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   :چکیده

 بوده و اي ادویه یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع می باشد که داراي خواص دارویی و  (.Osmium basilicum L)گیاه ریحان     
در این مطالعه تاثیر کود شالت روي بر صفات رشدي و میزان اسید چرب سه . گیرد می قرار استفاده مورد تازه سبزي صورت به همچنین

در این آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك هاي کامال تصادفی در سه تکرار در. بررسی قرار گرفت موردن رقم گیاه ریحا
. ر مقایسه با یک گروه شاهد مورد استفاده قرارگرفتگرم در لیتر د 5/1و  1، /. 5کود شالت روي در سه سطح   تاثیر اجرا گردیدمزرعه 

رشدي گیاه ریحان و نیز محتواي  شاخصهايمعنی دار  باعث افزایش  EDTA-Zn که استفاد از کود داد نتایج حاصل از این تحقیق نشان
گرم در  1تیمار  و بیشترین میزان افزایش در شده استنسبت به شاهد  )اولئیک، لینولئیک، لینولنیکشامل (آن چرب غیر اشباع  اسیدهاي

براي افزایش صفات رشدي گیاه ریحان و ) Zn(وي کود ربا توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه توصیه می شود از  .مشاهده شد لیتر
  .  گرم در لیتر استفاده شود 1رب غیر اشباع آن بویژه با غلطت چنیز محتواي اسید 

  
  ب غیر اشباعشالت روي، شاخص رشد، اسید چر گیاهان دارویی، ریز مغذي، :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 که به عنوان گیاهی با خواص دارویی، است (Lamiaceae)یکی از گیاهان مهم تیره نعناع   (.Osmium basilicum L)گیاه ریحان 
از جمله خواص دارویی ریحان می توان به درمان نفخ، کمک ).  11( گیرد می قرار استفاده مورد تازه سبزي صورت به همچنین و اي ادویه

پرورش این گیاه در اغلب نواحی ایران در  ).10و11(بزرگ شدگی طحال اشاره کرد  در هضم غذا، درمان برخی ناراحتی هاي قلبی و مداواي
 عناصر ریز مغذي در گیاهان به مقدار کم مورد استفاده قرار می گیرند ولی اثرات مهمی بر جاي ).1(باشد  معمول می گلخانهمحیط باز و 

کمبود آن باعث کاهش  و بودهبراي رشد گیاه ضروري  که بسیار مهم استکم مصرف یکی از این عناصر )  Zn(می گذارند و عنصر روي 
با همانگونه که ذکر شد ریحان خواص دارویی و غذایی متعددي دارد و با توجه به این ویژگی ها این تحقیق . )12و6(رشد گیاه می شود 

  .ن انجام شدگیاه ریحارشدو عملکرد بر بررسی تاثیر کود روي هدف
  

به زمین اصلی  نشاها وپس از یک ماه کشت شدنددر جعبه هاي پالستیکی ) سفید ، بنفش و سیاه( رقم ریحان  3بذر  ابتدا :روش اجرا
م ریحان قسمت ارقا کرت به تعدادهر  کرت به تعداد تیمار هاي مورد نظر تقسیم گردید و 4ه بلوك و هر بلوك ب 3زمین به  .انتقال داده شد

 روي در سه سطح  و کود شالت تصادفی در سه تکرار اجرا گردید این آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك هاي کامال. شد
 و  ،ار به صورت محلول پاشیروز یکب 15 کود دهی هر. گرفتاستفاده قراردر مقایسه با یک گروه شاهد مورد گرم در لیتر  5/1و  1، . /5
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 :و در نهایت برداشت محصول براي اندازه گیري شاخص هاي روز یکبار بنا به نیاز گیاه و مزرعه صورت گرفت 20آبیاري و وجین مزرعه هر 
  .انجام گرفت میزان چربی و اسید هاي چرب ،وزن هزار دانه ،تعداد شاخه هاي جانبی، مساحت برگ ،وزن خشک، ن تروز ،ارتفاع بوته

انجام ) ایتالیا Dannyارخانه ک،  GC-1000دستگاه مدل (سنجش میزان چربی کل و اسید هاي چرب با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی 
، لینولنیک )C18:2n6(، لینولئیک)C18:1(، اولئیک )C18:0(، استئاریک )C16:0(پالمتیک ، )C14:0(شد و اسید هاي چرب مریستیک 

)C18:3n3 ( ایکوسنوئیک و)C20:0(مورد ارزیابی قرار گرفت.  
  

نشان داد که متغیر هاي شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد شاخه هاي فرعی، وزن تر و  این تحقیق آنالیز داده هاي :نتایج
نسبت به گروه شاهد افزایش  1و  5/0خشک، و وزن هزار دانه در هر سه رقم گیاه ریحان با استفاده از کود شالت روي در غلظت هاي 

باعث کاهش و  هگذاشتمنفی گرم در تاثیر  5/1 تیمارگرم در لیتر بود و  1 تیمارمقدار افزایش در شته است و بیشترین معنی دار دا
   ). 1جدول شماره ( ه استیددگرشاخصهاي ذکر شده 

هاي رشد حاصل از مصرف کود شالت روي در سه رقم گیاه ریحانتغییرات شاخص: 1جدول شماره   

  
  را نشان می دهند meanSEتمام داده ها  -

 تیماردر  EDTA -کثر تاثیر کود شالت رويحد ا دهندهبا توجه به نتایج به دست آمده در موارد ذکر شده فوق که نشان  :اسیدهاي چرب
گرم در لیتر  1روه دریافت کننده گبراي بررسی تاثیر این کود بر میزان اسید چرب رقم هاي ریحان ، دو گروه شاهد و  بود،گرم در لیتر  1

گانه در رقم بنفش شاهد بیشتر از  درصد چربی کل در بین ارقام سه قایسه کردیم که آنالیز داده ها نشان داد کهمکود شالت روي را با هم 
گرم در لیتر در هر سه رقم افزایش نشان می دهد و بیشترین مقدار آن در رقم سیاه  1دو رقم شاهد دیگر بود و در گیاهان تحت تیمار 

   18مشخص شد که اوال مقدار درصد اسیدهاي چرب غیر اشباع  به عالوه در بررسی انواع اسیدهاي چرب .بوده است%) 36(تیمار شده 

  ارتفاع گیاه
 )سانتی متر(

شاخه هاي 
 جانبی

مساحت برگ  )گرم(وزن خشک  )گرم(وزن تر  تعداد برگ
 )سانتی متر مربع(

  رقم  تیمار

694 7/11  6/0  93 6/4  347 5/34  60 2/9  6/6  8/0   سیاه شاهد 
3/63  1/10  3/13  6/0  133 8/5  321 7/60  55 1/12  4/7  6/0  5/0  

65 1/1  7/17  5/0  247 1/8  4/357  4/7  64 5/2  2/9  5/0  1 
48 6/13  3/10  57/0  4/134  5/7  7/223  8/20  46 3/9  9/6  56/0  5/1  
42 8/18  15 7/0  129 2/5  247 9/27  52 5/4  5/7  3/0   بنفش شاهد 

7/31 3 16 8/0  173 3/6  267 6/55  4/49  5/6  6/8  3/0  5/0  
76 3/2  7/19 1 7/281  9/2  2/429  7/50  4/75 11 7/9  7/0  1 
32 2/1  4/17  4/0  4/225  5/7  310 1/46  9/50  8/4  7 1/0  5/1  
58 1/22  141 14010 336 2/55  57.7 6/10  5/6  4/0   سفید شاهد 
42 2/14  7/15  1/1  3/172  7/12  4/295  5/35  7/47  5/1  6/7  2/0  5/0  
89 5/8  2/19  6/0  1/251  5/7  2/534  4/23  95 1/4  8 2/0  1 

7/70  1/10  15 9/0  16511 385 3/64  2/66  1/14  3/6  4/0  5/1  
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در تمامی ارقام بیشترین مقدار را داشته و در اثر تیمار با روي در تمامی ارقام  )اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک( کربنه

 موجود هاي چرب مابقی اسید. دار را دارا می باشدقمقدارشان افزایش معنی دار نشان می دهد و در رقم سفید تحت تیمار با کود بیشترین م
هاي سیداو میزان تغییرات چربی کل و ) 2( در جدول شماره هاي چربهاي مربوط به اسیدداده نتایج  .نده اییر معنی داري نشان ندادتغ

    .نشان داده شده است) 1(در شکل شماره  غیر اشباع چرب
 
 

  
  را نشان می دهند meanSEتمام داده ها . سیدهاي چرب غیر اشباع در سه رقم ریحانمیزان تغییرات درصد ا: 1شکل شماره 
  داده هاي مربوط به درصد چربی کل و اسیدهاي چرب سه رقم ریحان تحت تیمار کود شالت روي: 2جدول شماره

  
  .را نشان می دهند meanSEتمام داده ها . بین نمونه هاي شاهد و تحت تیمار می باشد)  p<0.05(نشانگر اختالف معنی دار (*) عالمت 
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لینولئیک 
 اسید

اولئیک 
 اسید

استئاریک 
 داسی

پالمتیک 
 اسید

مریستیک 
  اسید

  اسیدچرب
 رقم تیمار

* 2/28  3/0  4/0  02/0  
* 1/54 

9/0  
* 9/19 

4/0  
* 1/11 

06/0  
9/3  04/0  2/3  01/0  04/0  001/0  شاهد 

 سفید
* 1/33  4/0  3/0  01/0  

* 2/61 
8/0  

*24 3/0  
*14.2

1/0  
4 09/0  5/6  1/0  05/0  001/0  

گرم در  1
 لیتر

* 8/30  4/0  4/0  03/0  
* 8/52 

7/0  
* 3/19 

5/0  
* 9/10 

15/0  
8/3  04/0  4 09/0  03/0  002/0  شاهد 

 سیاه
* 36 5/0  15/0  01/0  

* 4/61 
8/0  

*23 1/0  
* 5/13 

2/0  
7/2  05/0  2/11  5/0  07/0  001/0  

گرم در  1
 لیتر

* 34 4/0  21/0  02/0  *54 4/0  
* 8/20 

2/0  
*11 1/0  4/3  09/0  7/8  06/0  06/0  001/0  شاهد 

 بنفش
* 36 6/0  21/0  05/0  

* 1/58 
5/0  

* 9/23 
3/0  

* 9/12 
3/0  

5/3  12/0  7 1/0  04/0  001/0  
گرم در  1

 لیتر

 

 



 

٤ 
 

  
  بحث و بررسی

در  گیاه ریحان )غیر اشباعانواع بویژه (اي رشدي و نیز میزان اسیدهاي چرب شاخص هنتایج نشان داد که کود شالت روي تاثیر مثبت بر  
گروه ). 7و3( گردد میتایید  نیز گیاه ریحانبر روي ي انجام شده مشابه نتایج حاصل از پژوهش ها  دراین اثر. گرم در لیتر دارد 1غلظت 

 باعث افزایش معنی و یا کود ورمی کمپوست معدنی کود نیتروژنه ، گزارش شده است که ترکیب کود آلی دیگري از تحقیقات
 دارا بودن  گیاهان دارویی به دلیل ترکیب اسیدهاي چرب موجود در). 14و9و7و5و4(شده است و صفات رشدي آن دار عملکرد گیاه ریحان 

سرطان شده و نقش مثبت  و به عالوه باعث کاهشتم قلب و عروقی انسان کمک می کنند ساع به سالمت سیشباسیدهاي چرب غیر اانواع 
مطالعه اي نیز که در کشورمان براي بررسی ترکیب اسیدهاي چرب ریحان پرداخته نشان داده  . )13و8(در روند بارداري و شیردهی دارند 

 تاثیر)   Zn-EDTA(در مطالعه حاضر کود شالت روي ). 2(اسیدهاي چرب غیر اشباع است مقادیر قابل توجهی که گیاه ریحان حاوي 
که همین  دادهگرم در لیتر میزان اسیدهاي گیاه ریحان را افزایش  1مثبت بر میزان اسیدهاي چرب گیاه ریحان داشته و به ویژه در غلظت 

د کمبو و بودهبراي رشد گیاه ضروري ست که یکی از مهمترین ریز مغذي ها) Zn(روي . امر میتواند بر خواص دارویی گیاه ریحان بیافزاید
بر عملکرد گیاه ترخون مورد  (Zn)سطوح متفاوتی از میکرو المنت ها بویژه روي در مطالعات قبلی . هش رشد گیاه می شودآن باعث کا

محلول در مطالعاتی دیگر تاثیر . بررسی قرار گرفته و نتایج این مطالعات نشان داده است که روي باعث افزایش وزن خشک ترخون می شود
نشان رویشی، محتوا و عملکرد مواد موثره گیاهان دارویی و معطر و افزایش عملکرد اسانس گیاهان دارویی  ویژگی هاي بر عناصر ریز مغذي

  .داده شده است
  

  نتیجه گیري
 و میزان اسیدهاي چربصفات رشدي معنی دار روي باعث افزایش  شالتنتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از کود  
با توجه به  .شده است آنهاباعث کاهش  5/1تیمار شده است، در حالیکه نسبت به شاهد  1و 5/0در تیمار هاي ) شباعغیر ا انواعبویژه (

غلضت باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع در گیاه ریحان و نقش افزایش دهنده کود روي، استفاده از این کود در پرورش این گیاه توصیه می 
   . شود
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