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چكيده
بهمنظور بررسی اثر بسترهای مختل

کشت بر خصوصیات شیمیایی و کیفی گیا همیشهبهار آزمایشی در قالب طرح کامالا تصیادفی بیا

 8تیمار و  3تکرار در داجشگا آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان ،در سال زراعی  1393اجرا گردید .تیمارها شامل خا باغچیه
خا باغچه  +کمپوست مصرفی قارچ خا باغچه  +کمپوست مصرفی قارچ  +سبو
 +کمپوست مصرفی قارچ خا باغچه  +سبو

برج ،خا باغچه  +کود دامی  +سبو

 +کود دامی و خا باغچه  +کود دامی بودجد .جتای ،جشیان داد کیه افیزای

برج ،خا باغچه  +کود دامی  +سبو

بیرج،

برج ،خا باغچه  +کمپوست مصرفی قارچ

کیود دامیی در تیمارهیای مختلی

سیبب افیزای

مییزان

کاروتنوئید و آجتوسیاجین همیشه بهار گردید بهطوریکه بیشترین میزان کاروتنوئید و آجتوسیاجین در تیمارهای ترکیبی کود دامیی مشیاهد
شد اما افزودن سبو
ترکیبی بسترهای مختل

برج ،و خا باغچه بهتنهایی باعث کاه

کاروتنوئید و آجتوسیاجین همیشه بهار گیردیید .از طیر

کشت (خا باغچه  +کمپوست قارچ  +سبو

برج + ،کود دامی ،سبب افزای

همیشهبهار گردید اما فقدان تیمارهای کود دامی و کمپوست قارچ سبب کاه

دیگیر تیأثیر

محتوای فالوجوئیدهای بیرگ

معنییدار آجهیا گردیید .ترکیبیات شییمیایی عمید گیل

همیشه بهار گاماکادجین دلتاکادجین و فتالیکاسید بودجد .بیشترین میزان دلتاکادجین از تیمار خا باغچه  +کمپوست قارچ  +کود دامی به-
دست آمد.
كلیدواژهها :دلتاکادجین سبو

* جویسند مسئول

برج ،کمپوست مصرفی قارچ کود دامی متابولیتهای ثاجویه

Email: davidnaderi@gmail.com

داود نادری و اسماعیل محمودی

 .1مقدمه

همیشهبهار ( ،Calendula officinalisیکی از رای،ترین

باتوجه به اهمیت گیاهان دارویی و افزای

کاربرد آنها در

گلهای فصلی است ] .[3گل همیشیهبهیار حیاوی رزیین

زجدگی بشر ارائه روشهای مناسب بهزراعی جهت افزای

اسیدهای آلی صمغ مواد لعابی آلبومین و یک ماد رجگیی

کمیت و کیفیت این گیاهان حائز اهمیت اسیت ] .[18جییاز

(در گلبرگهای خشک ،اینیولین (در ریشیه ،و کلسیترول

صنعت داروسازی به مواد موثر گیاهان بهحدی زیاد اسیت

میباشد ] .[2کاروتنوئیدها به عنوان پی ماد تولید ویتامین

که امکان تأمین آن از طبیعیت غییرممکن اسیت .بنیابراین

 Aمطییرح هسییتند .بییهعییالو اییین ترکیبییات بییه عنییوان

بسیاری از این گیاهان باید در مزارع بزرگ کشت شیوجد و

آجتیییاکسیییدان بییاال برجیید ایمنییی بازدارجیید جهیی

میبایست یک سری عوامل اساسی در جظر گرفته شوجد تیا

پیی سیازهای رجگداجییه در پسیتاجداران ضیدعفوجیکننیید

گیا کیفیت و میزان میواد میؤثر خیود را حفیظ کنید ].[4
باتوجه به اهمیت گیاهان دارویی در صنای مختلی
مهم در تولید این گیاهان افزای
مصر

ضدفساد و ضدور شناخته میشوجد ] .[17کاربرد کودهای

جکتیه

آلی باعث افزای

عملکرد آنها بیا کیاه

میشود ] .[14در بررسی تأثیر کود های آلی بیر عملکیرد و

یا بدون کاربرد جهاد های شییمیایی اسیت .اهمییت

اسییاجس بابوجییه کبیییر تیمییار کمپوسییت باعییث بهبییود

کاربرد کودهای آلی در مورد گیاهیان داروییی کیه بیهطیور

شاخ.های رشدی گیل شیامل وزن تیر و خشیک گیل و

مستقیم با سالمت اجسان در ارتباط هستند به اثبات رسیید

میزان اساجس شد ] .[1از آنجا کیه کمییت و کیفییت میواد

است ] .[23از اینرو کشاورزی پایدار از طریق جیایگزینی

مؤثر در گیاهان دارویی عالو بر کنترل ژجتیکی بیه شیدت

مواد شیمیایی با کودهای آلی و زیسیتی بیهدجبیال افیزای
حاصلخییزی و سیالمت خیا
افزای

تحت تأثیر شرایط اقلیمی محل روی

حفیظ محییط زیسیت و

گیاهان دارویی بررسی بسترهای کشیت و جقی

جمله کودهای مورد استفاد در کشیاورزی پاییدار هسیتند.

آن هیا در

پی بینی و ارزیابی رشد و عملکرد گیاهان داروییی بسییار

این کودها دارای اثرات یک جاجبه جبود بلکه از یک طر

ضییروری اسییت ] .[13اسییتفاد از  75درصیید کمپوسییت

دیگییر

مصرفی قارچ در محیط کشیت پیرورش کیاهو منجیر بیه

خصوصیات ساختماجی خا را اصالح میکنند ].[22
عالو بر کودهای آلی مصر

گیا و کیفیت آب و

خا قرار میگیرد ] [19و باتوجه به اسیتفاد روزافیزون از

کیفیت محصوالت میباشد ] .[8کودهای حیواجی از

بییه تییأمین مییواد غییذایی کمییک کییرد و از طییر

رشد رویشی و میزان اساجس گیا ریحان

کودهیای کمپوسیت جییز

جایگا قابل توجهی در کشاورزی پایدار بهمنظور جیایگزین
جمودن جهاد های شیمیایی دارد ] .[7به عنوان مثال کمپوسیت

افزای

کیفیت محصول گردید ] .[20استفاد از کمپوسیت

مصر

شد قارچ اثر معنی داری بر کیفییت و کمییت گیل

پرواج

در مقایسه با ورمیکمپوست جداشت ].[15

باتوجه به وجیود مشیکالت زیسیتمحیطیی جاشیی از

مصرفی قارچ خوراکی 1که مخلوطی از مواد آلی پایدار بیود
گند کود اسبی

کاربرد کودهای شیمیایی و تأثیر سویی که بر پاییداری بیو

کود مرغی پوسید شد پوست پنبیه داجیه پوسیت کاکیائو

حاضیر

و از اجزای اصلی مختلفی جظیر کا و کل
سن

گچ عل

بررسی تأثیر بسیترهای آلیی مختلی

یوججه و پیت تشکیل شد است مییتواجید

به عنوان یکی از اصالح کنند های آلی با کیفیت جق
در افزای

جظا های زراعی دارجید هید

از اججیا پیهوه

از سیوی دیگیر بیر

عملکرد کمی و کیفی و میزان متابولییت هیای ثاجوییه گییا

مؤثری

دارویی همیشهبهار میباشد.

پایداری سیستمهای زراعی داشته باشد ].[9
)1. Spent Mushroom Compost (SMC
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مواد و روشها
این پیهوه

 1517متییر از سییطح دریییا اججییا گرفییت .اییین آزمییای

در مزرعیه تحقیقیاتی داجشیگا آزاد اسیالمی

بهصورت طرح کامالا تصادفی با  8تیمار و  3تکیرار اججیا

واحد اصفهان (خوراسگان ،در جنوب شیرقی اصیفهان بیا

شد .ترکیبات تیماری میورد اسیتفاد در ایین پیهوه

عیییرضجغرافیی یایی  32درجیییه و  44دقیقیییه شیییمالی و

جدول ( ،1ارائه شد است.

در

طولجغرافیایی  51درجه و  46دقیقه شرقی و ارتفاع حدود
جدول  . 1تركیبات تیماری بسترهای كشت مورد استفاده در آزمایش
؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟


T1

خا باغچه  +کمپوست قارچ

T2

خا باغچه

T3

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +سبو

برج،

T4

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +سبو

برج + ،کود دامی

T5

خا باغچه  +سبو

برج،

T6

خا باغچه  +سبو

برج + ،کود دامی

T7

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +کود دامی

T8

خا باغچه  +کود دامی

*  -تمامی ترکیبات به صورت حجمی و مساوی بود است.

بذرها از مرکز تولید گیل و جهیال جروکیان وابسیته بیه

گودبرداری و سپس  24کیرت بیه مسیاحت ییک مترمربی

سازمان پار ها و فضای سبز اصفهان تهیه شید .رقیم بیذر

به شرح جیدول

کشییت شیید یلوگیتاجییا 1بییا درجییه خلییو

ایجاد شد .مشخصات خا محل آزمای
( ،2بود.

 99و درصیید

جواجه زجی  91درصد بود .ابتدا زمین به عمق  50ساجتیمتیر

جدول  . 2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

عمق جموجه (،cm

0-30

بافت خا

لومی  -رسی

کربن آلی
(،%
1/0

قابلیت هدایت
اسیدیته

الکتریکی
(،dS/m
0/6

7/6

1

جیتروژن

فسفر

پتاسیم

(،%

(،ppm

(،ppm

0/10

32/8

374

1. Yellow Gitana
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بعد از آماد سازی کرتها و مخلوط کردن جسیبتهیای

طول موج  550جاجومتر با دستگا اسپکتروفتومتر خواجد شد

اییین بسییترها بییهصییورت

و سپس طبق رابطه  2برحسب میلی گر بر گر وزن تر به-

مییوردجظر از بسییترهای مختلی

تصادفی در کرت ها قرار گرفتند .سپس سطح بستر کرت ها
تسطیح و بذرها در  4ردی
و به فاصیله روی ردیی

دست آمد ]:[16

به فاصله  20ساجتیمتر از هیم

A  bc

رابطه (،2

 10سیاجتیمتیر در عمیق  2تیا 3

در این رابطه  Aبرابیر جیذب خواجید شید  bبرابیر

ساجتیمتری کشت شد و روی آنها با کوکوپییت پوشیاجد

عرض کووات  εبرابر ضریب خاموشی  33000ساجتیمتیر

شد .در هر کرت  40بذر همیشه بهار کشت شید .در میدت

بر مول و  cبرابر غلظت محلول بود.
برای سنج

زمان کاشت تا برداشت محصول هیچگوجه آفیت ییا عامیل

فالوجوئید  0/2گر گل منجمد شد گییا

بیماری زایی در مزرعه مشاهد جگردید .دور آبیاری با توجه

را در  3میلیلیتر اتاجول اسیدی (شامل اتاجول و اسید استیک

به دمای باال و خشکی هوا در ایین منطقیه تنظییم شید .در

به جسبت  99به  ،1خوب سایید و سیپس عصیار حاصیل

هفته اول جهت تسری جواجه زجی بیذرها هیر روز آبییاری

به مدت  20دقیقه با سرعت  5000دور در دقیقه ساجتریفوژ

صورت گرفت و پس از جواجهزجی بذرها فاصله بین دفعات

کردن محلول رویی به میدت  10دقیقیه

آبیاری را افزای

شد .پس از صا

در حما آب گر با دمای  80درجه قیرار داد شید .مییزان

داد و  2تا  3روز یکبیار آبییاری اججیا

شد .جموجهبرداریها جهت اجیداز گییری صیفات کیفیی در

جییذب جموجییههییا پییس از سییرد شییدن توسییط دسییتگا

زمییان گلییدهی اججییا گرفییت .بییرای اجییداز گی یری میییزان

اسپکتروفتومتر در  3طیول میوج  300 270و  330جیاجومتر

کاروتنوئید برگهای بالغ و کامالا توسیعهیافتیه در مرحلیه

خواجد شد و سپس طبق رابطه ( ،3برحسب میلی گیر بیر

شروع گلدهی همیشهبهار اجتخاب گردیید و عصیار برگیی

گر وزن تر بهدست آمد ]:[16
V
رابطه (،3
Fla  ABS (300nm)100
700
در این رابطه  vبرابر حجم عصار  ABSبرابر جیذب

تهیه ] [6و سپس میزان جیذب جیور عصیار تهییه شید از
جموجهها با استفاد از دستگا اسپکتروفتومتر میدل ( Cintra

 ،5, Australiaقرائت شد .با استفاد از رابطه ( ،1محاسبه و

خواجد شد در طول موج موردجظر و  Flaبیاجگر فالوجوئید

برحسب میلیگر بر گر وزن تر بهدست آمد:

بود.

رابطه (،1

)1000  D470  (1.8  Chl.a  85.02  Chl.b
198

بییرای سیینج

Carotenoid 

همیشه بهار از دستگا کروماتوگرافی گیازی  -اسیپکترومتر

در این رابطه  Dبرابر جذب خواجید شید در طیول میوج

جرمی مدل Aglient 5975استفاد شد .بیرای اجیداز گییری

موردجظر بود.
برای سنج

روغنهای فرار ضروری موجود در جموجه از سیستم Head

آجتوسیاجین  0/2گر گل منجمد شد گیا

 spaceاسییتفاد گردییید کییه جموجییه در دمییای  85درجییه

را در  3میلیلیتیر متیاجول اسییدی (شیامل متیاجول و اسیید

ساجتیگراد به مدت  30دقیقه قرار داد شد ].[10

کلریدریک بیه جسیبت  99بیه  ،1خیوب سیایید و سیپس

محاسبات آماری با اسیتفاد از جیر افیزار آمیاری SAS

عصار حاصل به مدت  20دقیقه بیا سیرعت  5000دور در
دقیقه ساجتریفوژ شد .محلول رویی پس از صا

جییوع و میییزان ترکیبییات شیییمیایی گییل

(جسخه ؟؟؟؟ ،اججا و جهت مقایسه مییاجگینهیا از آزمیون

شیدن بیه

 LSDدر سطح احتمال  5درصد استفاد گردید.

مدت یک شب در تاریکی قیرار داد شید و جیذب آن در
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نتایج و بحث

است اما اضافه کردن سبو

محتوای کاروتنوئيد و آنتوسيانين برگ

یا بستر کاشت خا باغچه ( ،T2به تنهیایی باعیث کیاه

جتییای ،مقایسییه میییاجگین داد هییای مربییوط بییه محتییوای

محتوای کاروتنوئید برگ میگردد .جتای ،حاصیل از تجزییه

کاروتنوئییید بییرگ همیشییهبهییار جشییان داد کییه بیشییترین

واریاجس داد هیای مربیوط بیه محتیوای آجتوسییاجین بیرگ

کاروتنوئید همیشه بهار در تیمار خیا باغچیه  +کمپوسیت

بستر کاشت اثیر

قارچ  +سبو

برج ،به خا باغچیه ( ،T5و

همیشه بهار جشان داد که تیمارهای مختل

برج + ،کود دامی ( 1/35 ،T4میلیگیر بیر

معنیداری بر آجتوسیاجین در سطح احتمال  5درصد داشیتند.

گر وزن تر است که جسبت به تیمارهای خا باغچه (،T2

جتای ،مقایسه میاجگین داد ها جشان داد که کمترین محتیوای

بیرج( ،T5( ،بیهترتییب  1/12و

و خا باغچیه  +سیبو

 1/14میلیگر بر گر وزن تر ،افزای

آجتوسیاجین برگ همیشه بهار در تیمار خا باغچه  +سبو

معنیداری جشان داد

برج ،T5( ،به میزان  0/007میلیگر بر گر وزن تر بود کیه

(جدول  .،3همچنین کمترین کاروتنوئیید همیشیه بهیار در

با تیمار خا باغچه ( ،T2در یک گرو آماری قرار گرفت

شرایط تیمار خا باغچه ( ،T2و خیا باغچیه  +سیبو

اما بیشترین میزان آن در تیمیار خیا باغچیه  +کمپوسیت

برج( ،T5( ،به ترتیب  1/12و  1/14میلیگر بیر گیر وزن

قارچ ( ،T1خا باغچه  +سبو

تر ،بهدست آمید .بیهجظیر مییرسید افیزودن کیود دامیی و

خا باغچه  +کود دامی ( ،T7مشاهد شد (جدول .،3

کمپوست مصرفی قارچ در تیمارهای مختل
سبب افزای

برج + ،کود دامی ( ،T6و

بستر کاشیت

محتوای کاروتنوئید برگ همیشه بهار گردیید

جدول  . 3مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر كاروتنوئید ،آنتوسیانین ،فالونوئید  ،270فالونوئید  300و فالونوئید 330
کاروتنوئید

تیمار

آجتوسیاجین

فالوجوئید

فالوجوئید

فالوجوئید

270

300

330

)(mg/g
†

1/25ab

T1

خا باغچه  +کمپوست قارچ

T2

خا باغچه

T3

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +سبو

برج،

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +سیبو

بیرج،

c

1/12

ab

1/25

0/012a

1/59d

1/63bc

1/42c

b

bc

2/46

bcd

d

cd

2/25

a

0/008

0/011

cd

1/56

1/48

0/91

bc

1/60

1/35a

0/011a

3/03ab

1/99ab

2/07ab

T5

خا باغچه  +سبو

برج،

1/14c

0/007b

2/61bc

1/13d

1/40c

T6

خا باغچه  +سبو

برج + ،کود دامی

1/28ab

0/012a

2/17cd

1/65bc

2/00ab

T7

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +کود دامی

ab

a

cd

a

ab

T8

خا باغچه  +کود دامی

1/33a

T4

 +کود دامی

† میاجگینهای موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حر

1/25

0/012

0/011a

2/25

3/33a

2/12

1/61bc

2/11

2/17a

مشتر هستند در سطح  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری با هم جدارجد.
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کشاورزی پایدار از طریق جایگزینی میواد شییمیایی بیا
کودهای آلیی و زیسیتی درصیدد افیزای
سییالمت خییا

تر بود کیه جسیبت بیه تیمارهیای مختلی

حاصیلخیزی و

معنیداری جشان داد اما جسیبت بیه تیمیار خیا باغچیه +

کیفیییت

بیرج + ،کیود دامیی (3/03( ،T4

حفییظ محیییط زیسییت و افییزای

کمپوست قارچ  +سبو

محصوالت میباشید ] .[8کودهیای آلیی بیا داشیتن اجیواع
مختلفی از عناصر غذایی اعم از کممصیر
بهبود خصوصیات خا باعیث افیزای

و پرمصیر

میلیگر بر گر وزن تر ،اخیتال

و

رشید و تغیییر در

همیشه بهار در شرایط تیمار خا باغچه  +کمپوست قیارچ
( 1/59( ،T1میلیگر بر گر وزن تر ،بهدست آمد.

کیود دامیی و

جتای ،حاصل از تجزیه وارییاجس داد هیای مربیوط بیه

بسیتر کاشیت سیبب

محتوای فالوجوئید  300برگ همیشه بهار جشیان داد کیه اثیر

میزان کاروتنوئید و آجتوسیاجین همیشه بهیار گردیید

بستر کاشت بر محتیوای فالوجوئیید 300

کمپوست قارچ در تیمارهای مختل
افزای

معنییداری جشیان جیداد

(جدول  .،3همچنین کمترین محتوای فالوجوئید  270برگ

ترکیبات ثاجویه گیاهان میشود ] .[7جتای ،بهدسیت آمید از
تحقیق حاضر حاکی از آن است که افیزای

دیگیر افیزای

تیمارهای مختل

است بهطوریکه بیشترین میزان کاروتنوئیید و آجتوسییاجین

در سطح احتمال یک درصد معنییدار بیود .جتیای ،مقایسیه

در تیمار بستر کاشت خا باغچه  +کود دامی  +کمپوست

میاجگین داد ها جشان داد کیه بیشیترین محتیوای فالوجوئیید

قارچ بهدست آمد .باتوجه به اینکیه ارتبیاط مسیتقیمی بیین

 300برگ همیشه بهار در تیمار خیا باغچیه  +کمپوسیت

جیتروژن و رجگیز های برگ گیاهان وجود دارد و کیود آلیی

قارچ  +کود دامی ( ،T7با  2/12میلیگر بیر گیر وزن تیر

بهتدری ،جیتروژن آزاد مییکننید درجتیجیه ایین امیر سیبب

معنییداری جشیان

افزای

میزان رجگیز شد است ] .[25از طیر

بود که جسبت به تیمارهای دیگر افزای

داد امییا جسییبت بییه تیمییار بسییتر کاشییت خییا باغچییه +

دیگیر بیه

جظر می رسد علت کم بودن میزان رجگیز ها در بستر سبو

کمپوست قارچ  +سبو

برج ،پایین بودن جسیبت کیربن بیه جیتیروژن در ایین بسیتر

میلیگر بر گر وزن تر ،اخیتال

میییباشیید .میییزان کلروفیییل و رجگداجییههییای فتوسیینتزی از

(جدول  .،3همچنین کمترین محتوای فالوجوئید  300برگ

مهمترین عوامل مؤثر در ظرفیت فتوسنتزی گیاهان هسیتند

همیشهبهار در شرایط تیمار خیا باغچیه  +سیبو

بیرج،

زیرا بهطور مستقیم بر سرعت و میزان فتوسنتز و درجهاییت

( 1/12( ،T5میلیگر بر گر وزن تر ،بهدست آمد.

تولید زیست تود مؤثر هستند ].[24

بیرج + ،کیود دامیی (1/99( ،T4
معنییداری جشیان جیداد

جتای ،حاصل از تجزیه وارییاجس داد هیای مربیوط بیه
محتوای فالوجوئید  330برگ همیشه بهار جشیان داد کیه اثیر

محتوای فالونوئيد  ،270فالونوئيد  300و فالونوئيدد

تیمارهای مختل

330

برگ در سطح احتمیال ییک درصید معنییدار بیود .جتیای،

جتای ،حاصل از تجزیه واریاجس داد های مربوط به محتوای

مقایسه مییاجگین داد هیا جشیان داد کیه بیشیترین محتیوای

فالوجوئید  270برگ همیشه بهار جشان داد که اثر تیمارهیای

فالوجوئید  330برگ در تیمار خیا باغچیه  +کیود دامیی

بستر کاشت بر محتیوای فالوجوئیید  270معنییدار

( 2/17 ،T8میلیگر بر گر وزن تر بود اما کمتیرین آن در

مختل

بستر کاشت بر محتیوای فالوجوئیید 330

بود ( .،P>0/01جتای ،مقایسه میاجگین داد ها جشیان داد کیه

بستر کاشت خا باغچه ( 0/91میلیگر بر گر وزن تیر،

بیشترین محتوای فالوجوئید  270برگ همیشه بهار در تیمیار

بهدست آمد (جدول  .،3براسا

جتای ،موجیود بسیترهایی

خا باغچه  +کود دامی ( 3/33 ،T8میلیگر بر گیر وزن

که دارای دو ترکیب کود دامی و کمپوست مصیرفی قیارچ
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ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و كیفی گیاه دارویی همیشهبهار تحت تأثیر بسترهای مختلف كشت

هسییتند سییبب افییزای

مقایسدده ترکيبددات شدديميایی گددل هميشددهبهددار در

محتییوای فالوجوئیییدهای بییرگ

بسترهای مختلف کاشت

همیشه بهار گردید اجد اما عد وجود تیمارهای کود دامی و
معنیدار آجها گردید .بیشیترین

گیاهان حاصل از بستر خا باغچه  +کمپوست قارچ (،T1

محتوای فالوجوئید  270و  330برگ همیشه بهیار در تیمیار

حاوی تمامی ترکیبیات شییمیایی مییباشیند و دلتاکیادجین

خا باغچیه  +کیود دامیی (( ،T8بیهترتییب  3/33و 2/17

( 35/59درصیید ،و سییپس گاماکییادجین ( 26/27درصیید،

میلیگر بر گر وزن تر ،بهدست آمد اما کمترین محتیوای

بیشترین ترکیبات بودجد (جدول  .،4در گل های حاصیل از

فالوجوئید  330همیشه بهار در شیرایط تیمیار خیا باغچیه

بستر خا باغچه ( ،T2ترکیبات دلتاکادجین ( 37/22درصد،

( ،T2مشاهد گردید .فالوجوئیدها از رجگیز های مهم گیاهی

و سپس گاماکادجین ( 25/37درصد ،دارای بیشیترین مییزان

کمپوست قارچ سبب کاه

هستند که در مکاجیسیمهیای دفیاعی گیاهیان جقی

بودجد .در تیمار خا باغچه  +کمپوسیت قیارچ  +سیبو

دارجید.

فاکتورهای محیطی و بسترهای کاشت تیأثیر بیهسیزایی در

برج ،T3( ،ترکیبات دلتاکیادجین ( 37/42درصید ،و سیپس

محتوای فالوجوئیدها و فنلهای اسیدی دارجد ] .[26به جظیر

گاماکییادجین ( 25/47درصیید ،بیشییترین میییزان را بییه خییود

می رسد افزودن ترکیبات آلی ماجند کود دامیی و کمپوسیت

اختصییا

دادجیید .همچنییین در تیمییار خییا باغچییه +

مصرفی قارچ به خا باغچیه سیبب حاصیلخیزی بیشیتر

کمپوست قارچ  +سبو

خا شد و دسترسی گیا به میواد غیذایی بیشیتر شید و

فتالیک اسید ( 26/41درصد ،دلتاکادجین ( 16/99درصد ،و

درجتیجه در اثر رشد بهتر محتوای فالوجوئیدها جییز افیزای

سپس گاماکادجین ( 13/19درصد ،حیاوی بیشیترین مییزان

یافته است.

بودجد (جدول .،4

برج + ،کود دامی ( ،T4ترکیبیات

جدول  . 4اثر بسترهای مختلف كشت بر برخی تركیبات شیمیایی مهم گل همیشهبهار
تیمار

گاما

دلتا

آلفا

آلفا

گاما

آلفا-

آلفا-

بتا-

فتالیک

آلفا

کادجین

کادجین

کادجین

مورولن

مورولن

کوپائن

کوبابن

کوبابن

اسید

توجن

(،%
T1

26/27

35/59

3/15

7/07

5/03

6/49

3/68

2/52

1/77

0/95

T2

25/37

37/22

3/62

6/57

2/88

5/17

1/72

1/43

4/19

4/27

T3

25/47

37/42

2/76

6/77

0

3/18

2/04

1/51

3/58

3/74

T4

13/19

16/99

0

2/69

0

0

0

0

26/41

3/68

T5

0

21/65

0

0

0

0

0

0

23/39

8/16

T6

0

25/26

0

0

0

0

0

0

33/53

0

T7

26/09

39/24

2/87

7/16

0

5/06

5/66

1/95

2/96

2/03

T8

25/40

36/89

2/59

6/44

0

9/30

1/65

2/10

4/96

3/21
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حاکی از این اسیت

گلهای همیشهبهار در تما بسترهای کشت وجود داشت و

جتای ،بهدست آمد در این پهوه

که بسترهای کشت خا باغچه  +کود دامیی  +کمپوسیت

بیشترین میزان دلتا کادجین از گل های حاصل از بستر کشت

مصرفی قارچ  +سبو

برج ،T4( ،خا باغچه  +سیبو

برج ،T5( ،خا باغچه  +سبو

خا باغچه  +کمپوست قارچ  +کود دامی ( ،T7بیهدسیت

برج + ،کیود دامیی (،T6

آمد .کود آلی از طریق فراهمی مناسب عناصیری کیه بیرای

کمترین ترکیبات مهم را داشتند .همچنین ترکیب شییمیایی

تولید رجگیز ها و تأمین آجزیمهای موردجیاز گیا الز هستند

دلتا کادجین و فتالیک اسید در گل های همیشه بهیار در تمیا

و بهبود فراهمی جیذب آب توسیط گییا باعیث افیزای

بسترهای کشت وجود داشت و بیشترین میزان دلتا کیادجین

تعداد غد های ترشحی و بیوسنتز موجوترپنهیا و درجهاییت

از گل های بستر کشت خا باغچیه  +کمپوسیت قیارچ +

افزای

کود دامی ( ،T7بهدست آمد .همچنین ترکیب شیمیایی گاما

دیگر افزای

کادجین در گل های حاصل از بسترهای کشت خا باغچیه

آسیمیالت تولیدی حاصل از رشد رویشی به گلهیا اجتقیال

بیرج + ،کیود

یافته و اجزای عملکرد اسیاجس تولییدی جسیبت بیه دیگیر

دامی ( ،T6وجود جداشت و بیشترین میزان گامیا کیادجین از

تیمارها افزای

جشان میدهد ] .[12در تحقیقی دلتا کادجین

گل های بستر کشت خا باغچه  +کمپوست قارچ بهدست

آلفا میورولن آلفیا کیادجین و گامیا کیادجین ترکیبیات مهیم

آمیید (جییدول  .،4ترکیب یات ش ییمیایی آلفییا کییادجین گامییا

موجود در اساجس همیشیه بهیار معرفیی شید اسیت ].[11

مورولن آلفا-کوپائن آلفا-کوبابن و بتا-کوبابن در گل های

ترکیبات آلی عنصر جیتروژن را به صورت آهسیته در اختییار

حاصل از همیشه بهار بسترهای خیا باغچیه  +کمپوسیت

در غلظت هیای جیتیروژن

 +سبو

برج ،T5( ،خا باغچه  +سیبو

قارچ  +سبو
سبو

رشد زایشی را جیز به همرا داشته و با ایجیاد

گیاهان قرار می دهند و با افزای

بیرج + ،کیود دامیی ( ،T4خیا باغچیه +

برج ،T5( ،و خا باغچیه  +سیبو

ترکیبات شیمیایی و اساجس میگردد ] .[5از طیر

میزان اسیاجس افیزای

بیرج + ،کیود

میی یابید امیا بیر درصید محتیوای

فالوجوئییید تییأثیر جمیییگییذارد ] .[1بییا افییزای

میییزان

دامی ( ،T6وجود جداشت و بیشترین میزان فتالییک اسیید و

ورمی کمپوست به خا جیه تنهیا فراهمیی عناصیر غیذایی

آلفا-توجن بهترتیب از بستر  T6و  T5گل های همیشیه بهیار

موردجیاز گیا افزای

مییابد بلکه ورمیکمپوست با بهبیود

بهدست آمد .از آججا که در زراعت گیاهیان داروییی هید

شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خا ضمن ایجاد ییک

دستیابی به متابولیتهیای ثاجوییه و ییا همیان میواد میؤثر

بستر مناسب برای رشد ریشیه باعیث افیزای

تولیید میاد

دارویی میباشد باید به ایین جکتیه مهیم توجیه شیود کیه

خشک عملکرد گل گردید ].[20

عملکرد جهایی در زراعت گیاهان داروییی براسیا

مییزان
نتيجهگيری

ماد مؤثر تولید شد در واحید سیطح سینجید مییشیود.
بنابراین افزای

جتای ،پهوه

تولید پیکر رویشی گیا در واحید سیطح
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