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 مقدمه .1

 در هاآن کاربرد افزای  و دارویی گیاهان اهمیت به باتوجه

 افزای  جهت زراعیبه مناسب های روش ارائه  بشر زجدگی

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

 اسیت  زیاد حدیبه گیاهان موثر  مواد به داروسازی صنعت

  بنیابراین  .اسیت  غییرممکن  طبیعیت  از آن مینأت امکان که

 و شیوجد  کشت بزرگ مزارع در باید گیاهان این از بسیاری

 تیا  جدشو گرفته جظر در اساسی عوامل سری یک بایستمی

 .]4[ کنید  حفیظ  را خیود  ثر ؤمی  میواد  میزان و کیفیت گیا 

 جکتیه  مختلی    صنای  در دارویی گیاهان اهمیت به باتوجه

 کیاه   بیا  هاآن عملکرد افزای  گیاهان  این تولید در مهم

 اهمییت  .اسیت  شییمیایی  هایجهاد  کاربرد بدون یا مصر 

 طیور  بیه  کیه  داروییی  گیاهیان  مورد در آلی کودهای کاربرد

 رسیید   اثبات به هستند  ارتباط در اجسان سالمت با مستقیم

 جیایگزینی  طریق از پایدار کشاورزی رو  این از .]23[ است

 افیزای   دجبیال بیه  زیسیتی   و آلی کودهای با شیمیایی مواد

 و زیسیت  محییط  حفیظ  خیا    سیالمت  و خییزی حاصل

 از حیواجی کودهای .]8[ باشد می محصوالت کیفیت افزای 

 .هسیتند  داریی پا یکشیاورز  در استفاد  مورد یکودها جمله

 طر  کی از بلکه جبود   جاجبه کی اثرات یدارا کودها این

 گییرید طییر  از و کییرد  کمییک ییغییذا مییواد نیتییأم بییه

 .]22[ ندنک یم اصالح را خا  یساختماج اتیخصوص

 زیی ج کمپوسیت  یهیا کود مصر   یآل یکودها بر عالو 

 نیگزیجیا  منظوربه داریپا یکشاورز در یتوجه قابل گا یجا

 کمپوسیت  مثال  عنوان به .]7[ دارد ییایمیش یها جهاد  جمودن

 بیود   پایدار آلی مواد از مخلوطی که 1خوراکی قارچ مصرفی

 اسبی  کود گند   کل  و کا  جظیر مختلفی اصلی اجزای از و

 کاکیائو   پوسیت  داجیه   پنبیه  پوست شد   پوسید  مرغی کود

 تواجید میی  است  شد  تشکیل پیت و یوججه عل  گچ  سن 

 مؤثری جق  کیفیت  با آلی های کنند  اصالح از یکی عنوان به

 .]9[ باشد داشته زراعی هایسیستم پایداری افزای  در

                                                           
1. Spent Mushroom Compost (SMC) 

 نیتر ،یرا از یکی ،Calendula officinalis) بهار همیشه

 ن یی رز یحیاو  بهیار شیه یهم گل .]3[ است یفصل های گل

 یرجگی  ماد  کی و نیآلبوم  یلعاب مواد صمغ   یآل یدهایاس

 کلسیترول  و ،شیه یر )در نینیول یا خشک،  های گلبرگ )در

 نیتامیو دیتول ماد   یپ عنوان به دهایکاروتنوئ .]2[ باشد یم

A عنییوان بییه بییاتیترک نیییا عییالو  بییه .هسییتند مطییرح 

 جهیی   بازدارجیید   یمنیییا برجیید  بییاال دان یاکسیی یآجتیی

 کننیید   ضیدعفوجی   پسیتاجداران  در رجگداجییه یسیازها   یپی 

 یکودها کاربرد .]17[ شوجد یم شناخته ضدور  و ضدفساد

 ریحان گیا  اساجس زانیم و یشیرو رشد  یافزا باعث یآل

 و عملکیرد  بیر  یآل یها کود ریثأت بررسی در .]14[ شود یم 

 بهبییود باعییث تکمپوسیی مییاریت کبیییر  بابوجییه اسییاجس

 و گیل  خشیک  و تیر  وزن شیامل  گیل  یرشد یها شاخ.

 میواد  کیفییت  و کمییت  کیه  جاآن از .]1[ شد اساجس زانیم

 شیدت  بیه  ژجتیکی کنترل بر عالو  دارویی گیاهان در مؤثر 

 و آب کیفیت و گیا  روی  محل اقلیمی شرایط ثیرأت تحت

 از روزافیزون  اسیتفاد   به باتوجه و ]19[ گیرد می قرار خا 

 در هیا  آن جقی   و کشیت  بسترهای بررسی دارویی  گیاهان

 بسییار  داروییی  گیاهان عملکرد و رشد ارزیابی و بینی پی 

 کمپوسییت درصیید 75 از اسییتفاد  .]13[ اسییت ضییروری

 بیه  منجیر  کیاهو   پیرورش  کشیت  محیط در قارچ مصرفی

 کمپوسیت  از استفاد  .]20[ گردید محصول کیفیت افزای 

 گیل  کمییت  و کیفییت  بر داری معنی اثر قارچ شد  مصر 

  .]15[ جداشت کمپوست ورمی با مقایسه در پرواج 

 از یجاشی  یطی یمح سیت یز مشیکالت  وجیود  به باتوجه

 بیو   یداریی پا بر که ییسو ریتأث و ییایمیش یکودها کاربرد

 حاضیر   پیهوه   اججیا   از هید    دارجید  یزراع یها جظا 

 بیر  دیگیر   سیوی  از مختلی   آلیی  بسیترهای  تأثیر بررسی

 گییا   ثاجوییه  هیای  متابولییت  میزان و کیفی و کمی عملکرد

 باشد. می بهار همیشه دارویی
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 ها روش و مواد

 اسیالمی  آزاد داجشیگا   تحقیقیاتی  مزرعیه  در پیهوه   این

 بیا  اصیفهان  شیرقی  جنوب در )خوراسگان، اصفهان واحد

 و یشیییمال قیییهیدق 44 و درجیییه 32 ییاییییجغرافعیییرض

 حدود ارتفاع و یشرق قهیدق 46 و درجه 51 ییایجغراف طول

 آزمییای  اییین گرفییت. اججییا  ایییدر سییطح از متییر 1517

 اججیا   تکیرار  3 و تیمار 8 با تصادفی کامالا طرح صورت به

 در پیهوه    ایین  در اسیتفاد   میورد  تیماری ترکیبات شد.

 .است شد  ارائه ،1) جدول

 

 آزمایش در استفاده مورد كشت بسترهای تیماری تركیبات . 1 جدول

 ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

T1  قارچ کمپوست + باغچه خا 

T2  باغچه خا   

T3  برج، سبو  + قارچ کمپوست + باغچه خا 

T4  دامی کود + برج، سبو  + قارچ کمپوست + باغچه خا 

T5  برج، سبو  + باغچه خا  

T6  دامی کود + برج، سبو  + باغچه خا 

T7  دامی کود + قارچ کمپوست + باغچه خا 

T8  دامی کود + باغچه خا 
 است. بود  مساوی و حجمی صورت به ترکیبات تمامی - * 

 

 بیه  وابسیته  جروکیان  جهیال  و گیل  تولید مرکز از بذرها

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

 درصیید و 99 خلییو  درجییه بییا 1یلوگیتاجییا شیید  کشییت

 متیر ساجتی 50 عمق به زمین ابتدا بود. درصد 91 زجی جواجه

 مترمربی   ییک  مسیاحت  بیه  کیرت  24 سپس و گودبرداری

 جیدول  شرح به آزمای  محل خا  مشخصات شد. ایجاد

 بود. ،2)

 

 1آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی برخی . 2 جدول

 خا  بافت ،cm) جموجه عمق
 یآل کربن

،%( 
 اسیدیته

 هدایت قابلیت

 الکتریکی

(dS/m، 

 جیتروژن

،%( 

 فسفر

(ppm، 

 پتاسیم

(ppm، 

 374 8/32 10/0 6/0 6/7 0/1 رسی - لومی 30-0

 
                                                           
1. Yellow Gitana 
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 هیای  جسیبت  کردن مخلوط و ها کرت سازی آماد  از بعد

 صییورتبییه بسییترها اییین مختلیی   بسییترهای از مییوردجظر

 ها کرت بستر سطح سپس  گرفتند. قرار ها کرت در تصادفی

 هیم  از مترساجتی 20 فاصله به ردی  4 در بذرها و تسطیح

 3 تیا  2 عمیق  در متیر سیاجتی  10 ردیی   روی فاصیله  به و

 پوشیاجد   کوکوپییت  با هاآن روی و شد  کشت متری ساجتی

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

 عامیل  ایی  آفیت  گوجه چیه محصول برداشت تا کاشت زمان

 توجه با آبیاری دور .دیجگرد مشاهد  مزرعه در ییزا یماریب

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

 آبییاری  روز هیر  بیذرها  زجی جواجه تسری  جهت اول  هفته

 دفعات بین فاصله بذرها زجی جواجه از پس و گرفت  صورت

 اججیا   آبییاری  بیار یک روز 3 تا 2 و داد  افزای  را آبیاری

 در کیفیی  صیفات  گییری  اجیداز   جهت ها برداری جموجه شد. 

 میییزان یریییگ اجییداز  یبییرا گرفییت. اججییا  گلییدهی زمییان

 مرحلیه  در افتیه یتوسیعه  کامالا و بالغ یها برگ  کاروتنوئید

 یبرگی  عصیار   و دیی گرد اجتخاب بهارشهیهم یگلده شروع

 از شید   هیی ته عصیار   جیور  جیذب  زانیم سپس و ]6[ هیته

 Cintra) میدل  اسپکتروفتومتر دستگا  از استفاد  با هاجموجه

5, Australia، و محاسبه ،1) رابطه از استفاد  با .شد قرائت 

 :آمد دستبه تر وزن گر  بر گر  میلی برحسب

 ،1) رابطه

198

).02.85.8.1(1000 470 bChlaChlD
Carotenoid




 میوج  طیول  در شید   خواجید   جذب برابر D رابطه  این در

 بود. موردجظر

 گیا  شد  منجمد گل گر  2/0 آجتوسیاجین  سنج  برای

 اسیید  و متیاجول  )شیامل  اسییدی  متیاجول  لیتیر  میلی 3 در را

 سیپس  و سیایید   خیوب  ،1 بیه  99 جسیبت  بیه  کلریدریک

 در دور 5000 سیرعت  بیا  دقیقه 20 مدت به حاصل عصار 

 بیه  شیدن  صا  از پس رویی محلول شد. ساجتریفوژ دقیقه

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

 شد خواجد  اسپکتروفتومتر دستگا  با جاجومتر 550 موج طول

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

   :]16[ آمد دست

bcA ،2) رابطه  

 برابیر  b شید    خواجید   جیذب  برابیر  A رابطه  این در

 متیر  ساجتی 33000 خاموشی ضریب برابر ε کووات  عرض

  بود. محلول غلظت برابر c و مول بر

 گییا   شد  منجمد گل گر  2/0 فالوجوئید سنج  برای

 استیک اسید و اتاجول )شامل اسیدی اتاجول لیتر میلی 3 در را

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

 ساجتریفوژ دقیقه در دور 5000 سرعت با دقیقه 20 مدت به

 دقیقیه  10 میدت  به رویی محلول کردن  صا  از پس شد.

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

 دسییتگا  توسییط شییدن  سییرد از پییس هییا جموجییه جییذب

 جیاجومتر  330 و 300  270 میوج  طیول  3 در اسپکتروفتومتر

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

 :]16[ آمد دستبه تر وزن گر 

)300(100 ،3) رابطه
700

nmABSFla
V

 

 جیذب  برابر ABS عصار   حجم برابر v رابطه  این در

 فالوجوئید بیاجگر Fla و موردجظر موج طول در شد  خواجد 

 بود.

 گییل شیییمیایی ترکیبییات میییزان و جییوع سیینج  بییرای

 اسیپکترومتر  - گیازی  کروماتوگرافی دستگا  از بهار همیشه

 گییری  اجیداز   یبیرا  شد. استفاد  Aglient 5975مدل جرمی

 Head ستمیس از جموجه در موجود یضرور فرار یها روغن

space  درجییه 85 یدمییا در جموجییه کییه دیییگرد اسییتفاد 

  .]10[ شد داد  قرار قهیدق 30 مدت به گراد ساجتی

 SAS آمیاری  افیزار  جیر   از اسیتفاد   با یآمار محاسبات

 آزمیون  از هیا  نیاجگیی م سهیمقا جهت و اججا  ؟؟؟؟، )جسخه

LSD دیگرد استفاد  درصد 5 احتمال سطح در.  
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 بحث و نتایج

 برگ آنتوسيانين و ديتنوئوکار یمحتوا

 یمحتییوا بییه مربییوط یهییا داد  نیاجگیییم سییهیمقا ،یجتییا

 بیشییترین کییه داد جشییان بهییار همیشییه بییرگ کاروتنوئییید

 کمپوسیت  + باغچیه  خیا   تیمار در بهار همیشه کاروتنوئید

 بیر  گیر   یلیم T4 ، 35/1) دامی کود + برج، سبو  + قارچ

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

 و 12/1 ترتییب  )بیه  ، T5) بیرج،  سیبو   + باغچیه  خا  و

 داد جشان یدار یمعن افزای  ،تر وزن گر  بر گر  یلیم 14/1

 در بهیار  همیشیه  کاروتنوئیید  کمترین  نیهمچن ،.3 جدول)

 سیبو   + باغچیه  خیا   و ،T2) باغچه خا  تیمار طیشرا

 وزن گیر   بیر  گر  یلیم 14/1 و 12/1 ترتیب )به ، T5) برج،

 و دامیی  کیود  افیزودن  رسید  میی  جظیر بیه  آمید.  دستبه ،تر

 کاشیت   بستر مختل  تیمارهای در قارچ مصرفی کمپوست

 گردیید   بهار همیشه برگ کاروتنوئید یمحتوا افزای  سبب

 و ،T5) باغچیه  خا  به برج، سبو  کردن اضافه اما است 

 کیاه   باعیث  تنهیایی  به ،T2) باغچه خا  کاشت بستر یا

 هیی تجز از حاصیل  ،یجتا د.دگر می برگ کاروتنوئید یمحتوا

 بیرگ  آجتوسییاجین  یمحتیوا  بیه  مربیوط  یهیا  داد  اجسیوار

 اثیر  کاشت بستر مختل  های ماریت  که داد جشان بهار همیشه

 .داشیتند  درصد 5 احتمال سطح در آجتوسیاجین بر داریمعنی

 یمحتیوا  کمترین که داد جشان ها داد  نیاجگیم سهیمقا ،یجتا

 سبو  + باغچه خا  ماریت در بهار همیشه برگ آجتوسیاجین

 کیه  بود تر وزن گر  بر گر  یلیم 007/0 زانیم به ،T5) برج،

 گرفت  قرار آماری گرو  یک در ،T2) باغچه خا  تیمار با

 کمپوسیت  + باغچیه  خیا   تیمیار  در آن میزان بیشترین اما

 و ،T6) دامی کود + برج، سبو  + باغچه خا  ، T1) قارچ

 ،.3 )جدول شد مشاهد  ،T7) دامی کود + باغچه خا 

 

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

 تیمار
 آجتوسیاجین کاروتنوئید

 فالوجوئید

270 

 فالوجوئید

300 

 فالوجوئید

330 

(mg/g) 

T1  قارچ کمپوست + باغچه خا ab25/1† a012/0 d59/1 bc63/1 c42/1 

T2  باغچه خا   c12/1 b008/0 bc46/2 bcd56/1 d91/0 

T3  برج، سبو  + قارچ کمپوست + باغچه خا ab25/1 a011/0 cd25/2 cd48/1 bc60/1 

T4 
 بیرج،  سیبو   + قارچ کمپوست + باغچه خا 

 دامی کود +
a35/1 a011/0 ab03/3 ab99/1 ab07/2 

T5  برج، سبو  + باغچه خا  c14/1 b007/0 bc61/2 d13/1 c40/1 

T6  دامی کود + برج، سبو  + باغچه خا ab28/1 a012/0 cd17/2 bc65/1 ab00/2 

T7  دامی کود + قارچ کمپوست + باغچه خا ab25/1 a012/0 cd25/2 a12/2 ab11/2 

T8  دامی کود + باغچه خا a33/1 a011/0 a33/3 bc61/1 a17/2 
 جدارجد. هم با داری معنی تفاوت LSD آزمون درصد 5 سطح در هستند  مشتر  حر  یک دارای حداقل که ستون هر در موجود هایمیاجگین †
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 بیا  شییمیایی  میواد  جایگزینی طریق از پایدار کشاورزی

 و حاصیلخیزی  افیزای   درصیدد  زیسیتی   و آلیی  کودهای

 کیفیییت افییزای  و زیسییت محیییط حفییظ خییا   سییالمت

 اجیواع  داشیتن  بیا  آلیی  یکودهیا  .]8[ باشید  می محصوالت

 و پرمصیر   و مصیر   کم از اعم ییغذا عناصر از یمختلف

 در تغیییر  و رشید   یافیزا  باعیث  خا  اتیخصوص بهبود

 از آمید   دسیت هب ،یجتا .]7[ شود یم اهانیگ ثاجویه ترکیبات

 و یدامی  کیود   یافیزا  که است آن از یحاک حاضر تحقیق

 سیبب  کاشیت  بسیتر  مختل  یمارهایت در قارچ کمپوست

 د یی گرد بهیار  همیشه آجتوسیاجین و کاروتنوئید زانیم  یافزا

 آجتوسییاجین  و کاروتنوئیید  زانیم نیشتریب که یطور به است 

 کمپوست + یدام کود + باغچه خا  کاشت بستر ماریت در

 نیبی  یمیمسیتق  ارتبیاط  نکیه یا به باتوجه آمد. دستهب قارچ

 یآلی  کیود  و دارد وجود گیاهان برگ های رجگیز  و تروژنیج

 سیبب  امیر  ایین  جیه یدرجت  کننید  یمی  آزاد تروژنیج ،یتدر به

 بیه  دیگیر   طیر   از .]25[ است شد  رجگیز  زانیم  یافزا

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

 بسیتر  ایین  در جیتیروژن  بیه  کیربن  جسیبت  بودن پایین برج،

 از فتوسیینتزی هییای رجگداجییه و کلروفیییل میییزان باشیید. مییی

  هسیتند  گیاهان فتوسنتزی ظرفیت در ثرؤم عوامل ترین مهم

 درجهاییت  و فتوسنتز میزان و سرعت بر مستقیم طور به زیرا

   .]24[ هستند ثرؤم تود  زیست تولید

 

 فالونوئيدد  و 300 فالونوئيد ،270 فالونوئيد محتوای

330 

 یمحتوا به مربوط یها داد  اجسیوار هیتجز از حاصل ،یجتا

 هیای  ماریت  اثر که داد جشان بهار همیشه برگ 270 فالوجوئید

 دار یمعنی  270 فالوجوئیید  یمحتیوا  بر کاشت بستر مختل 

 کیه  داد جشیان  ها داد  نیاجگیم سهیمقا ،یجتا .،P<01/0) بود

 تیمیار  در بهار همیشه برگ 270 فالوجوئید یمحتوا نیشتریب

 وزن گیر   بر گر  یلیم T8، 33/3) دامی کود + باغچه خا 

 افیزای   دیگیر  مختلی   تیمارهیای  بیه  جسیبت  کیه  بود تر

 + باغچیه  خیا   تیمیار  بیه  جسیبت  اما داد  جشان داری معنی

 T4، (03/3) دامیی  کیود  + بیرج،  سبو  + قارچ کمپوست

 جیداد  جشیان  یدار یمعنی  اخیتال   ،تر وزن گر  بر گر  یلیم

 برگ 270 فالوجوئید یمحتوا نیکمتر همچنین  ،.3 )جدول

 قیارچ  کمپوست + باغچه خا  ماریت طیشرا در بهار همیشه

(T1،  (59/1 آمد دستهب تر، وزن گر  بر گر  یلیم. 

 بیه  مربیوط  یهیا  داد  اجسیی وار هیتجز از حاصل ،یجتا

 اثیر  کیه  داد جشیان  بهار همیشه برگ 300 فالوجوئید یمحتوا

 300 فالوجوئیید  یمحتیوا  بر کاشت بستر مختل  های ماریت 

 سیه یمقا ،یجتیا  بیود.  دار یمعنی  درصد یک احتمال سطح در

 فالوجوئیید  یمحتیوا  نیشیتر یب کیه  داد جشان ها داد  نیاجگیم

 کمپوسیت  + باغچیه  خیا   تیمار در بهار همیشه برگ 300

 تیر  وزن گیر   بیر  گر  یلیم 12/2 با ،T7) دامی کود + قارچ

 جشیان  داری معنیی  افزای  دیگر تیمارهای به جسبت که بود

 + باغچییه خییا  کاشییت بسییتر تیمییار بییه جسییبت امییا داد 

 T4، (99/1) دامیی  کیود  + بیرج،  سبو  + قارچ کمپوست

 جیداد  جشیان  یدار یمعنی  اخیتال   ،تر وزن گر  بر گر  یلیم

 برگ 300 فالوجوئید یمحتوا نیکمتر همچنین  ،.3 )جدول

 بیرج،  سیبو   + باغچیه  خیا   ماریت طیشرا در بهار همیشه

(T5، (12/1 آمد. دستهب تر، وزن گر  بر گر  یلیم  

 بیه  مربیوط  یهیا  داد  اجسیی وار هیتجز از حاصل ،یجتا

 اثیر  کیه  داد جشیان  بهار همیشه برگ 330 فالوجوئید یمحتوا

 330 فالوجوئیید  یمحتیوا  بر کاشت بستر مختل  یها ماریت 

 ،یجتیا  بیود.  دار یمعنی  درصید  کیی  احتمیال  سطح در برگ

 یمحتیوا  بیشیترین  کیه  داد جشیان  هیا  داد  نیاجگیی م سهیمقا

 دامیی  کیود  + باغچیه  خیا   ماریت در برگ 330 فالوجوئید

(T8،  17/2 در آن کمتیرین  اما بود تر وزن گر  بر گر  یلیم 

 ،تیر  وزن گر  بر گر  یلیم 91/0) باغچه خا  کاشت بستر

 بسیترهایی  موجیود   جتای، براسا  ،.3 ل)جدو آمد دستبه

 قیارچ  مصیرفی  کمپوست و دامی کود ترکیب دو دارای که



 مختلف كشت یبسترها ریثأتتحت  بهار همیشهگیاه دارویی  یفیو ك ییایمیش اتیخصوصارزیابی برخی 
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 بییرگ هایدیییفالوجوئ یمحتییوا افییزای  سییبب هسییتند

 و دامی کود تیمارهای وجود عد  اما اجد  گردید  بهار همیشه

 نیشیتر یب گردید. آجها دار معنی کاه  سبب قارچ کمپوست

 تیمیار  در بهیار  همیشه برگ 330 و 270 فالوجوئید یمحتوا

 17/2 و 33/3 ترتییب  )بیه  ،T8) دامیی  کیود  + باغچیه  خا 

 یمحتیوا  نیکمتر اما آمد  دستبه ،تر وزن گر  بر گر  یلیم

 باغچیه  خیا   میار یت طیشیرا  در بهار همیشه 330 دیفالوجوئ

(T2،  گیاهی مهم های رجگیز  از فالوجوئیدها گردید. مشاهد 

 دارجید.  جقی   گیاهیان  دفیاعی  هیای  مکاجیسیم  در که هستند

 در سیزایی بیه  ثیرأتی  کاشت بسترهای و محیطی فاکتورهای

 جظیر  به .]26[ دارجد اسیدی های فنل و فالوجوئیدها محتوای

 کمپوسیت  و دامیی  کود ماجند آلی ترکیبات افزودن رسد می

 بیشیتر  حاصیلخیزی  سیبب  باغچیه   خا  به قارچ مصرفی

 و شید   بیشیتر  غیذایی  میواد  به گیا  دسترسی و شد  خا 

 افیزای   جییز  فالوجوئیدها محتوای بهتر رشد اثر در درجتیجه

  است. یافته

 

 در بهددار هميشدده گددل ییايميشدد بدداتيترک سددهیمقا

 کاشت مختلف یبسترها

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

 دلتاکیادجین  و دنباشی  یمی  ییایمیشی  بیات یترک تمامی یحاو

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

 از حاصیل  یها گل در ،.4 )جدول بودجد باتیترک نیشتریب

 درصد، 22/37) دلتاکادجین باتیترک ،T2) باغچه خا  بستر

 مییزان  نیشیتر یب دارای درصد، 37/25) گاماکادجین سپس و

 سیبو   + قیارچ  کمپوسیت  + باغچه خا  تیمار در بودجد.

 سیپس  و درصید،  42/37) دلتاکیادجین  باتیترک ، T3) برج،

 خییود بییه را میییزان نیشییتریب درصیید، 47/25) گاماکییادجین

 + باغچییه خییا  تیمییار در همچنییین  دادجیید. اختصییا 

 بیات یترک ، T4) دامی کود + برج، سبو  + قارچ کمپوست

 و درصد، 99/16) دلتاکادجین درصد،  41/26) دیاس کیفتال

 مییزان  نیشیتر یب حیاوی  درصد، 19/13) گاماکادجین سپس

 ،.4 )جدول بودجد

 بهار همیشه گل مهم شیمیایی تركیبات برخی بر كشت مختلف بسترهای اثر . 4 جدول

 تیمار
 گاما

 کادجین

 دلتا

 کادجین

 آلفا

 کادجین

 آلفا

 مورولن

 گاما

 مورولن

-آلفا

 کوپائن

-آلفا

 نبابکو

-بتا

 نبابکو

 فتالیک

 اسید

 آلفا

 توجن

،%( 

T1 27/26 59/35 15/3 07/7 03/5 49/6 68/3 52/2 77/1 95/0 

T2 37/25 22/37 62/3 57/6 88/2 17/5 72/1 43/1 19/4 27/4 

T3 47/25 42/37 76/2 77/6 0 18/3 04/2 51/1 58/3 74/3 

T4 19/13 99/16 0 69/2 0 0 0 0 41/26 68/3 

T5 0 65/21 0 0 0 0 0 0 39/23 16/8 

T6 0 26/25 0 0 0 0 0 0 53/33 0 

T7 09/26 24/39 87/2 16/7 0 06/5 66/5 95/1 96/2 03/2 

T8 40/25 89/36 59/2 44/6 0 30/9 65/1 10/2 96/4 21/3 
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 اسیت  این از حاکی پهوه  این در آمد  دستبه جتای،

 کمپوسیت  + یدامی  کود + باغچه خا  کشت یبسترها که

 سیبو   + باغچه خا  ، T4) برج، سبو  + قارچ یمصرف

 ،T6) دامیی  کیود  + برج، سبو  + باغچه خا  ، T5) برج،

 ییایمیشی  بیترک  نیهمچن .ندداشت را مهم باتیترک نیکمتر

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

 نیکیادج  دلتا زانیم نیشتریب و داشت وجود کشت یبسترها

 + قیارچ  کمپوسیت  + باغچیه  خا  کشت بستر یها گل از

 گاما شیمیایی ترکیب همچنین  آمد. دستهب ،T7) دامی کود

 باغچیه  خا  کشت بسترهای از حاصل های گل در کادجین

 کیود  + بیرج،  سیبو   + باغچه خا  ، T5) برج، سبو  +

 از کیادجین  گامیا  میزان بیشترین و جداشت وجود ،T6) دامی

 دستبه قارچ کمپوست + باغچه خا  کشت بستر های گل

 گامییا  کییادجین آلفییا ییایمیشیی اتبیییترک .،4 )جییدول آمیید

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

 کمپوسیت  + باغچیه  خیا   یبسترها بهار همیشه از حاصل

 + باغچیه  خیا   ، T4) دامیی  کیود  + بیرج،  سبو  + قارچ

 کیود  + بیرج،  سیبو   + باغچیه  خا  و ،T5) برج، سبو 

 و اسیید  فتالییک  زانیم نیشتریب و جداشت وجود ،T6) دامی

 بهیار  همیشیه  یها گل T5 و T6 بستر از ترتیب به توجن-آلفا

 هید   داروییی  گیاهیان  زراعت در که آججا از .آمد دستهب

 ثر ؤمی  میواد  همیان  ییا  و هیی ثاجو یهیا  متابولیت به دستیابی

 کیه  شیود  توجیه  مهیم  جکتیه  ایین  به باید باشد  می دارویی

 مییزان  براسیا   روییی دا گیاهان زراعت در جهایی عملکرد

 شیود.  میی  سینجید   سیطح  واحید  در شد  تولید مؤثر  ماد 

 سیطح  واحید  در گیا  رویشی پیکر  تولید افزای  بنابراین 

 بیه  باتوجیه  .]21[ باشد جمی سنج  مال  تنهایی به عموماا

 گیا  ییایمیش باتیترک یبرخ بر کشت مختل  یبسترها اثر

 گل عمد  ییایمیش باتیترک که دیگرد مشخ. بهار همیشه

  بودجید  دیاسی  کیفتال و کادجین دلتا  کادجین گاما بهار همیشه

 در اسیید  فتالییک  و کادجین دلتا ییایمیش بیترک که طوری به

 و داشت وجود کشت یبسترها تما  در بهار همیشه یها گل

 کشت بستر از حاصل یها گل از نیکادج دلتا زانیم نیشتریب

 دسیت هبی  ،T7) دامی کود + قارچ کمپوست + باغچه خا 

 بیرای  کیه  عناصیری  مناسب فراهمی طریق از آلی کود آمد.

 هستند الز  گیا  موردجیاز های آجزیم تأمین و ها رجگیز  تولید

 افیزای   باعیث  گییا    توسیط  آب جیذب  فراهمی بهبود و

 درجهاییت  و هیا  موجوترپن بیوسنتز و ترشحی های غد  تعداد

 طیر   از .]5[ گردد می اساجس و شیمیایی ترکیبات افزای 

 ایجیاد  با و داشته همرا  به جیز را زایشی رشد افزای  دیگر 

 اجتقیال  هیا  گل به رویشی رشد از حاصل تولیدی آسیمیالت

 دیگیر  بیه  جسیبت  تولییدی  اسیاجس  عملکرد اجزای و یافته

 کادجین  دلتا تحقیقی در .]12[ دهد می جشان افزای  تیمارها

 مهیم  ترکیبیات  کیادجین  گامیا  و کیادجین  آلفیا  میورولن   آلفا

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

 اختییار  در آهسیته  صورت به را جیتروژن عنصر آلی ترکیبات

 تیروژن  یج یهیا  غلظت در  یافزا با و دهند می قرار گیاهان

 یمحتیوا  درصید  بیر  امیا   ابید ی یمی   یافیزا  اسیاجس  زانیم

 میییزان افییزای  بییا .]1[ گییذارد یجمیی ریثأتیی دیییفالوجوئ

 غیذایی  عناصیر  یفراهمی  تنهیا  جیه  خا  به کمپوست ورمی

 بهبیود  با کمپوست ورمی بلکه  یابد می افزای  گیا  یازجمورد

 ییک  ایجاد نضم خا  حیاتی فرآیندهای و فیزیکی شرایط

 میاد   تولیید  افیزای   باعیث  ریشیه  رشد برای مناسب بستر

  .]20[ دگردی گل عملکرد خشک 

 

 گيری نتيجه

 کمپوسیت  کیاربرد  کیه  دهید  یم جشان حاضر پهوه  ،یجتا

 زانیی م افیزای   سبب خا   در گاوی کود و قارچ یمصرف

  نیهمچن است. د یگرد بهار همیشه آجتوسیاجین و کاروتنوئید

 یمحتییوا افییزای  بسییتر  تیییفیک شییدن مطلییوب بییا

 کیاربرد  .دیی آ یمی  همفرا جیز بهار همیشه برگ هایدیفالوجوئ

 قبیول  قابیل  زانیم به را ییغذا عناصر تواجسته یآل یکودها



 مختلف كشت یبسترها ریثأتتحت  بهار همیشهگیاه دارویی  یفیو ك ییایمیش اتیخصوصارزیابی برخی 
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 اتیخصوصی  مناسیب  طیشیرا  و دهید  قیرار  ا یگ اریاخت در

 جظیر  بیه  باشد. داشته یپ در را بهار همیشه یفیک و ییایمیش

 یمغیذ  میواد  دادن قرار دستر  در با یآل یکودها رسد یم

 رشید  در یمیؤثر  جقی   بهار  همیشه دارویی ا یگ برای الز 

 باعث مناسب رشد طیمح آوردن فراهم با و داشته گیا  این

 تیوان  میی  درجتیجه .دجشو یم گیا  این در مؤثر  مواد  یافزا

 کیود  ییک  عنوان به یدام کود و قارچ یمصرف کمپوست از

 در محیطیی   زیسیت  هیای  احتیاط گرفتن جظر در با مناسب

 کرد. استفاد  بهار همیشه کشت
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