
 

 

 

 

 
 

 اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی 

 و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل
 

 3و محمدعلی بهمنیار 2 محبوبه آشناور ،* 1وحید اکبرپور
 

 ایران –استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری  .1
 ایران –دانشجوی دکتری گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان  .2
 ایران -استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری  .3
 
 

 
 23/11/1394مقاله: پذیرش تاریخ 14/07/1394 مقاله: وصول تاریخ 

 

 چكيده

کنند  باتوجه بده اهمیدت گیداه سدرخارگل در تولیدد مدواد ثانویده و        مواد ثانویه گیاهی نق  مهمی را در سالمت و تغذیه انسا  ایفا می

تکدرار در   3تیمدار و در   6همچنین تأثیر مواد مغذی در میزا  مواد ثانویه  آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کامالً تصدادفی بدا   

کیلدوگرم   150اجرا گردیدد  تیمارهدای آزمدای  شدامل: کدود شدیمیایی )       1394ورزی و منابع طبیعی ساری  در سال دانشگاه علوم کشا

کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار به ترتیب از منبع اوره  سوپرفسفات تریپل و سدولفات   250کیلوگرم انیدرید فسفری  و  120نیتروژ   

درصدد تیمدار    50تن کود دامی +  15  درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار 25کود دامی + تن  15تن کود دامی در هکتار   30پتاسیم(  

درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار و شاهد )بدو  مصر  کودهای شیمیایی و دامی(  75تن کود دامی +  15کود شیمیایی در هکتار و 

  عملکدرد آنتوسدیانین و فالونوئیدد بدرگ و ریشده       bو  aروفیدل  گیری شده نظیر غلظت کلبود  نتای  نشا  داد که تمامی صفات اندازه

کده   طدوری  گل تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قدرار گرفدت  بده   اکسیدانی در مرحله تمامعملکرد فنل کل گل و درصد فعالیت آنتی

رد کود شیمیایی بود که بدا تیمارهدای   گرم در گرم وز  تر( مربوط به کاربمیلی 41/2و  33/11ترتیب  )به bو  aبیشترین غلظت کلروفیل 

درصد تیمار کدود   75تن کود دامی به همراه  15درصد تیمار کود شیمیایی و  25تن کود دامی به همراه  15تلفیق کود دامی و شیمیایی )

عملکرد آنتوسیانین و  تن کود دامی در هکتار  بیشترین تأثیر را بر 30شیمیایی( از نظر آماری در ی  سطح قرار داشت  همچنین  کاربرد 

درصد کود  25تن کود دامی به همراه  15اکسیدانی نیز با کاربرد فالونوئید برگ و ریشه و فنل کل گل داشته است  حداککر فعالیت آنتی

 درصد افزای  نشا  داد  80و  10دست آمد که نسبت به تیمارهای شاهد و کود شیمیایی به ترتیب  شیمیایی به

 اکسیدانی  فالونوئید  فنل کلآنتوسیانین  سرخارگل  فعالیت آنتی ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

مددواد ثانویدده ترکیبدداتی هسددتند کدده توسددا گیاهددا  و      

هددای شددوند و فعالیددت هددا تولیددد مددی  میکروارگانیسددم

دهند را در گیاه انجام میفیزیولوژیکی اساسی که مواد اولیه 

بر عهده ندارند  اما این ترکیبات نق  اساسی در سازگاری 

[  برخی از این مواد ثانویه 1گیاها  به محیا اطرا  دارند ]

مانند فنل و فالونوئید تام مشتق از گیاهدا  دارای پتانسدیل   

باشند که در تمام های آزاد میسازی رادیکالقوی برای پاك

لف گیاهی نظیر برگ  میدوه  دانده  ریشده و    های مختقسمت

[  گیدداه دارویددی سددرخارگل   32پوسددت وجددود دارنددد ]  

(Echinacea purpurea L.  گیاهی علفی و چندساله متعلدق )

باشد و منشدأ آ  شدمال آمریکدا گدزارش     می 1به تیره کاسنی

طدور سدنتی بدرای     ها است که بهاین گیاه قر  [ 3شده است ]

ه  برونشدیت  عفوندت دسدتگاه    درما  سدرماخوردگی  سدرف  

رود  امدروزه  تنفسی فوقانی و بعضدی التهابدات بده کدار مدی     

های باکتریدایی  ویروسدی  پرتدوزایی و    اِکیناسه برای عفونت

[  همچنین پمادهای تهیه شدده از آ   6رود ]کار می قارچی به

هدایی را کده بده کنددی تدرمیم      توانند سرعت بهبود زخدم می

[  تمام پیکر این گیاه اعم از ریشه و 8] یابند  افزای  دهند می

اندام رویشی حاوی مواد مرثره ارزشدمندی اسدت  بیشدترین    

خاصیت دارویی این گیاه مربوط به فالونوئیدها  آلکالوئیدها  

 [ 17ها  اسید شیکوری  و آلکیل آمیدها است ]اینولین

هدای  های اخیر اطمینا  از تولید پایدار فدرآورده در سال

سالم همدراه بدا حفد  محدیا زیسدت و توجده بده        غذایی 

مناسبات اجتماعی و اقتصدادی موضدوع قابدل تدوجهی در     

علوم مختلف مانند کشاورزی  اکولدوژی و محدیا زیسدت    

بوده و مدورد توجده روزافدزو  کشداورزا   پهوهشدگرا        

[  نتدای   38دولتمردا  و سیاستگذارا  قدرار گرفتده اسدت ]   

ه اسدتفاده بدی  از حدد    تحقیقات بیانگر این امدر اسدت کد   

-کودهای شیمیایی  عملکرد گیاها  زراعدی را کداه  مدی   

دهد  این کاه  به دالیدل مختلفدی اعدم از اسدیدی شدد       

                                                           
1. Asteraceae 

هددای بیولددوژیکی خدداك  ا فددت   خدداك  کدداه  فعالیددت 

هدا در  خصوصیات فیزیکی خاك و عدم وجدود ریزمغدذی  

[  در بسیاری از موارد نیز 13و  10باشد ]می NPKکودهای 

رد کودهای شیمیایی موجب آلودگی محیا و صددمات  کارب

گردد که خود باعدث افدزای  هزینده تولیدد     اکولوژیکی می

هایی کده عدالوه بدر    [  بنابراین  استفاده از نهاده24شود ]می

های اکولوژیکی سیسدتم را  تأمین نیازهای غذایی گیاه  جنبه

بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاه  دهند  ضروری 

 [ 37و  7رسد ]نظر میبه 

مواد آلی به علت اثدرات مفیددی کده بدر خصوصدیات      

فیزیکی  شیمیایی  بیولوژیکی و حاصلخیزی خداك دارندد    

شدوند   یکی از ارکدا  مهدم بداروری خداك محسدوب مدی      

شدوند و بده   کودهای آلی باعث افزای  ماده آلی خاك مدی 

  ظرفیدت  pHسبب بهبود خصوصیات شیمیایی خاك نظیدر  

ها و میدزا   اتیونی و افزای  فعالیت میکروارگانیسمتبادل ک

-دسترسی به مواد غذایی  باعث افزای  باروری خاك مدی 

[  همچنین  زراعت گیاها  دارویی بدا کودهدای   43گردند ]

دهد  لذا آلی و بیولوژی   کیفیت دارویی آنها را افزای  می

هددای تولیدکننددده داروهددای گیدداهی   بسددیاری از شددرکت

یاهی را که از طریق کشدت آلدی یدا بیودینامید      ترکیبات گ

[  امروزه در زراعدت  25دهند ]تولید شده باشند  ترجیح می

ارگانی  عالوه بر کمیت تولید  به کیفیت  ثبات و پایدداری  

شود  با ایدن حدال بده یکبداره     در تولید نیز توجه خا  می

های زراعی حدذ   توا  کودهای شیمیایی را از سیستمنمی

یرا الزمه پایداری در کشاورزی  اطمیندا  از درآمدد   نمود  ز

کافی و امنیت غذایی است و در ایدن رابطده  کداربرد تدوشم     

کودهای شیمیایی و آلی  نه تنها کاربرد کودهای شیمیایی را 

دهد  بلکه سبب ذخیره اندرژی  کداه  آلدودگی    کاه  می

محیا  بهبود شرایا فیزیکی خداك و قابلیدت جدذب آنهدا     

 [ 33و  2شود ]می توسا گیاه

کنندده مدواد آلدی خداك       ترین منابع تأمینیکی از عمده

کود دامی است که امروزه با توجده بده کشداورزی پایددار      
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استفاده از آنها تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفتده اسدت   

[  کودهای دامی در مقایسه با کودهای شدیمیایی دارای  18]

توانند این عناصر میمقادیر زیادی عناصر غذایی هستند که 

[  در 19را بدده مددرور زمددا  در اختیددار گیدداه قددرار دهنددد ] 

پهوهشی کده بدر روی گیداه دارویدی سدرخارگل صدورت       

گرفت  بیشترین عملکرد وز  تر و خش  گل و اندام هوایی 

درصدد وزندی خداك     20در گیاه دارویی سرخارگل از تیمار 

تدای   [  ن5درصد پرلیت حاصل شده اسدت ]  10کود دامی + 

ها در مورد تأثیر مواد آلی بدر رشدد و عملکدرد گیداه     بررسی

هدایی  دارویی سرخارگل در روسیه نشا  داده است که خداك 

اندد  با مواد آلی باال  بیشترین مقددار عملکدرد را تولیدد کدرده    

[  در پهوهشی بدا بررسدی مقدادیر مختلدف کدود دامدی        29]

اه رازیانده  کدارگیری تدوشم آنهدا در گید     کودهای شیمیایی و به

درصدد   78مشخص شد که کاربرد کود دامی موجب افزای  

[  همچنین عملکدرد دانده گشدنیز    11محصول رازیانه گردید ]

( با کود دامی  بیشدتر  NPKدر تیمار تلفیق کودهای شیمیایی )

از کاربرد جداگانه هدر ید  از آنهدا بدود  دلیدل ایدن امدر را        

یزیکی خداك و  توا  به نق  کود دامی در بهبود خوا  ف می

 [ 30افزای  جذب عناصر غذایی توسا گیاه نسبت داد ]

به دلیل اهمیت گیاها  دارویی در تأمین سدالمت جامعده    

تحقیق در ارتباط با کشت ارگانی   به منظور تولید محصدول  

منظور  پاك با عملکرد مطلوب  اهمیت زیادی یافته است  بدین

 [  با 28های مختلف تغذیه گیاه ضروری است ]ارزیابی سیستم
 

توجه به گدرای  جهدانی در جهدت تولیدد و تککیدر گیاهدا        

های کشداورزی پایددار و همچندین کمبدود      دارویی در سیستم

زراعی سرخارگل و واکن  ایدن گیداه   مطالعات در رابطه با به

نسبت به منابع مختلف کودی  هد  از انجام پهوه  حاضر  

امی با کدود شدیمیایی بده عندوا  جدزء مهمدی از       ادغام کود د

کشدداورزی پایدددار و تددأثیر آنهددا بددر برخددی خصوصددیات    

 باشد  فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل می

 

 ها مواد و روش

این تحقیق در گلخانه پهوهشی دانشگاه علوم کشداورزی و  

اجرا شدد  آزمدای  بده     1394منابع طبیعی ساری  در سال 

ت گلدانی و در قالب طرح کدامالً تصدادفی بدا شد      صور

تیمار کودی مختلف و سه تکرار انجام شد  تیمارها شدامل:  

T1 :   )تیمار شاهد )بدو  مصر  کودهای شیمیایی و دامدی

T2( کیلدوگرم   120کیلدوگرم نیتدروژ      150: کود شیمیایی

کیلوگرم اکسید پتاسدیم در هکتدار    250انیدرید فسفری  و 

ز مندابع اوره  سوپرفسدفات تریپدل و سدولفات     به ترتیدب ا 

تدن کدود    T4   :15تن کود دامی در هکتار  T3 :30  پتاسیم(

تن  T5 :15  درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار 25دامی + 

: T6درصد تیمار کود شدیمیایی در هکتدار     50کود دامی + 

تیمار کود شیمیایی در هکتار درصد  75تن کود دامی +  15

بود  برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك و کود دامدی  

 ارائه شده است  1مورد استفاده در آزمای  در جدول 

 زیکوشیمیایی خاک و خصوصیات شیمیایی كود دامی مورد استفاده در آزمایش. برخی خصوصیات فی 1جدول 

 بافت بستر
 اسیدیته

(pH) 

هدایت 
 الکتریکی

(dS.m-1) 

 ماده آلی
)%( 

 نیتروژ 
)%( 

فسفر قابل 
 جذب

(mg/kg) 

پتاسیم قابل 
 جذب

(mg/kg) 

آهن قابل 
 جذب

(mg/kg) 

روی قابل 
 جذب

(mg/kg) 

مس قابل 
 جذب

(mg/kg) 

 منگنز قابل
 جذب

(mg/kg) 

 خاك
 -لومی 
 رسی

83/7 75/1 16/2 12/0 27/34 180 5/14 64/0 02/2 6/4 

کود 
 دامی

- 84/7 
*68/9 40/30 76/1 1012 2486 3368 65/88 66/21 78/33 

 1:5عصاره  - *
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تیمارهای کودی )تمامی کودهای دامدی  سوپرفسدفات   

پتاسیم و ید  سدوم اوره( پدی  از انتقدال     تریپل  سولفات 

هدای اصدلی اعمدال شددند  امدا دو سدوم       نشاها به گلددا  

باقیمانده کود اوره به صورت سرك در دو مرحلده )مرحلده   

ها اضافه گردیدد   زنی و مرحله آغاز گلدهی( به گلدا  پنجه

به دلیل کند بود  رشد اولیه سرخارگل  بذور ایدن گیداه در   

های به گلدا  1391کشت و در اردیبهشت ماه در خزانه دی

کده در هدر گلددا  ید  بوتده       طوری اصلی منتقل شدند  به

درصد آب قابل استفاده در خداك   60که  کشت شد و زمانی

گلدا  موجدود بدود  آبیداری صدورت پدذیرفت  برخدی از       

  آنتوسیانین و فالونوئید bو  aصفات مانند غلظت کلروفیل 

ئید ریشه  فنل کل گدل و درصدد   برگ  آنتوسیانین و فالونو

 گیری شدند اکسیدانی در مرحله تمام گل اندازهفعالیت آنتی

 

 bو  aسنجش غلظت کلروفيل 

از معادالت زیدر و   bو  aگیری غلظت کلروفیل برای اندازه

گیدری  درصد و انددازه  80براسا  روش استخراج با استن 

 1رطیف نور جذبی محلول حاصل با دستگاه اسدپکتروفتومت 

 [:16نانومتر استفاده شد ] 645و  663در دو طول موج 

 1رابطه 

a  کلروفیل = ( 3/19 A663 – 86/0  A645) V/100W            

b کلروفیل = ( 3/19 A645 –  6/3 A663) V/100W      2رابطه 

حجدم   Vجذب طدول مدوج ویدهه      Aها   در این رابطه

 باشد می وز  تر بافت استخراج شده Wنهایی کلروفیل و 

هدا: ید  گدرم    سنج  میزا  فالونوئیدها و آنتوسدیانین 

لیتر متانول اسیدی )شدامل الکدل   میلی 10بافت تر برگ در 

درصد و هیدروکلری  اسید خالص به نسبت  5/99متیلی  

( همگن و سانتریفوژ شدد  عصداره رویدی پدس از     1به  99

هدای  بار رقیق گشت و سپس در طول مدوج  10جداسازی  

نددانومتر بدده ترتیددب بددرای فالونوئیدددها و       530و  300

                                                           
1. 6405.UV/Vis-Jenway-england 

ها با دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شدد و نتیجده   آنتوسیانین

 [  40به صورت میزا  جذب در گرم وز  تر بیا  شد ]

 

 سنجش ميزان فنل کل

و بدا اسدتفاده از    Folin-Ciocalteuمیزا  فنل کل بدا روش  

گرم  1/0 [  ابتدا34گیری شد ]دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه

لیتدر رسدانده شدد     میلی 100گالی  با متانول به حجم اسید

لیتدر فدولین بدا    درصد فولین )پدن  میلدی   10سپس  محلول 

درصدد کربندات    5/7رسانده شدد( و   50مقطر به حجم  آب

سی آب( تهیده  سی 100گرم کربنات سدیم در  5/7سدیم )

بدار رقیدق شددند      10های تهیده شدده   شد  در ادامه عصاره

 375هدا  میکرولیتر از هر ید  از ایدن نمونده    125سپس به 

درصد اضافه شدد و   10لیتر فولین میلی 5/2میکرولیتر آب  

درصد نیز  5/7سدیم لیتر کربناتبعد از ش  دقیقه  دو میلی

سداعت   5/1به آنها اضافه گردید  محلول حاصل به مددت  

در تاریکی و در دمدای اتداق نگهدداری شدد و بعدد از آ        

یزا  جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و در طول م

دسدت آورد    گیری شدد  بدرای بده   نانومتر اندازه 760موج 

ترتیب که  منحنی استاندارد از اسیدگالی  استفاده شد  بدین

میکرولیتدددر از  200و  150  100  50  25  0هدددای  حجدددم

هدای فدالکو    گالی  در داخل لولده محلول آماده شده اسید

سدی آب  کوچ  ریخته شد و به هر کدام مقدار ید  سدی  

میکرولیتدر از آنهدا نیدز مانندد      125اضافه گردید  سپس بده  

 10لیتر فدولین  میلی 5/2میکرولیتر آب   375های گیاه نمونه

درصد اضافه شد و  5/7سدیم لیتر کربناتدرصد و دو میلی

سدداعت تدداریکی میددزا  جددذب آنهددا نیددز در   5/1بعددد از 

ندانومتر قرائدت و سدپس منحندی اسدتاندارد       760ج مو طول

رسم گردید  پی  از قرائت میزا  جدذب اسدتاندارد اسدید    

 125هدا  نمونده شداهد )صدفر( کده شدامل       گالی  و نمونه

 5/2میکرولیتددر آب   375میکرولیتددر حددالل اسددتخراج    

لیتر کربنات سدیم بدود  درصد و دو میلی 10لیتر فولین  میلی
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با آ  کالیبره شد )میزا  جدذب آ  روی  تهیه شد و دستگاه 

هدا  اسدتاندارد و   صفر تنظیم شد(  حجم آزمو  برای نمونه

های لیتر بود  این آزمای  برای نمونهشاهد )صفر( سه میلی

طور جداگانه در سه تکرار انجام شد  میزا  فنل کدل   گیاه به

از روی میزا  جذب نمونه و استاندارد برحسب میکروگرم 

در ی  گرم بافت خش  بیا  شد  درصد رقیق  اسیدگالی 

 کرد  نیز در محاسبات منظور گردید 

 

 اکسيدانیسنجش درصد فعاليت آنتی

پس از تهیه عصاره گیاهی  برای قرائت نمونه پی  از قدرار  

 رلیتد عصاره به دو میلدی  رلیتداد  در اسپکتروفتومتر دو میلی

 1/0( DPPHپیکریددل هیدددرازیل )-1دیفنیددل -2و2محلددول 

لیتر متانول خالص( میلی 100گرم در موالر )چهار میلی میلی

ورتکدس   DPPHشد  مخلوط حاصل پس از افزود  اضافه 

 [ 22شده و در دمای اتاق در تاریکی نگهداری گردید ]

دوست است که حداککر جدذب  چربی DPPHرادیکال 

باشدد  در ایدن آزمدو      ندانومتر مدی   517 آ  در طول موج

های موجدود در بافدت   اکسیدا با آنتی DPPH هایرادیکال

یابد  درنتیجه جدذب در  و مقدار آ  کاه  میواکن  داده 

هدای  یابد  کاه  مولکولنانومتر کاه  می 517طول موج 

DPPH های هیدروکسیل در دسدتر  تقریبداً   با تعداد گروه

های هیدروکسیل بدا داد  هیددروژ  بده    معادل است  گروه

  آنها را از رندگ بدنف  تیدره بده زرد     DPPHهای رادیکال

-نانومتر بیا 517کنند  جذب در طول موج روشن تبدیل می

فعالیددت [  30و  17باقیمانددده اسددت ] DPPHگددر مقدددار  

توسا عصاره که معیداری از   DPPHکنندگی رادیکال خنکی

رادیکالی عصاره است  مطابق رابطه زیدر  میزا  فعالیت آنتی

 محاسبه گردید: 

 (3 رابطه

100
)(

)()(
% 




controlOD

sampleODcontrolOD
RSA

 OD (sample)جذب کنتدرل    OD (control)در این رابطه  

کننددگی رادیکدال آزاد   فعالیت حذ  RSA1و  نمونه جذب

 باشد می

های آزمای  بدا اسدتفاده از   تجزیه و تحلیل آماری داده

( انجدام شدد  بدرای رسدم     1/9)نسخه   SASافزار آمارینرم

هدا  استفاده شد و میدانگین داده  Excelزار افنمودارها از نرم

 ( در سطح احتمدال LSDدار )با آزمو  حداقل تفاوت معنی

 مقایسه شدند  پن  درصد

 

 نتایج و بحث

گيری تجزیه واریانس اثر تيمارها روی صفات اندازه

 شده

 bو  aبراسا  جدول تجزیه واریانس  غلظت کلروفیدل  

داری را برگ در سطح احتمال پن  درصد اختال  معندی 

نشا  داد  همچنین عملکدرد آنتوسدیانین بدرگ و ریشده      

فالونوئید برگ و ریشه  فنل کدل گدل و درصدد فعالیدت     

داری را در سدطح احتمدال   اکسیدانی اخدتال  معندی  آنتی

ی  درصدد در تیمارهدای مختلدف کدودی نشدا  دادندد       

 ( 2)جدول 

غلظدت   :bو  aغلظات كلروفیال    اثر تیمارهاا روی 

ها شاخص مستقیم سالمتی گیداه و وضدعیت   کلروفیل برگ

باشدد   رشد آ  و شاخصی از فعالیت فتوسدنتزی بدرگ مدی   

در تیمددار کددود شددیمیایی  bو  aبیشددترین میددزا  کلروفیددل 

درصدد   25تن کود دامی +  15مشاهده شد که با تیمارهای 

درصدد تیمدار    75تن کود دامی +  15تیمار کود شیمیایی و 

کود شیمیایی در هکتار از نظر آماری در ید  سدطح قدرار    

 ( 3داشت )جدول 

 

 

                                                           
1. Radical Scavenging Activity  
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در پهوهشددی  بیشددترین میددزا  سددبزینگی بددرگ در     

کمپوسدت در  سرخارگل با کاربرد ش  تن کود آلی ورمدی 

ای بر روی گیاه [  همچنین در مطالعه9دست آمد ] هکتار به

( مشخص شد .Matricaria chamomilla Lدارویی بابونه )

که در بین سه نوع کود مصرفی )کود شیمیایی  کود دامی و 

کمپوست زباله شهری(  کود شدیمیایی از بیشدترین کدارایی    

و  aنسبت به دو نوع کود دیگر در افزای  میزا  کلروفیدل  

[  احتماالً به این دلیل که عمده 4برخوردار بود ] bکلروفیل 

رو این ترکیبدات دارای سداختار نیتروژندی هسدتند  از ایدن     

تواند تا حدد زیدادی سدبب افدزای      استفاده از نیتروژ  می

[  همچنین با افزای  31مقدار کلروفیل برگ در گیاه شود ]

میزا  مصر  کودهای شیمیایی و آلی  جذب ازت توسدا  

بیشتر شده و لذا منجر به افزای  رشدد رویشدی و    هاریشه

گدردد  درنتیجده  افدزای  تعدداد     های بیشتر مدی تولید برگ

ها به منزله افزای  سطح جذب نوری و سطح فتوسنتز برگ

[  اما در آزمایشی دیگر که به منظور بررسدی  12گیاه است ]

هدای  تأثیر کدود آلدی  بیولوژید  و شدیمیایی بدر شداخص      

( صدورت  .Plantago ovata Forskاسدفرزه )  کلروفیل گیاه

بده ترتیدب    bو کلروفیل  aگرفت  بیشترین میزا  کلروفیل 

 [ 42کمپوست بود ]مربوط به تیمارهای کود دامی و ورمی

 

 اثر تيمارها روی ميزان آنتوسيانين برگ و ریشه

گرم در بوتده(  میلی 49/326حداککر عملکرد آنتوسیانین برگ )

دست آمد که نسبت بده   د دامی در هکتار بهتن کو 30از تیمار 

درصد افزای  یافت  بیشدترین میدزا     55تیمار کود شیمیایی 

تن کود دامی  30عملکرد آنتوسیانین ریشه نیز مربوط به تیمار 

تدن   15باشد که بدا تیمدار   در هکتار )دو برابر تیمار شاهد( می

اا درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار از لحد  75کود دامی + 

 ( 3آماری در ی  سطح قرار دارد )جدول 

در بررسی تأثیر کمپوست  آمینواسید و هیومید  اسدید   

فرنگددی بددر رشددد  عملکددرد و پارامترهددای شددیمیایی تددوت

(Fragaria ananassa   بیشترین مقدار آنتوسدیانین کدل از  )

تیمار هشت تن کود آلی کمپوست در هکتار حاصدل شدده   

کمپوسدت بده تنهدایی یدا در      که اسدتفاده از  طوری است  به

داری طدور معندی   ترکیب با هیومی  اسید یا آمینواسدید  بده  

فرنگدی را افدزای    میزا  آنتوسیانین موجود در میدوه تدوت  

ها ترکیبات گلیکوزیدی هستند که [  آنتوسیانین44دهد ]می

وجود قند برای تشدکیل آنهدا ضدروری اسدت  اسدتفاده از      

ت فیزیکدی خداك    کودهای دامی سدبب بهبدود خصوصدیا   

ها  تولید پیکدر رویشدی   افزای  جذب عناصر توسا ریشه

بیشتر و سطح فتوسنتزی باالتر  تولید کربوهیدرات بیشتر و 

[  در 26گدردد ] درنهایت سبب افزای  تولید آنتوسیانین می

پهوهشی که بر روی کشدت سوسپانسدو  انگدور صدورت     

-گرفددت  مشددخص شددد کدده افددزای  فعالیددت آنددزیم دی 

ریددوکتاز  -4هیدروکامفرول فالونول ریدوکتاز یا دیهیدرو

آر( سددبب افددزای  میددزا  آنتوسددیانین گردیددد   -ا -)دی

رسد که افزای  کودهدای  باتوجه به این گزارش به نظر می

آر  سبب افزای  میزا  -ا -آلی با اثر بر افزای  آنزیم دی

 [ 20شود ]آنتوسیانین می

 

 رگ و ریشهاثر تيمارها روی ميزان فالونوئيد ب

گدرم در بوتده( و   میلدی  78/735عملکرد فالونوئیدد بدرگ )  

 30گرم در بوتده( در تیمدار   میلی 15/449فالونوئید ریشه )

تن کود دامی در هکتار دارای بیشترین مقددار بدود کده بده     

برابر افدزای    88/1و  17/3ترتیب نسبت به تیمار شاهد به 

 ( 3یافت )جدول 

 

 لاثر تيمارها روی فنل کل گ

میکروگددرم  36/2204حددداککر عملکددرد فنددل کددل گددل )  

تن کود دامدی در هکتدار    30اسیدگالی  در بوته( با کاربرد 

دست آمد که به ترتیب نسبت به تیمارهای شاهد و کدود   به

 ( 3برابر افزای  یافت )جدول  65/2و  19/3شیمیایی به 
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 (.Capsicum annum Lبیشترین میزا  فنل کل فلفدل ) 

دست  تن کمپوست در هکتار به 10در گیاها  تیمار شده با 

که کمترین مقددار در تیمدار شداهد ثبدت شدد       آمد  درحالی

[  استفاده از کود شیمیایی سبب افزای  در میدزا  فندل   15]

[  از آنجدا کده براسدا  دو    14کل در گیداه مدرزه گردیدد ]   

فرضیه تعادل کربن به مواد معددنی و فرضدیه تمدایز رشدد      

بطه دوطرفه بین متابولیسم اولیه و ثانویه اثبات شده است را

[  لذا افزای  عناصر غدذایی در خداك تیمدار شدده بدا      35]

کودهای دامی  منجر به افزای  میدزا  فتوسدنتز خدالص در    

های درگیر با بیوسدنتز  گیاه و درنتیجه افزای  فعالیت آنزیم

و  23] گدردد نشاسته و پروتئین در سنتز ترکیبات ثانویه می

[  از طر  دیگر  افزای  ترکیبات فنلی با افزای  میزا  36

ها در گیداه ارتبداط مسدتقیم دارد  از آنجدا کده      کربوهیدرات

های کربن اسکلت موردنیاز برای ساخت ترکیبدات  هیدرات

اند  لذا افزای  در مقدار آنهدا بده عندوا     فنلی شناخته شده

شد کده ایدن امدر    باافزای  سوبسترا برای ترکیبات فنلی می

ممکن است به اختصا  یافتن بیشتر کربن به مسیر شدی   

 [ 39می  اسید مربوط باشد ]

 

 اکسيدانیاثر تيمارها روی ميزان فعاليت آنتی

کننددگی   اکسدیدانی )قددرت حدذ    بیشترین فعالیدت آنتدی  

درصد کدود   25تن کود دامی +  15رادیکال آزاد( در تیمار 

و کمتدرین میدزا  فعالیدت     شیمیایی در هکتار مشاهده شدد 

اکسیدانی مربوط به تیمدار کدود شدیمیایی بدوده اسدت      آنتی

 ( 3)جدول 

 Zingiberپهوهشددی کدده بددر روی گیدداه زنجبیددل )   

officinale Roscoe)   صورت گرفت  مرید این امر بود کده

تحت شرایا بهبود خصوصیات خداك و درنتیجده افدزای     

گیداه افدزای    فتوسنتز  محتوای فالونوئیدد و فندل در ایدن    

اکسدیدانی گیداه   یافت  که این امر نیز با افزای  فعالیت آنتی

توا  اظهدار داشدت کده ارتبداط مکبدت بدین       همراه بود  می

[  در 23اکسدیدانی وجدود دارد ]  محتوای فنلی و فعالیت آنتی

( .Satureja hortensis Lپهوهشددی بددر روی گیدداه مددرزه ) 

ی در سدطوح  اکسدیدان مشخص شد کده میدزا  فعالیدت آنتدی    

داری را نشا  نداد  ولی این مختلف کود کامل  اختال  معنی

مشخصه در همه تیمارهای کودی افدزای  یافدت  همچندین    

مشخص شد که ارتباط مکبتی بین میزا  فندل کدل و فعالیدت    

[  میدزا   27و  14اکسدیدانی در ایدن گیداه وجدود دارد  ]    آنتی

اکسیدانی  فندل  تیاکسیدانی میوه فلفل )فعالیت آنظرفیت آنتی

کددل  فالونوئیددد کددل و بتاکدداروتن( تحددت تددأثیر تیمارهددای 

رسدد کده ظرفیدت    [  به نظر مدی 15کمپوست افزای  یافت ]

اکسیدانی گیاه با افزای  میزا  فنل کل و فالونوئیدها  در آنتی

 یابد جریا  استفاده از کودهای آلی افزای  می

 

 گيرینتيجه

این بررسی نشا  داد که غلظت طورکلی  نتای  حاصل از به

برگ در تیمار کدود شدیمیایی بیشدترین     bو  aهای کلروفیل

مقدار را به خود اختصا  داد که با تیمارهدای تلفیقدی در   

ی  سطح آماری قدرار داشدت  همچندین حدداککر عملکدرد      

آنتوسیانین و فالونوئید برگ و ریشه و فنل کل گل مربوط به 

تدار بدود  بداالترین فعالیدت     تدن کدود دامدی در هک    30تیمار 

 25تن کدود دامدی بده همدراه      15اکسیدانی نیز با کاربرد  آنتی

درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار حاصل شد  بندابراین بدا   

کاربرد کود دامی به تنهایی و یا در تلفیدق بدا کدود شدیمیایی     

توا  بسیاری از خصوصیات فیزیولوژی و فیتوشدیمیایی را  می

سرخارگل بهبود بخشید  لذا جایگزین نمود  در گیاه دارویی 

بخشی از کود شیمیایی با کود دامی در راستای کشت و اهلی 

نمود  گیاه دارویی سرخارگل عالوه بر ارتقاء صفات کمی و 

کیفی آ   موجب کاه  مصر  کود شیمیایی به عنوا  یکی 

های پرهزینه و همچنین استفاده بهینه از کود دامی در از نهاده

تای اهدا  کشداورزی پایددار بده عندوا  یکدی از مندابع       راس

 شد  کودی در دستر  خواهد
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