت بـا فشـردگي زيـاد+    

 ،از ديگر تيمارها داشتند. از نظر ميزان عملکرد در گلدان يکمتر

نتايج نشان داد که بيشترين  ،بذر کاشته شده ۵۰ تعدادبا توجه به 

عملکرد (وزن تر محصـول برداشـت شـده) در تيمـار پلـت بـا       

داري بـا  ت آمد کـه تفـاوت معنـي   دساوره به %۵۰فشردگي کم+

اوره  %۳۵پلت با تـراکم زيـاد+  ه استثناي تيمارهاي ديگر پلت، ب

). کمترين ميزان عملکرد در گلـدان نيـز در   ۳نشان نداد (جدول 

اوره  %۳۵گياهان شـاهد و سـپس تيمـار پلـت بـا تـراکم زيـاد+       

 دست آمد. از نظر وزن خشک تک بوته نيز تيمار کود پلت بـا به

اوره بيشترين وزن خشـک تـک بوتـه را دارا     %۳۵م+فشردگي ک

بود و گياهان در تيمار شاهد و سپس تيمار کـود شـيميايي اوره   

وزن تر گيـاه  ). ۳بوته را داشت (جدول کمترين وزن خشک تک

). ۲و عملکرد از مهمترين صفات در گياهان سبزي برگي است (

، از اين صفات به ميزان زيادي تحت تأثير غلظت عناصر غـذايي 

هـا قـرار   جمله نيتروژن، و همچنين مقدار آب در دسترس ريشه

گيرند. لذا، تيمار پلت با تراکم کم و غلظت زيـاد اوره منجـر   مي

به بهبود اين صفات در مقايسه با گياهان شـاهد گرديـده اسـت.    

نتايج مشابهي از نظر عملکرد بـا اسـتفاده از کـود پلـت اوره در     

  .)۶( ده استدست آمزميني بهگياهان سيب

رشد و نمو بهتر گياه در تيمار پلت با تـراکم کـم و مقـادير    

اوره بيانگر آن است که اين پلت همانند يک کود  %۵۰و يا  ۳۵%

عمل نمـوده و در مـورد گيـاه ريحـان بـا دوره رشـد        شکندره

هايي با تـراکم کـم نتـايج بهتـري نسـبت بـه پلـت        محدود پلت

 شژگي مهم کودهاي کنـدره تر را باعث گرديده است. ويمتراکم

ــدريجي و ُکآزاد ــازي ت ــي س ــذايي م ــر غ ــد عناص ــدن ــه  ،باش   ب
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 %۵مقايسه ميانگين تيمارها در سطح گياه ريحان در منابع مختلف نيتروژن در زمان برداشت. درصد نيتروژن هاي مقايسه ميانگين .۳شکل 

  باشدآزمون دانکن مي
  

  

اغلـب   ،لـذا  ي گياه باشدطوري که بتواند منطبق با نيازهاي غذاي

. )۱۴( گـردد باعث بهبـود رانـدمان مصـرف کـود نيتـروژن مـي      

نشان داده شده که با توجه به ضخامت پوشش کـود و   ،همچنين

يند آزاد شدن مواد مغـذي  اميزان فشردگي آنها، در اين کودها فر

. کـاربرد  )۱۰( تواند انجـام شـود  ماهه مي ۱۲تا  ۳طي يک دوره 

ر کشت برنج نقش مهمي در افزايش کارايي اوره به شکل پلت د

  .)۱۱( نيتروژن دارد

ـ  يهادهي زودهنگام در سبزيگل هبرگي يک صفت منفي ب

دار در از نظر درصد گياهـان گـل   ،در اين تحقيق .آيدحساب مي

پايان آزمايش، گياهان در تيمار شاهد بيشترين درصـد را نشـان   

، کود پلت بـا تـراکم   دادند و گياهان در تيمار کود شيميايي اوره

را دار در گلدان گياهان گلاوره کمترين تعداد  %۵۰يا  %۳۵+زياد

نتايج مقايسه ميانگين تيمارها نشان  ،). همچنين۳ داشتند (جدول

)، گياهـان در تيمـار   ۳از نظر درصد نيتروژن برگ (شکل که داد 

کـه تفـاوت    دارا بودنـد کود شـيميايي اوره بيشـترين درصـد را    

با ديگر تيمارها نشان داد. کمتـرين غلظـت نيتـروژن     داريمعني

اوره  %۵۰+زيـاد برگ نيز در گياهان تيمار کود پلت با فشـردگي  

دست آمد. در بين تيمارهاي کود پلت از اين نظر تيمار پلت با به

اوره بهتر از ديگر تيمارهاي پلتي بود. از نظـر   %۳۵فشردگي کم+

پلـت بـا فشـردگي    تيمـار کـود    ،غلظت يا درصد اسـانس گيـاه  

اوره و همچنـين تيمـار کـود شـيميايي اوره بيشـترين       %۵۰کم+

کمترين غلظـت اسـانس    .)۴ت اسانس را دارا بودند (شکل ظغل

  نيز در گياهان تيمار شاهد مشاهده گرديد.

از نظر بسـياري صـفات مـورد مطالعـه،      ،در آزمايش حاضر

صًا اوره شرايط بهتري را مخصو %۵۰کود پلت با فشردگي کم و 

نسبت به ديگر تيمارهاي کود پلت در گياه ريحان ايجاد نمود. از 

داري طور معنـي هنظر غلظت نيتروژن برگ، تيمارهاي کود پلت ب

باعث کاهش غلظت نيتـروژن بـرگ در مقايسـه بـا تيمـار کـود       

تواند از نظر سالمت محصـول و  شيميايي اوره شدند که اين مي

اشته باشد. نشان داده شده که کننده اهميت زيادي دنهايتًا مصرف

پوشش ليگنيني کود اوره نيز باعث کاهش انتشار اوره و افزايش 

  .)۲۱( گرددراندمان آن مي

اي در مورد اثـر کودهـاي پلـت بـر     مطالعه ،اگرچه در منابع

ولي بهبـود رشـد و نمـو     ،رشد و توليد گياه ريحان وجود ندارد

يگر مطالعات نشان در دش گياهان در اثر کاربرد کودهاي کندره

بهتــرين کــارايي طــور مشــابهي، بــه. )۱۴و  ۷( داده شــده اســت

مصرف نيتروژن توسط گياهان گندم در کاربرد همزمان کود اوره 

  هـاي نيتريفيکاسـيون  کننـده به صورت پلت همـراه بـا ممانعـت   

بر
ن 
وژ
تر
 ني
صد

در
 گ
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 آزمون%۵مقايسه ميانگين تيمارها در سطح  گياه ريحان در منابع مختلف نيتروژن.درصد وزني اسانس هاي مقايسه ميانگين .۴شکل 

  باشددانکن مي
  

  

بررسي پاسخ محصوالت مختلـف بـه کـود    ). ۱۹( دست آمدبه

بـا کـاربرد    ،در گندم و چـاودار که دهد نيز نشان مي شکندره

رشد رويشي و عملکـرد کـل افـزايش يافتـه و      ،کود پلت شده

يـد  تولزيسـت و همچنـين   هاي محيطشويي کود و آلودگيآب

 ،. همچنـين )۲۹و  ۲۲، ۱۳( يابـد اي کاهش ميگازهاي گلخانه

نتايج مشابهي در بهبود رشد رويشي و توليد در اثر کاربرد کود 

، تـوت )۲۲( )، کلم۶زميني (ي مانند سيبيهاکندرها در سبزي

دسـت آمـده اسـت. در    بـه  )۱۸( فرنگـي گوجه ) و۱۲( فرنگي

آورده شـدن نيـاز   باعث برش رهدکرفس نيز استفاده از کود کن

نيتروژني گياه در زمان صحيح آن و افزايش چشمگير عملکـرد  

. در کاربرد پلت کود اوره با کـاه و کلـش گنـدم    )۱۷( گرددمي

ــا     ــازگاري ب ــودن، س ــود، اقتصــادي ب ــدمان ک ــود ران ــز بهب ني

 زيست و اثر منفي کمتر در خـاک گـزارش شـده اسـت    محيط

 آن،در ن است کـه  يک مزيت مهم در کاربرد پلت اوره آ. )۲۸(

ه براي گياه بـه فـرم آمـونيم بـوده کـه در اثـر       دنيتروژن آزاد ش

محـيط ريشـه و    pHهاي گيـاه کـاهش   جذب آن توسط ريشه

. )۲۶و  ۲۴( توانـد اتفـاق بيفتـد   ها نيز ميجذب بهتر ريزمغذي

نشـان داده   15Nدار با استفاده از نيتروژن نشـان  ،طور مشابهيهب

آميـد  ديسـيان ننده نيتريفيکاسيون ديکشده که کاربرد ممانعت

در پلت اوره منجر به افزايش بيشتر کارايي نيتـروژن کـاربردي   

گردد، و ايـن عمـدتًا بـه سـبب ممانعـت از      در کشت برنج مي

  .)۲۳( باشدهدررفت گازي آمونيم مي

  

  گيرينتيجه

صورت کود در پژوهش حاضر نشان داده شد که  کاربرد اوره به

وليـه کـود گـاوي) پتانسـيل جـايگزيني کودهـاي       پلت (با ماده ا

) هاشيميايي را در روند توليد گياه ريحان (و احتماًال ديگر سبزي

 ،شاسـتفاده از کودهـاي کنـدره    ،باشـد. لـذا  به خـوبي دارا مـي  

کـه ميـزان    هادر کشت و پرورش سبزي ،هامخصوصًا انواع پلت

بخصوص طـي   ،مصرف کودهاي نيتروژني به عالوه مصرف آب

 ،باشد، بسيار سودمند است. همچنينمي زيادهاي پاييز و بهار ماه

تواند بستر مناسبي براي اي پلت ميعنوان ماده زمينههکود دامي ب

 خـود بـه نوبـه    هاي خاک باشد کـه فعاليت انواع ميکروارگانيسم

. در اين مورد داردمفيد و متعددي بر رشد و نمو گياهان  هاياثر

مخصوصًا آنهـايي   ها،براي پرورش سبزي بايستي توجه نمود که

ها را بسته به ميـزان  بهتر است پلت ،که دوره رشد کوتاهي دارند

  کار برد.فشردگي، قبل از کشت به
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