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تأ ثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان
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امین نوبهار* ،1معرفت مصطفویراد 2و محمد قاضی پیرکوهی

1کارشناسيارشد زراعت و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعي گیالن2 ،استادیار پژوهشي و
عضو هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعي گیالن3 ،کارشناسيارشد زراعت منطقه آزاد انزلي
تاریخ دریافت 1391/9/22 :؛ تاریخ پذیرش1392/2/21 :

چکيده
بهمنظور ارزیابي عملکرد کمي و کیفي دو رقم گیاه دارویي ریحان تحت تأثیر آرایش کاشت و تراکم
بوته ،آزمایشي در سال زراعي  1332انجام شد .این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه آزاد اسالمي تاکستان اجرا شد .تیمارها شامل دو رقم
(ریحان سبز و بنفش) ،روش کشت (یک و دو ردیفه) و تراکم بوته ( 34 ،04 ،04و  144بوته در مترمربع)
بود .نتایج نشان داد که برهمکنش رقم و روش کاشت و تراکم بوته از نظر تعداد سنبله در بوته ،تعداد
خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین ،عملکرد دانه و عملکرد اسانس در هکتار معنيدار بود .بیشترین
تعداد سنبله در بوته ( )10/33و تعداد فندقه در بوته ( )05در رقم ریحان سبز ،روش کشت دو ردیفه و
تراکم  04بوته بهدست آمد .همچنین ،بیشترین عملکرد دانه ( 2924کیلوگرم در هکتار) در ریحان سبز،
کشت دو ردیفه و تراکم  144بوته در مترمربع مشاهده شد .برهمکنش رقم ریحان بنفش و تراکم  04بوته و
برهمکنش کشت دو ردیفه و تراکم  04بوته بهترتیب بیشترین میزان اسانس ( 4/32و  )4/30را دارا بودند.
ولیکن برهمکنش رقم ریحان بنفش و کشت دو ردیفه و تراکم  04بوته ،بیشترین عملکرد اسانس (50/50
کیلوگرم در هکتار) را نشان داد .کمترین تعداد سنبله در بوته ( )9/33و تعداد فندقه در بوته ( )22/33در رقم
ریحان بنفش ،کشت یک و دو ردیفه و تراکم  144بوته مترمربع مشاهده گردید .نتایج نشان داد که در هر دو
رقم ریحان با افزایش تراکم بوته در واحد سطح و کاهش فاصله ردیف ،میزان و عملکرد اسانس کاهش
یافت .در این آزمایش ،ریحان بنفش تحت تأثیر آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم  04بوته در مترمربع از نظر
کیفیت عملکرد بر ریحان سبز برتری نشان داد.
واژههاي کلیدي :تولید دانه و اسانس ،ریحان ،مدیریت زراعي
*مسئول مکاتبهmmostafavirad@gmail.com :
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مقدمه
گیاهان دارویي سابقه طوالني در صنعت ،طب و درمان بیماریهای انسان دارد .از اسانس ریحان
بهعنوان ضد تشنج ،مسکن سردردهای میگرني ،عصبي ،مقوی دستگاه هاضمه و ضد نفخ استفاده
ميشود (امیدبیگي .)2441 ،از عوامل زراعي مؤثر بر کمیت و کیفیت عملکرد گیاهان ،ميتوان به
آرایش کاشت و تراکم بوته در واحد سطح اشاره نمود .افزایش تراکم بوته منجربه افزایش رشد طولي
گیاه و رقابت بین گونهای برای استفاده از عوامل محیطي رشد ميشود و ضمن کاهش عملکرد دانه
ممکن است منجر به خوابیدگي بوتهها و ایجاد شرایط میکروکلیمایي و توسعه بیماری در زیر
سایهانداز شود .از طرفي کاهش تراکم بوته تا کمتر از حد مطلوب سبب کاهش عملکرد خواهد شد .اما
ریحان دارای رشد نیمه محدود ميباشد و در تراکمهای پایین ميتواند از طریق ایجاد شاخههای فرعي،
تا حدودی اثرات سوء ناشي از کاهش تراکم بوته را جبران کند (صادقي و همکاران .)2449 ،در تراکم
کاشت مناسب بهرهمندی گیاه از عوامل محیطي افزایش یافته و حداکثر آسیمیالسیون و عملکرد حاصل
خواهد شد (ملکوتي و طهراني .)2441 ،محققین نشان دادند که در تراکم پایین عملکرد دانه کلزا
نقصان پیدا کرد .با افزایش تراکم بوته تا حد مطلوب ،مولفههای مؤثر بر عملکرد و عملکرد دانه
افزایش یافت (وهاب و الرسون .)1932 ،در مطالعه د یگری سهم تعداد سنبله در بوته و تعداد بذر در
سنبله برای دستیابي به عملکرد باال مهم گزارش شده است (جلیلهوند .)2443 ،برهمکنش تاریخ کاشت
و تراکم بوته بر عملکرد دانه ریحان معنيدار گزارش شده است (صادقي و همکاران .)2449 ،در
آزمایش دیگری گزارش شده است که افزایش تراکم بوته در واحد سطح موجب افزایش معنيدار
عملکرد دانه گردید (طهماسبي و راشدمحصل.)2440 ،
رقابت بین گونهای و درون گونهای تأثیر قابل توجهي بر عملکرد گیاهان دارد و حداکثر عملکرد
دانه هنگامي بهدست ميآید که اثر رقابت بین گونهای و درون گونهای حداقل و استفاده از عوامل رشد
حداکثر باشد .تحقق این هدف با تنظیم تراکم بوته در واحد سطح و آرایش کاشت گیاه امکانپذیر
است (خواجهپور .)1995 ،با استفاده از آرایش کاشت ميتوان عملکرد مطلوب بهدست آورد (گاردنر و
همکاران .)1935 ،کارآیي جذب تشعشع نیاز به سطح برگ کافي و توزیع یکنواخت برگ در پوشش
گیاهي دارد .این هدف با تراکم بیشتر و الگوی کاشت بوتهها در سطح خاک میسر است (کوآنکي و
همکاران .)2443 ،محققین گزارش کردند که گیاه دارویي ریحان در الگوی کاشت دو ردیفه دارای
وزن خشک و عملکرد دانه باالتر بود (جلیلهوند2443 ،؛ صادقي و همکاران .)2449 ،آرایش کاشت از
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طریق دگرگونسازی ساختار سایهانداز گیاهي و افزایش امکان جذب بیشتر نور سبب افزایش عملکرد
گیاه ميشود .بنابراین ،تعیین مناسبترین آرایش کاشت برای افزایش عملکرد گیاهان زراعي ،ضروری
ميباشد (کاظمي و همکاران ،)2443 ،و از این طریق ميتوان رشد رویشي و زایشي و عملکرد آنها را
تحت تأثیر قرار داد (بهیال .)1935 ،فواصل بین ردیفهای کاشت ،تولید حداکثر محصول را تحت تأثیر
قرار ميدهد (گاردنر و همکاران .)1935 ،این آزمایش با هدف بررسي اثر رقم ،آرایش کاشت و تراکم
بوته بر عملکرد کمي و کیفي گیاه دارویي ریحان در تاکستان انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش به منظور ارزیابي اثر رقم ،آرایش کاشت و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت عملکرد دانه
و اسانس گیاه دارویي ریحان در سال زراعي  1332در مزرعه آزمایشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تاکستان واقع در عرض جغرافیایي  30درجه و  3دقیقه شمالي و طول جغرافیایي  09درجه و  02دقیقه
شرقي و ارتفاع  1224متر از سطح دریا بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفي و در سه تکرار اجرا شد .تیمارها شامل ارقام ریحان (سبز و بنفش) ،روش کشت (کشت یک
ردیفه و دو ردیفه) و تراکم بوته ( 04 ،34 ،04و  144بوته در مترمربع) بودند .اندازه هر کرت 13
مترمربع (به طول شش و عرض سه متر) بود .رقم ریحان سبز پرمصرفترین ریحان در جهان و دارای
گلهای سفید ميباشد و بیشتر در آشپزی مورد استفاده قرار ميگیرد .در حاليکه رقم ریحان بنفش
دارای گلهای ارغواني یا بنفش و اسانس کافور ميباشد .ارتفاع این گیاهان بین  34تا  04سانتيمتر
متفاوت است و پیکره رویشي آنها بسته به نوع رقم دارای  4/5تا  1/5درصد اسانس ميباشد .معموالا
گیاهي یک ساله بوده و در هر سال تعداد سه چین محصول ميدهد .ولي در مناطق گرم و مرطوب به
یک گیاه چند ساله تبدیل ميشود و در هر فصل زراعي مقدار  13کیلوگرم نیتروژن 3 ،کیلوگرم فسفر و
 15کیلوگرم پتاس خالص از خاک جذب ميکند.
قبل از اجرای طرح از عمق  34سانتيمتری خاک جهت تعیین خصوصیات فیزیکي و شیمیایي
خاک نمونهبرداری شد (جدول  .)1پس از عملیات شخم ،دیسک و تسطیح خاک و اجرای نقشه طرح،
کشت بهصورت جوی و پشته انجام شد .براساس نتایج آزمون خاک مقدار  154کیلوگرم در هکتار
نیتروژن خالص از منبع نیترات آمونیوم 144 ،کیلوگرم در هکتار فسفر خالص از منبع فسفات آمونیوم،
 144کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص از منبع سولفات پتاسیم به هنگام شخم و قبل از کاشت به خاک
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اضافه شد و نصف کود نیتروژن در هنگام کاشت و نصف دیگر بهصورت سرک در مرحله گلدهي
مورد استفاده قرار گرفت .پس از کاشت ،آبیاری هر  0روز یکبار صورت گرفت تا از سله بستن خاک
جلوگیری شود و زمینه یکنواختي در سبز شدن بذور فراهم گردد .پس از استقرار کامل گیاه ،آبیاری به
فاصله  2الي  14روز انجام شد .مبارزه با علفهای هرز بهصورت فیزیکي و وجین دستي انجام شد.
بهعالوه ،جهت رسیدن به تراکمهای مورد مطالعه ،عملیات تنک طي دو مرحله همزمان با عملیات
وجین علفهای هرز صورت گرفت .برای اندازهگیری صفات مورد بررسي یک بار در مرحله گلدهي
کامل ریحان تعداد  14بوته بهطور تصادفي برداشت شد و برای تعیین عملکرد دانه و اجزای عملکرد با
حذف نیم متر حاشیه از ابتدا و انتهای خطوط کاشت ،چهار خط میاني برداشت گردید .عملیات
اسانسگیری به روش تقطیر آب با دستگاه کلونجر صورت گرفت .پس از جمعآوری اطالعات ،تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  MSTAT-Cو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
حداقل اختالف معنيدار ( )LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام شد.
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه قبل از اجراي آزمایش
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نتايج و بحث
تعداد سنبله در بوته :اثر رقم ،تراکم بوته ،برهمکنش رقم و روش کشت ،برهمکنش رقم و تراکم بوته
و نیز برهمکنش رقم و روش کاشت و تراکم بوته بر تعداد سنبله در بوته معنيدار بود (جدول  .)2در
این آزمایش ،ارقام گیاه دارویي ریحان از نظر تعداد سنبله در بوته واکنش متفاوتي به تیمار روش
کاشت نشان دادند .مقایسه میانگین برهمکنش سه گانه رقم ،روش کشت و تراکم بوته بر صفات
اندازهگیری شده نشان داد که رقم ریحان سبز در روش کشت دو ردیفه و در تراکم  04بوته در متر
33

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد هفتم (1131 ،)1

مربع ،بیشترین تعداد سنبله در بوته را به خود اختصاص داد و بعد از آن رقم بنفش در کشت یک
ردیفه و در تراکم  04بوته در مترمربع قرار داشت (جدول  .)3در این راستا گزارش شده است که
تعداد سنبله در بوته با افزایش تراکم بوته در واحد سطح افزایش نشان داد (وهاب و الرسون.)1932 ،
در این آزمایش ارقام گیاه داروئي ریحان از نظر تعداد سنبله در بوته واکنش متفاوتي به تیمار آرایش
کاشت نشان دادند.
بهطورکلي با افزایش تراکم تا  144بوته در مترمربع ،تعداد سنبله در بوته کاهش یافت و در کمترین
سطح تراکم ( 04بوته در مترمربع) بیشترین تعداد سنبله در بوته تولید شد .نتایج نشان داد که بین تراکم
بوته و تعداد سنبله در تک بوته رابطه معکوس وجود دارد .بنابراین بهنظر ميرسد که تعداد بیشتر سنبله
در تک بوته در تراکمهای پائین ( 04بوته در مترمربع) ميتواند نقصان عملکرد ناشي از کاهش تراکم
بوته در واحد سطح را جبران نماید .ولي در تراکمهای کمتر از  04بوته در مترمربع ممکن است تعداد
سنبله بیشتر در بوته نتواند افت عملکرد ناشي از کاهش تراکم بوته را جبران کند.
تعداد فندقه در بوته :اثر رقم ،روش کشت ،تراکم بوته ،برهمکنش رقم و روش کشت ،رقم و تراکم
بوته ،روش کشت و تراکم بوته بر تعداد فندقه در بوته در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود.
همچنین ،بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2تعداد خورجین در بوته ارقام ریحان تحت
تأثیر آرایش کاشت و تراکم بوته در مترمربع تفاوت معنيدار نشان داد ( .)P≤4/45مطالعه برهمکنش
سه گانه رقم ،روش کشت و تراکم بوته نشان داد که رقم ریحان سبز در روش کشت دو ردیفه و در
تراکم  04بوته در متر مربع ،بیشترین تعداد فندقه ( )05را به خود اختصاص داده و رقم بنفش در
کشت دو ردیفه در تراکم  04بوته در متر مربع بیشترین تعداد فندقه ( )03را تولید نمود.
در این تحقیق ،ارقام ریحان سبز و بنفش در کشت دو ردیفه با تراکم  04بوته در مترمربع جهت
بهدست آوردن باالترین تعداد فندقه مناسب ارزیابي گردید (جدول  .)3نتایج نشان داد که تعداد
خورجین در بوته تحت تأثیر آرایش کاشت و تراکم بوته در واحد سطح قرار گرفت و جهت ارتقاء
تعداد خورجین در بوته گیاه داروئي ریحان ،تیمارهای کشت دوردیفه و تراکم  04بوته در مترمربع
مطلوب بهنظر ميرسند .علت این امر ميتواند بهبود شرایط محیطي در الگوی کشت دو ردیفه برای
رشد گیاه و تولید تعداد سنبله بیشتر در واحد سطح و تعداد فندقه در سنبله باشد .چون الگوی کاشت
مناسب برای شکوفایي پتانسیل ژنتیکي گیاه زراعي از نظر عملکرد و اجزای عملکرد ،بسته به نوع گیاه
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و شرایط اقلیمي منطقه ،متفاوت ميباشد .از اینرو  ،آرایش کاشت از مدیریتهای الزم و ضروری
برای ارتقاء عملکرد گیاهان زراعي محسوب ميشود (کاظمي و همکاران.)2443 ،
در تحقیقي بر روی گیاه کلزا گزارش شده است که الگوی کاشت اثر معنيدار بر تعداد خورجین
دربوته و عملکرد دانه داشت (جوانمرد و همکاران .)2449 ،در این راستا ،محققین دیگری ،الگوی
کاشت دو ردیفه را برای دستیابي به عملکرد باال مهم گزارش کردهاند (دادوند و همکارن2442 ،؛
جلیلهوند2443 ،؛ صادقي و همکاران2449 ،؛ شباهنگ و همکاران .)2414 ،بيشک تعداد خورجین در
بوته یکي از اجزای مهم افزایش عملکرد دانه گیاهان زراعي محسوب ميشود (مصطفویراد.)2414 ،
در این آزمایش ،تعداد مطلوب بوته برای افزایش تعداد فندقه در گیاه دارویي ریحان حدود  04بوته در
مترمربع گزارش شده است .بنابراین ،در تراکم  04بوته در مترمربع رقابت بین بوتهای و درون بوتهای
کاهش یافته و گیاه زراعي ميتواند با بهرهمندی حداکثر از عوامل محیطي و تولید بیشترین تعداد فندقه
در بوته ،باالترین مقدار محصول را تولید کند که با نتایج تحقیقات ملکوتي و طهراني ( )2441و
صادقي و همکاران ( )2449مطابقت داشت .بهاین ترتیب ،در زراعت گیاه دارویي ریحان دستیابي به
حداکثر فندقه در بوته با تنظیم آرایش کاشت و تراکم بوته در واحد سطح امکانپذیر خواهد بود.
تعداد دانه در فندقه :اثر رقم ،روش کشت ،تراکم بوته ،برهمکنش رقم و روش کشت ،رقم و تراکم
بوته ،روش کشت و تراکم بوته ،برهمکنش سهگانه رقم و آرایش کاشت و تراکم بوته بر تعداد دانه در
خوجین معنيدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد دانه در فندقه به
برهمکنش رقم بنفش و روش کشت دو ردیفه و تراکم  04بوته در مترمربع اختصاص داشت .بهنظر
ميرسد دستیابي به حداکثر تعداد دانه در فندقه در رقم ریحان سبز تحت تأثیر کشت دو ردیفه با تراکم
 04بوته در مترمربع امکانپذیر خواهد بود (جدول  .)3براساس نتایج این آزمایش ،کشت دو ردیفه
بهترتیب در تراکم  04و  04بوته در مترمربع سبب افزایش تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در
سنبله گردید .چنین استنباط ميشود که آرایش کاشت دو ردیفه در کشت گیاه دارویي ریحان سبب
افزایش تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله ،مطلوب ميباشد .در این راستا ،نتایج مشابهای
نیز توسط دیگر محققین گزارش شده است (کاظمي و همکاران2443 ،؛ جوانمرد و همکاران2449 ،؛
شباهنگ و همکاران .)2414 ،همچنین نتایج نشان ميدهد که تراکم مناسب گیاه دارویي ریحان برای
افزایش تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله ،متفاوت ميباشد .علت این امر ميتواند وجود
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رابطه جبراني بین اجزای عملکرد دانه باشد که با نتایج مطالعه مصطفویراد ( )2414بر روی گیاه
زراعي کلزا مشابهت دارد.
وزن هزار دانه :در این آزمایش ،اثر رقم ،روش کشت ،تراکم بوته ،و اثرات برهمکنش دوگانه و
سهگانه بر وزن هزار دانه معنيدار نبود (جدول  .)2نتایج نشان داد که وزن هزار دانه یک صفت وابسته
به رقم بوده و بیشتر تحت کنترل عوامل ژنتیکي ميباشد و احتماال تحت تأثیر شرایط محیطي قرار
نميگیرد (مصطفویراد .)2414 ،در آزمایش مشابهي اثر تراکم بوته در مترمربع بر وزن هزار دانه
غیرمعنيدار گزارش شده است و وزن هزار دانه را بهعنوان ثابتترین جزء عملکرد در تراکمهای
مختلف برشمردند (جلیلهوند.)2443 ،
عملکرد دانه :در این آزمایش ،اثرات ساده رقم ،روش کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه معنيدار بود
(جدول  .)2همچنین برهمکنش رقم و روش کشت ،رقم و تراکم بوته ،روش کشت و تراکم بوته و
برهمکنش سه گانه رقم و روش کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه در سطح احتمال  5درصد معنيدار
بود (جدول  .)0ترابي جفرودی و همکاران ( )2442نشان دادند که اثر رقم ،فاصله ردیفها و
برهمکنش آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه گیاه زراعي لوبیا معنيدار بود .مقایسه میانگین
برهمکنش سهگانه نشان داد که ارقام ریحان سبز و بنفش در روش کشت دو ردیفه و تراکم  144بوته
در مترمربع ،بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند (جدول  .)3نتایج بیانگر آن است که
ارقام ریحان سبز و بنفش ميتوانند در کشت دو ردیفه و تراکم  144بوته در مترمربع ،باالترین عملکرد
دانه را تولید کنند .بنابراین آرایش کشت دو ردیفه و تراکم  144بوته در مترمربع برای ارتقاء عملکرد
دانه گیاه داروئي ریحان در منطقه پیشنهاد ميشود .محققین گزارش کردهاند که وزن خشک و عملکرد
دانه تحت تأثیر تیمار الگوی کاشت قرار گرفت .بهطوریکه الگوی کاشت دو ردیفه و کاهش فاصله
ردیفها از نظر وزن خشک و عملکرد دانه برتر بود و نشان دادند که دگرگون سازی ساختار سایهانداز
گیاهي به منظور ایجاد وضعیتي که در آن تاج بتواند حداکثر نور الزم برای انجام فتوسنتز را جذب کند
برای ارتقاء عملکرد گیاه ضرورت دارد (کاظمي و همکاران2443 ،؛ ترابيجفرودی و همکاران.)2442 ،
شاهکرمي و رفیعي ( )2449بیشترین عملکرد دانه را در تراکم  14بوته در متر مربع و کشت دو
ردیفه گیاه زراعي ذرت گزارش کردند .قنبری و همکاران ( )2442گزارش کردند که هر چند اثر فاصله
ردیف بر تعداد میوه کدوی پوست کاغذی معنيدار نبود ،با کاهش فاصله بین ردیفها ،عملکرد میوه
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افزایش یافت .چنین بهنظر ميرسد که با افزایش فاصله ،رشد رویشي بهدلیل فضای زیاد اشغال شده
توسط بوته بیشتر شده و در نتیجه رشد زایشي و عملکرد کاهش ميیابد .شباهنگ و همکاران ()2414
گزارش کردند که آرایش کاشت تأثیر معنيدار بر میوه کدوی پوست کاغذی داشت و بیشترین میوه در
آرایش دو طرفه در مقایسه با آرایش یک طرفه حاصل گردید .چنین استنباط ميشود که در اثر کاهش
فاصله ردیفها (کشت دو ردیفه) بهدلیل کاهش دسترسي بوتههای ریحان به منابع محیطي رشد نظیر
فضا و آب ،سبب جلوگیری از رشد رویشي شده و تعادلي بین مراحل رشد رویشي و زایشي ایجاد
ميشود که این امر در نهایت منجربه افزایش عملکرد ميگردد .در غیر این صورت با افزایش فاصله
ردیفها و ایجاد فضای زیاد برای هر بوته ،رشد رویشي غالب و سبب کاهش رشد زایشي و عملکرد
خواهد شد.
بنابراین ،انتخاب آرایش کاشت مناسب بر حسب نوع محصول و شرایط اقلیمي منطقه ،یکي از
راهکارهای مهم افزایش عملکرد گیاهان زراعي محسوب ميشود و کشت دو ردیفه ،عاملي برای ارتقاء
تولید در گیاهان دارویي بهنظر ميرسد .بهعالوه ،گزارش شده است که در تراکم کم بوته بهعلت کافي
نبودن تعداد بوته در واحد سطح حداکثر ع ملکرد تولید نشد .بیشترین عملکرد دانه هم در باالترین
میزان تراکم بوته بهدست آمد و با افزایش تراکم بوته در واحد سطح ،مؤلفههای عملکرد ،تعداد سنبله
در بوته ،تعداد دانه در سنبله و وزن متوسط دانه افزایش نشان دادند (وهاب و الرسون.)1932 ،
محققین دیگری در مطالعه گیاهان زراعي نشان دادند که با افزایش تراکم بوته ،تعداد سنبله در واحد
سطح افزایش و عملکرد محصول نقصان ميیابد و بیشترین عملکرد محصول گیاه زراعي بسته به
شرایط اقلیمي منطقه در تراکم مناسب معیني بهدست ميآید (طهماسبي و راشدمحصل2440 ،؛ دادوند
و همکاران2442 ،؛ جلیلهوند .)2443 ،برخي دیگر گزارش کردهاند که بین اجزای عملکرد دانه رابطه
جبراني وجود دارد .به طوری که افزایش یک جزء از اجزای عملکرد دانه سبب کاهش در جزء و یا
اجزای دیگر آن ميشود (مصطفویراد.)2414 ،
درصد اسانس :بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2اثر رقم ،تراکم بوته و برهمکنش روش
کشت و رقم در سطح احتمال یک درصد و برهمکنش رقم و تراکم بوته ،روش کشت و تراکم بوته بر
درصد اسانس در سطح احتمال  5درصد معنيدار بود .اثر روش کشت و برهمکنش رقم و روش
کشت و تراکم بوته بر درصد اسانس معنيدار نبود .مقایسه برهمکنش دوگانه نشان داد که ارقام ریحان
سبز و بنفش در کشت دو ردیفه از نظر درصد اسانس نسبت به کشت یک ردیفه برتری داشتند.
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همچنین ،رقم ریحان بنفش در تراکم  04بوته در مترمربع ،بیشترین درصد اسانس ( )4/32را دارا بود و
با افزایش تراکم تا  144بوته در مترمربع ،درصد اسانس در هر دو رقم روند کاهشي نشان داد .بهعالوه،
در روش کشت دو ردیفه با تراکم  04بوته در مترمربع بیشترین درصد اسانس ( )4/30را تولید نمود و
در روش کشت یک ردیفه با افزایش تراکم ،درصد اسانس کاهش یافت (جدول .)0
نتایج بیانگر آن است که در ارقام مختلف ریحان و آرایش کاشت متفاوت ،با افزایش تراکم بوته در
مترمربع ،درصد اسانس گیاه دارویي ریحان کاهش ميیابد که این امر ميتواند ناشي از افزایش رقابت
بین بوته ای و داخل پوشش گیاهي در شرایط افزایش تراکم بوته در واحد سطح باشد که محدودیت
منابع رشد و عدم تأمین کافي مواد پرورده ،مانع سنتز مواد آروماتیک در گیاه دارویي ریحان و در نتیجه
کاهش درصد اسانس ميشود حیدری و همکاران ( . )2440در تحقیق مشابهي بر روی گیاه نعناع فلفلي
گزارش کردند که افزایش تراکم بوته تا  24بوته در مترمربع باعث افزایش عملکرد و بیشتر شدن میزان
اسانس گردید .در تراکمهای پائین به علت کافي نبودن تعداد بوته در واحد سطح حداکثر عملکرد تولید
نشد .بیشترین عملکرد دانه هم در باالترین میزان تراکم بوته بهدست آمد .عالوه بر این با کاهش تراکم
بوته ،میزان عملکرد اسانس در واحد سطح کاهش یافت .در حالي که اسانس برگ نعناع فلفلي تحت
تأثیر تراکم بوته قرار نگرفت ولي تراکم بوته توانست عملکرد اسانس را تحت تأثیر قرار دهد که بیانگر
اهمیت عملکرد محصول در ارتقاء عملکرد اسانس ميباشد.
بهطورکلي ،از نتایج آزمایش حاضر چنین استنباط ميشود که با کاهش فاصله ردیف کاشت و
افزایش تراکم بوته و رقابت بین بوتههای گیاه دارویي ریحان در استفاده از منابع محیطي رشد ،بخش
اعظمي از مواد فتوسنتزی صرف رشد اندامهای گیاه ميشود و اختصاص مواد پرورده به سنتز مواد
تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویي ریحان کاهش ميیابد .بنابراین ،بهنظر ميرسد که کمبود مواد پرورده
از هر عاملي که ناشي شود ،اسانس گیاهان دارویي را بیشتر از رشد آن تحت تأثیر قرار ميدهد .در
مطالعه مشابهای مصطفویراد ( )2414نیز نشان داد که سنتز روغن دانه کلزا تحت تأثیر کمبود مواد
پرورده قرار ميگیرد و کمبود مواد فتوسنتزی منجربه کاهش سنتز روغن دانه ميشود .از اینرو،
مدیریت زراعي در کشت گیاهان دارویي جهت دستیابي به تراکم مناسب بوته در واحد سطح و کنترل
رشد گیاه در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت محصول یک امر ضروری ميباشد.
عملکرد اسانس :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که روش کشت ،تراکم بوته ،برهمکنش سهگانه رقم و
روش کشت و تراکم بوته اثر معنيدار در سطح احتمال  5درصد بر عملکرد اسانس داشت و بقیه
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تیمارها اثر معنيداری نشان ندادند (جدول  .)2دادوند و همکاران ( )2442در تحقیقي بر روی گیاه
دارویي ریحان نشان دادند که اثر تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و اسانس در واحد سطح
معنيدار بود .نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه نشان داد که رقم ریحان بنفش در روش کشت
دو ردیفه و تراکم  04بوته در متر مربع بیشترین عملکرد اسانس ( 50/50کیلوگرم در هکتار) را داشت.
پیرزاد و همکاران ( )2449حداکثر عملکرد اسانس بابونه آلماني ( 3/40کیلوگرم در هکتار) را در تراکم
 35بوته در مترمربع گزارش کردهاند .در مطالعه دیگری بر روی گیاه ریحان ،بیشترین عملکرد ماده
خشک و اسانس در واحد سطح در تراکم  22بوته در مترمربع گزارش شده است (دادوند و همکاران،
 .)2442حیدری و همکاران ( )2440گزارش کردند که تراکم بوته گیاه نعناع فلفلي ،صفاتي نظیر
عملکرد تر ،عملکرد خشک ،درصد اسانس بوته و عملکرد اسانس را تحت تأثیر قرار داد ولي اثری بر
درصد اسانس برگ نداشت .همچنین بیشترین عملکرد اسانس در تراکم  24بوته در مترمربع بهمیزان
 21/15لیتر در هکتار بیان شده است.
بر اساس نتایج این تحقیق ،عملکرد اسانس بیشتر تحت تأثیر عملکرد محصول قرار داشت و
تأثیرپذیری آن از درصد اسانس گیاه دارویي ریحان کمتر بود (جدول  .)5بهعبارت دیگر ،سهم درصد
اسانس در ارتقاء عملکرد اسانس در واحد سطح کمتر از عملکرد محصول بود .بهنظر ميرسد که
تیمارهای تراکم بوته و آرایش کاشت ،بیشتر از طریق تغییر عملکرد محصول ،میزان عملکرد اسانس
گیاه دارویي ریحان را تحت تأثیر قرار ميدهند .نتایج مشابهای نیز در مطالعات انجام شده بر روی
گیاهان دارویي توسط دیگر محققین گزارش شده است (حیدری و همکاران2440 ،؛ دادوند و
همکاران2442 ،؛ پیرزاد و همکاران .)2449 ،انتخاب بهترین آرایش کاشت و مناسبترین تراکم بوته
ریحان در واحد سطح ميتواند الگوی مناسبي برای دستیابي به بیشترین عملکرد محصول و عملکرد
اسانس در هکتار باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش کاشت و تراکم بوته در واحد سطح،
کمیت و کیفیت عملکرد گیاه دارویي ریحان را تحت تأثیر قرار ميدهد.
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جدول  -2میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در دو رقم ریحان
منابع تغییرات
بلوک
رقم
روش کشت
رقم × روش کشت
تراکم بوته
رقم × تراکم بوته
روش کشت × تراکم
رقم × روش × تراکم
خطای آزمایش
کل
ضریب تغییرات (درصد)

درجه
آزادی
2
1
1
1
3
3
3
3
34

تعداد سنبله
در بوته
**53/13
**52/43
1/43ns
*0/25
*3/23
*13/24
1/10ns
*3/54
1/09
11/10

تعداد دانه در وزن هزار
دانه
فندقه
ns
4/41
*01254/12
ns
4/10
*20235/05
ns
4/42
*23052/20
*4/41ns 20432/04
*4/40ns 10205/13
**4/41ns 20023/33
**4/41ns 20003/91
*4/43ns 20033/32
4/45
3313/14
3/41
19/23

تعداد فندقه
در بوته
**101/10
**335/33
**103/43
**344/41
**394/22
*02/10
*24/25
*115/90
14/04
24/13

عملکرد
دانه
**32593/00
**03322/44
**22213/39
*24522/03
**33500/00
**02222/43
10202/00ns
**54341/22
12540/01
23/12

درصد
اسانس
5/23ns
**33/34
4/52ns
**32/92
**20/32
*15/04
5/00 ns
0/32ns
4/192
12/30

عملکرد
اسانس
4/24ns
4/21ns
*3/04
1/01ns
*0/01
4/00ns
4/50ns
*14/22
4/53
23/42

* ،nsو** بهترتیب عدم اختالف معنيدار ،معنيدار در سطح  5درصد و معنيدار در سطح  1درصد
جدول  -3اثرات متقابل رقم × آرایش کاشت × تراکم بوته بر صفات مورد مطالعه در دو رقم ریحان
تیمار

یک ردیفه
ریحان سبز
دو ردیفه

یک ردیفه
ریحان بنفش
دو ردیفه

04
04
34
144
04
04
34
144
04
04
34
144
04
04
34
144

تعداد سنبله
در بوته

تعداد فندقه
در بوته

تعداد دانه
در فندقه

12/34c
12/02cd
12/33d
12/42d
10/33a
13/34b
12/02cd
12/42d
11/43e
14/45g
9/00h
9/33h
12/33d
11/02d
14/02f
14/33fg

30/42ab
35/11ab
33/3ab
29/33b
05/44a
04/42ab
39/33ab
32/33ab
03/33ab
33/33ab
33/44ab
22/33b
03/22ab
04/12ab
35/33ab
23/41b

0/43ab
0/03ab
3/22ab
3/03b
3/29ab
0/00a
0/02a
3/25b
3/03b
3/33ab
3/43b
3/41b
3/33ab
0/53ab
3/59b
3/31b

عملکرد دانه
(کیلوگرم در
هکتار)
1290/09bc
1055/13bc
1304/33b
2130/49ab
2044/42ab
2524/23ab
2024/55a
2924/40a
931/54c
1134/30bc
1044/11bc
1323/91b
1144/19bc
1519/01bc
2144/30ab
2239/34ab

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در
هکتار)
29/04b
29/21b
22/22b
22/33b
03/24a
02/39a
02/43a
05/94a
02/52a
33/43b
32/59b
30/39b
50/50a
53/13a
51/03ab
52/40a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنيداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDندارند
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جدول  -4اثرات متقابل رقم × آرایش کاشت و برهمکنش آرایش کاشت × تراکم بوته بر صفات اندازهگیري شده در
دو رقم ریحان
تیمار
یک ردیفه
دو ردیفه
یک ردیفه
دو ردیفه
تراکم 04
تراکم 04
تراکم 34
تراکم 144
تراکم 04
تراکم 04
تراکم 34
تراکم 144

رقم سبز
رقم بنفش
رقم سبز

رقم بنفش

تیمار

درصد اسانس
4/24cd
4/20bc
4/20bc
4/33ab
4/29b
4/20bc
4/23cd
4/19d
4/32a
4/33ab
4/20c
4/19d

تراکم 04
تراکم 04
تراکم 34
تراکم 144
تراکم 04
تراکم 04
تراکم 34
تراکم 144

یک ردیفه

دو ردیفه

درصد اسانس
4/34b
4/20c
4/24d
4/19d
4/30a
4/32ab
4/21d
4/19d

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنيداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDندارند
جدول  -5ضرایب همبستگی بین صفات اندازهگیري شده در دو رقم ریحان
تعداد سنبله

تعدادفندقه

تعداد دانه

وزن هزار

در بوته

در بوته

در فندقه

دانه (گرم)

تعداد سنبله در بوته

**

تعداد فندقه در بوته
تعداد دانه در فندقه

**

وزن هزار دانه (گرم)

ns

(کیلوگرم در هکتار)
درصد اسانس
عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در
هکتار)

اسانس

(کیلوگرم در
هکتار)

1
4/02

عملکرد دانه

عملکرد دانه

درصد

عملکرداسانس

4/23

4/30

1
**
ns

1

4/20
ns

4/39

4/35

1

4/03ns

4/01ns

4/22ns

4/23ns

1

-4/00ns

-4/32ns

-4/33ns

4/22ns

*-4/52

1

-4/34ns

-4/33ns

-4/22ns

4/34ns

**4/32

**4/00

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد ميباشد
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Abstract
To evaluate quantitative and qualitative of yield and yield components of two
cultivars of basil (Ocimum basilicum L.) medicinal plant as affected by planting
pattern and plant density, an experiment carried out in 2009. This experiment was
performed in factorial arrangement based on randomized complete block design
with three replications in research farm of Azad university of Takestan, Iran. Two
varieties (green and purple) of basil, two planting patterns (single and double row)
and four plant densities (40, 60, 80 and 100 per m2) comprised experimental
factors. Results showed that the interaction effect between varieties× planting
patterns × plant densities was significant for spike number per plant, achene
number per plant, seed number per achene, seed and essence yield except 1000seed weight and essence percent. The highest number of spike (14.33) and achene
number per plant (45) were obtained in green basil variety, double row planting
pattern and density of 40 plants per m2. Also, the highest seed yield (2920 kg/ha)
was observed in green basil variety, double row planting pattern and density of 100
plants per m2. In addition, the interaction effects between purple basil variety × 40
plants per m2 and purple basil variety × double row planting pattern × 40 plants per
m2 had the highest essence content (0.37 and 0.36 percent), respectively. But the
interaction between purple basil variety × double row planting pattern × 40 plants
per m2 showed the greatest essence yield (54.56 kg/ha). The lowest number of
spike (9.33) and achene number per plant (22.33) were observed in purple basil
variety, single and double row planting pattern and density of 100 plants per m2. In
general, results showed that with increment of plant density per unit area and
decrement of row spacing, essence content and essence yield decreased. In this
experiment, purple basil showed superiority to green basil variety for yield quality
as affected by planting pattern and plant density per unit of area. In this experiment
purple basil with double row planting and 40 plants per m2 had higher yield
quantity than green basil.
†
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