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چکیده
 مواد رزینی و موسیالژ، از جمله مواد مؤثرۀ آن آلکالوئیدهای مهمی مانند فومارین و سیناکتین،شاهتره گیاهی یکساله و علفی است
 باکتریها و بقایای گیاهی و کود، ورمیکمپوست یک کود آلی شامل آنزیمها. قسمت مورد استفادۀ کل اندام هوایی آن است.است
 کیلوگرم در گلخانه صورت4  این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در گلدانهای با وزن.حیوانی است
 تیمار کود، درصد31  ورمیکمپوست، درصد15  ورمیکمپوست، درصد5  ورمیکمپوست،) تیمارها شامل شاهد (بدون کود.گرفت
 درصد از گیاهان اندازهگیری آلکالوئید توسط دستگاه51  پس از به گل رفتن،) درصد بودندN:P:K, 20:20:20) شیمیایی با غلظت
 با استفاده از استاندارد داخلی نوسکاپین و استاندارد خارجی فوماریک اسید صورت گرفت و نتایج گویای تأثیر ورمیکمپوستHPLC
. درصد بیشترین میزان و تیمار شاهد حاوی کمترین میزان آلکالوئید بود31  که تیمار ورمیکمپوست.بر میزان آلکالوئید گیاه شاهتره بود
 میزان همۀ، کممصرف (آهن و روی) بودند،) فسفر و پتاسیم،عنصرهای غذایی اندازهگیریشده شامل عنصرهای پرمصرف (نیتروژن
عنصرهای غذایی گیاهی مورد آزمایش اختالف معنیدار نسبت به تیمار شاهد داشتند و نتایج نشاندهندۀ تأثیر مثبت و بیشتر تیمار
 استفاده از نهادههای کشاورزی.ورمیکمپوست نسبت به تیمار کود شیمیایی بر همۀ ویژگیهای اندازهگیریشده در این آزمایش بود
.بهویژه کودهای آلی و شیمیایی تأثیر مطلوبی بر عملکرد و متابولیتهای ثانویۀ گیاه دارویی شاهتره داشت
. ورمیکمپوست، کود شیمیایی، عنصرهای غذایی، شاهتره، آلکالوئید:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Fumitory is an annual and herbaceous plant. Its active substances that mostly exist in aerial parts are including
alkaloids such as fumaryn and Synaktyn, and also resins and mucilage. Vermicompost is a bio organic fertilizer
which contains enzymes, bacteria, plant residues and animal manure. In this study an experiment was run as
completely randomized design in three replications and five treatments. Treatments were including of control (No
fertilizer), three levels of vermicompost (5, 15 and 30 percent) and chemical fertilizer (N:P:K, 20:20:20). After
flowering of the plants, alkaloids were measured by HPLC using internal standard noscapine and external standard
fumaric acid. The results showed significant effect of vermicompost on the amount of Fumitory alkaloids. The
vermicompost treatment of 30 percent had the maximum and minimum amount of alkaloids, respectively. All micro
and macro elements had significant differences in compared to control plants. The results indicated a positive effect
of vermicompost on all the measured traits in this experiment. Totally, the use of agricultural inputs (organic and
chemical) and favorable impact on yield and secondary metabolites of in this plant.
Keywords: Alkaloid, chemical fertilizer, fumitory, nutrient elements, vermicompost.
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مقدمه
از جمله عاملهای مهمی که میتواند در عرصۀ کشاورزی
به افزایش مطلوب سطح زیر کشت و عملکرد محصول در
واحد سطح کمک کنند کودهای آلی و شیمیایی هستند.
کودهای شیمیایی بهعنوان یکی از عاملهای تأثیرگذار
روی عملکرد گیاهان زراعی مطرح هستند ،ولی استفادة
بیش از اندازه از آنها بهویژه هنگامیکه با عملیات
مدیریتی نامناسب مانند سوزاندن بقایای گیاهی همراه
شوند ،میزان مادة آلی خاك را بهشدت کاهش میدهد
( .)Piranoshe et al., 2010ورمی کمپوست یک کود آلی
و شامل مخلوط زیستی (بیولوژیکی) بسیار فعال از
باکتریها ،آنزیمها ،بقایای گیاهی ،کود حیوانی و
کپسولهای کرم خاکی است که سبب ادامۀ عمل تجزیۀ
مواد آلی خاك و پیشرفت فعالیتهای میکروبی در بستر
کشت گیاه میشود این کود آلی سبک ،بدون هرگونه بو
و بذر علفهای هرز است ( .)Bremness, 1999از سوی
دیگر ،حاوی ریزجانداران (میکروارگانیسمهای) هوازی
سودمند مانند ازتوباکترها بوده و از سوی دیگر ،بدون
باکتریهای غیرهوازی ،قارچها و ریزجانداران بیمارگر
(پاتوژن) است ( .)Atiyeh et al., 2002ورمی کمپوست از
موادی پیت مانند همراه با خلل و فرج ،ظرفیت هوادهی،
زهکشی و ظرفیت نگهداری آب باال ساخته شده که
سطوح زیاد برای جذب باالی مواد غذایی دارند .در
مقایسه با مواد مادری اولیه ،ورمیکمپوستها نمک
محلول کمتر ،ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و میزان
هیومیک اسید بیشتری دارند (.)Atiyeh et al., 2001
ورمیکمپوستها عنصرهای غذایی مانند فسفر ،پتاسیم،
کلسیم و منیزیم به ترکیبی که بهآسانی برای گیاه
قابلجذب و دسترسی است دارند ( Orozco et al.,
کمپوستها


ورمی
 .)1996همچنین گزارش شده است که
حاوی مواد زیستی فعالی هستند که همانند مواد
تنظیمکنندة رشد عمل میکنند ( Tomati et al., 1983

بهطور عمده
 .)& 1987تیرة شاهتره ( )Fumariaceae
گیاهانی علفی ،بیکرك و برگهای متناوب با
بریدگیهای بسیار دارند که بیشتر در نواحی مختلف
کوهستانی و یا در اماکن مرطوب پراکندگی دارند و شامل
پنج جنس و هفتاد گونه هستند .قسمتهای مورد
بهویژه سرشاخههای
استفادة گیاه ،همۀ اندامهای آن 

گلدار است که بهصورت تازه یا خشک مصرف میشود
( .)Zargari,1998مهمترین این آلکالوئیدها شامل فومارین
(پروتوپین) ،فوماریلین و سیناکتین هستند
( .)Ghahreman, 1995از دیگر ترکیبهای شاهتره
میتوان به فالوونوئیدها ،اسیدهاى گیاهى بهویژه اسید
فوماریک و موسیالژ اشاره کرد .در طب سنتى از شاهتره
بهعنوان ادرارآور ،مسهل و برای رفع ناهنجاریهای
پوستى از جمله اگزما استفاده میشود .اثرگذاری اخیر را
مربوط به وجود اسید فوماریک در آن میدانند .اثرگذاری
کلىنرژیک ،آنتیهیستامین ،ضد
گزارششدة آن :آنتى 
ورم ،ضدعفونیکننده ،ضد اسپاسم ،تقویتکنندة قواى
جنسى ،آرامبخش ،مقوى معده ،بیحسکننده و
کاهشدهندة صفرا است (.)Zargari, 1998

آلکالوئیدها به گروهی از متابولیتهای ثانویه تعلق
دارند که از اسیدهای آمینه ساخت (سنتز) میشوند .در
ساختمان خود یک یا چند اتم نیتروژن ( )Nدارند.
بسیاری از این آلکالوئیدها بهعنوان ترکیبهای دفاعی در
مقابل جانوران و ریزجانداران عمل میکنند ( Clarke,
 .)1970آلکالوییدها در  51درصد گیاهان قارچها،
باکتریها و جانوران یافت شدهاند ،در گیاهان بیشتر در
انتهای جوان ریشه ،ساقه ،پوست ،گلها ،بذر و بافتهای
فعال نورساختی (فتوسنتزی) و زایشی ذخیره میشوند
( .)Davazdah Emami & Majnon Hosini, 2008این
گیاه با داشتن خواص دارویی فراوان هنوز در ایران
بهصورت خودرو بوده و کشت و کار (زراعی کردن) آن
صورت نگرفته ،با توجه به نیازهای تغذیهای این گیاه و
نقش عنصرهای غذایی در بهبود رشد و کیفیت
ترکیبهای ثانویه این گیاه ،از تیمارهای مختلف
ورمیکمپوست و کودهای شیمیایی استفاده شد.
مواد و روشها
زمان و مکان انجام آزمایش

این آزمایش در بهار سال  39در استان تهران و در
شهرستان پاکدشت در  15درجه و  70دقیقۀ طول
شرقی و  91درجه و  65دقیقۀ عرض شمالی با ارتفاع
 5009متر از سطح دریا در گلخانۀ تولید گلهای
زینتی صورت گرفت .آزمایش در قالب طرح کامل
تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار صورت گرفت .تیمارها

رضایی رسا و همکاران :بررسی تیمارهای مختلف ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر ...

ورمیکمپوست 1

شامل  -5 :شاهد (بدون کود)-6 ،
درصد -9 ،ورمیکمپوست 51درصد -7 ،ورمیکمپوست
90درصد و  -1تیمار کود کامل شیمیایی با غلظت NPK
( )60:60:60درصد بود .پیش از انجام آزمایش ،از عمق 0
تا  90سانتیمتری خاك بهطور تصادفی نمونهگیری و
بهمنظور تعیین میزان مادة آلی ،میزان عنصرهای
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و هدایت الکتریکی ( pH ،)Ecبه
آزمایشگاه ارسال شد .همچنین برای اندازهگیری مواد آلی
و عنصرهای موجود ،ورمیکمپوست نیز آزمایش و نتایج
در جدول  5مشخص شد .گلدانهای با وزن  7کیلوگرم
با میزان  600گرم از وزن گلدان برای تیمار 1درصد
ورمیکمپوست و  500گرم برای تیمار 51درصد
ورمیکمپوست و  5600گرم برای تیمار 90درصد
ورمیکمپوست و باقیماندة وزن گلدانها با خاك
سرندشده پر شد ،تیمار شاهد و کود شیمیایی با 7
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کیلوگرم خاك سرندشده پر شد ،تیمار کود شیمیایی
محلولپاشی برگی به

در مرحلۀ چهار برگی بهصورت
فاصلۀ هر چهار بار آبیاری تا هنگام برداشت اعمال شد.
یدرنگ پس از کشت نشا گیاه
نخستین آبیاری ب 
شاهتره در مرحلۀ چهار برگی کامل انجام و پساز آن
آبیاری با توجه به نیاز گیاه و بافت خاك هر چهار روز
تکرار و در هر گلدان چهار نشا هماندازه کشت شد.
تجزیۀ شیمیایی برگ گیاهان در مرحلۀ گلدهی با
روش هضم مرطوب برای تعیین میزان عنصرهای
موجود در گیاه و برآورد مواد غذایی مورد نیاز آنها
است چراکه نمو گیاهان از غلظت عنصرهای غذایی
موجود در بافتها و برگها تبعیت میکند .به این
منظور گیاهان برای سنجش عنصرهای موجود در اندام
هوایی به آزمایشگاه ارسال شدند که نتایج در جدول
دو و سه آمده است.

جدول  .5نتایج تجزیۀ خاك و ورمیکمپوست
Table 1. Results of soil and vermicompost analysis
Texture
Loamy-Clay
-

pH
7.47
7.1

)K (ppm
400
6500

)P (ppm
14.7
4500

)N (%
0079
1.66

EC
0.89
2.55

Soil
Vermicompost

عصارهگیری و استخراج آلکالوئید

شرایط دستگاه HPLC

برای عصارهگیری و استخراج آلکالوئید ،در آغاز نمونهها
را از گلدان درآورده و آلودگیها را پاك و در سایه قرار
داده شدند تا خشک شوند ،پساز آن بهطور دقیق 5
گرم از نمونۀ گیاهی خشک را وزن کرده و با هاون
پودر و سپس  500میلیلیتر متانول حاوی  0/01موالر
اسیدکلریدریک به آن اضافه شد .در مرحلۀ بعد
مخلوط متانول و مادة گیاهی پودر شده را به مدت سه
ساعت در دستگاه سوکسله در دمای اتاق قرار داده تا
دستآمده از
به 
زمان استخراج کامل ،عصارة متانولی 
مرحلۀ سوکسله را گردآوری کرده و  50میلیلیتر
هیدرو کلریک اسید  6/1درصد به آن اضافه شودpH .
عصاره را با هیدروکسید آمونیوم به  6رسانده و
استخراج با دی کلرومتان صورت گرفت (میلیلیتر
 .)9×50عصاره بهوسیلۀ سولفات منیزیم تبخیر شد و
عصارة خام آلکالوئیدی باقی ماند (Maiza-
.)Benabdesselam et al., 2007

از دستگاه مدل PLATINblueبه همراه پمپ
 PLANTINblueمجهز به آشکارساز 5آرایۀ فوتونی
( .6)PDAستون مورد استفاده  RP-C18ساخت شرکت
 KNAUERآلمان با طول  610میلیمتری و قطر
درونی  7میلیمتر بود .فاز متحرك 9مورد استفاده
شامل استونیترل و بافر آمونیوم استات با  1.6 pHبا
نسبت ثابت  51:91حالل 7و سرعت جریان5 1
میلیلیتر در دقیقه در دمای  90درجۀ سلسیوس و

حجم تزریق  51میکرولیتر بود.
تهیۀ محلول استاندارد خارجی

 66میلیگرم اسید فوماریک (با خلوص 33درصد) با
استفاده از حالل باز متحرك دستگاه  HPLCبه حجم 5
1. Detector
2. Photodiode array detector
3. Mobile phase
4. Isocratic
5. Flow
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میلیلیتر رسانده شد و محلول پایۀ  Aبا غلظت 66
میلیگرم در میلیلیتر تهیه شد .سپس  51 ،50 ،1و 90
میکرولیتر از محلول  Aبا استفاده از حالل حالت (فاز)
متحرك دستگاه  HPLCبه حجم  5000میکرولیتر
رسانده شد ( 0/643 ،0/565 ،0/039و  0/116میلیگرم
در میلیلیتر) تهیه شدند .از هر محلول سه بار (هر بار 51
میکرولیتر) به دستگاه  HPLCتزریق شد و منحنی
واسنجی (کالیبراسیون) با استفاده از سطح زیر
غلظتهای استاندارد ترسیم شد.

منحنیهای مربوط به
پیش از تزریق نمونه و استاندارد با پاالیشگر سر سرنگی
 0/66میکرومتری در ویال  5/1میلیلیتری صاف شد و
به میزان  51میکرولیتر از آن به دستگاه  HPLCتزریق
شد (.)Kursinszki et al., 2006
تهیۀ محلول استاندارد داخلی

 90میلیگرم از آلکالوئید  Nascavineبا خلوص (33
درصد) با استفاده از حالل حالت متحرك به حجم 5.1
میلیلیتر رسانده شد .سپس  1میکرولیتر از محلول
تهیهشده با استفاده از نمونه به حجم  5میلیلیتر
رسانده شد ( 0/5میلیگرم در میلیلیتر) و بهخوبی هم
زده شد .پیش از تزریق نمونه و استاندارد با پاالیشگر
سرسورنگی  0.66میکرومتری در ویال  5/1میلیلیتری
صاف شد و به میزان  51میکرولیتر از آن به دستگاه
 HPLCتزریق شد (.)Kursinszki et al., 2006
روش اندازهگیری عنصرهای غذایی

اندازهگیری نیتروژن توسط دستگاه کجدال صورت
گرفت ( ،)Rowell, 1994برای اندازهگیری فسفر از
دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) و نمونۀ
مجهول در طولموج  740نانومتر خوانده شد
( )Cottenie,1980پتاسیم توسط دستگاه نورسنج
شعلهای (فلیم فتومتر)  PFP7اندازهگیری شد و برای
عنصر آهن و روی از دستگاه جذب اتمی استفاده شد
()Qupta, 2000; Tandon, 2005
برای تجزیۀ واریانس دادهها از نرمافزار  SASو
برای رسم نمودارها و جدولها از نرمافزار Excel 2013
استفاده شد .مقایسۀ میانگینها با آزمون چند دامنهای
دانکن و در سطح احتمال 1درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
نیتروژن

نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان داد (جدول  )6که
استفاده از ورمیکمپوست تأثیر معنیداری روی میزان
نیتروژن در گیاه میگذارد ،که میزان آن در تیمار
ورمیکمپوست  90درصد نسبت به شاهد و تیمار
ورمیکمپوست 1درصد معنیدار بود اما میزان نیتروژن
در ورمیکمپوست  90درصد با تیمار ورمیکمپوست
 51و تیمار کود شیمیایی تفاوت معنیداری نداشت
(جدول  .)9در خاكهایی که ورمیکمپوست دریافت
کردهاند به دلیل فراهمی بیشتر عنصرهای غذایی
بهویژه نیتروژن ،جذب این عنصر توسط دو گیاه ریحان
و توتفرنگی افزایشیافته و رشد گیاهان از جمله
ارتفاع گیاه افزایش مییابد .در پژوهشی دیگر مشخص
شد نیتروژن باالی ورمیکمپوست نسبت به دیگر
کمپوستهای رایج به دلیل آزاد کردن

کودهای آلی و
بیشتر ترکیبهای نیتروژنه در ترشحهای کرمهای
خاکی است (.)Padamavathiamma et al., 2008
یافتههای  (2006) Kumawat et al.نیز مؤید آن است
که استفاده از ورمیکمپوست در گیاه جو موجب بهبود
عملکرد چشمگیر زیستتوده (بیولوژیک) شد .آنان این
تحریککنندگی فعالیت

تأثیر مثبت را به قابلیت
میکروبهای سودمند خاك توسط ورمیکمپوست و
توانایی آن در بهبود جذب عنصرهای کانی پرمصرف
بهویژه نیتروژن نسبت دادند .بررسیهای ( Cavender
 )et al., 2003روی سورگم دانهایHorst et al., ( ،
 )2006روی نخود معمولی و ( )Zaller, 2007روی
گوجهفرنگی نیز این نتیجه را تأیید میکند.
فسفر

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریانس
(جدول  )6مشخص شد که استفاده از تیمارهای
کودی سبب افزایش میزان فسفر در گیاه میشود به
این صورت که بیشترین تأثیر در تیمار  90درصد
ورمیکمپوست مشاهده شد و کمترین میزان آن در
شاهد ،در این بین تیمار کود شیمیایی و تیمار 51
درصد ورمیکمپوست بدون اختالف معنیدار ،در
جدول مشاهده شدند و هر دو با تیمار  1درصد
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ورمیکمپوست اختالف معنیداری داشتند .تیمار
شاهد نیز اختالف معنیداری را با تیمار  1درصد
ورمیکمپوست نشان داد (جدول Mohanti et al. .)9
) (2006نشان دادند که کاربرد ورمیکمپوست در گیاه
بادامزمینی باعث افزایش غلظت فسفر در دانه نسبت
به تیمار شاهد شد .آنان دریافتند که رهاسازی آهستۀ
فسفر از ورمیکمپوست و افزایش فراهم کردن این
عنصر در خاك ،موجب بهبود میزان فسفر در دانۀ
بادامزمینی شده است .فسفر ،پس از نیتروژن
پرمصرفترین عنصر برای گیاه به شمار میرود .این
عنصر در همۀ فرآیندهای شیمیایی ،سازوکارهای
انتقال انرژی و انتقال پیامها دخالت دارد ( Ojaghlo,
 .)2007در طی آزمایشی روی گیاه دارویی رازیانه
گزارش شد که کاربرد ورمیکمپوست در کشت این
گیاه باعث افزایش جذب عنصرهای غذایی پرمصرف
(ماکرو) در این گیاه میشود ( .)Darzi, 2008همچنین
در نتایج تحقیق دیگری روی گیاه دارویی شبدر قرمز،
محققان اظهار داشتند که بهکارگیری فضوالت کرم
خاکی در پرورش این گیاه باعث بهبود وضعیت گلدهی
و شاخصهای رشدی این گیاه میشود که به دنبال
میدهد ( Sains et
افزایش غلظت عنصرهای غذایی رخ 
 .)al., 1998کاربرد کمپوست سبب افزایش غلظت
فسفر در اسفناج شد (.)Mefton et al., 2006
پتاسیم

جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )6و نتایج بهدستآمده
از آن گویای آن است که استفاده از تیمارهای کودی
نشاندهندة افزایش معنیداری در میزان پتاسیم

موجود در گیاه است .که بیشترین میزان پتاسیم در
تیمار  90درصد ورمیکمپوست مشاهده شد و کمترین
آن در تیمار شاهد بود .تیمارهای کود شیمیایی و
ورمیکمپوست  90درصد و ورمیکمپوست  51درصد
نیز تفاوت معنیداری را نشان ندادند ،اما هر سه تیمار
یادشده با تیمار  1درصد ورمیکمپوست اختالف
معنیدار داشتند .تیمار شاهد نیز با تیمار  1درصد
ورمیکمپوست اختالف معنیداری داشت (جدول .)9
در پژوهشی که توسط  (2007) Zallerدرزمینۀ تأثیر
کاربرد ورمیکمپوست روی گیاه گوجهفرنگی انجام
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شد ،مالحظه شد که عملکرد محصول و غلظت
نیتروژن و فسفر و پتاسیم ،در میوة این گیاه نسبت به
تیمار شاهد افزایش چشمگیری داشت .ایشان بهبود
کنندههای رشد گیاهی


تنظیم
فعالیت میکروبی ،وجود
و افزایش جذب عنصرهای کانی مانند پتاسیم در
تیمارهای حاوی ورمیکمپوست را بهعنوان دلیل
افزایش غلظت پتاسیم در مقایسه با تیمار شاهد
دانستند .پتاسیم عنصر دیگری است که وظیفۀ عمدة
سامانههای آنزیمی مختلف است.

فعالسازی

آن،
بنابراین ،پتاسیم در چندین مرحله از ساختهشدن
پروتئین دخالت دارد و به همین علت گردش نیتروژن
و ساختهشدن پروتئین در گیاهان بستگی به میزان
پتاسیم دارد .با افزایش سطوح کمپوست ،غلظت
نیتروژن و فسفر جو و خاك نسبت به تیمار شاهد
افزایش یافت ( .)Moreno et al., 1996همچنین نتایج
آزمایش دیگر که بهمنظور بررسی تأثیر ورمیکمپوست
بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه انجام شد ،نشان داد که
افزایش عملکرد در خاكهای تیمارشده با
ورمیکمپوست نسبت به شاهد به دلیل فراهمی بیشتر
عنصرهای غذایی در ورمیکمپوست است ( Astaraei ,
 .)2006ورمیکمپوستها عنصرهای غذایی به شکل
قابل دسترس برای رشد گیاهان دارند که در افزایش
آن مؤثر است ( .)Edwards & Burrows, 1998کاربرد
ورمی کمپوست باعث افزایش میزان عنصرهای غذایی
مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،آهن،
روی ،منگنز و مس در اندام هوایی گیاه گوجهفرنگی
نسبت به تیمار شاهد شد .ورمی کمپوست سطح ویژة باال
دارد که باعث افزایش ظرفیت آن برای نگهداری
عنصرهای غذایی میشود .نتایج این آزمایش نشان داد که
ورمی کمپوست و کمپوست زبالۀ شهری تأثیر مثبت و
معنیداری بر رشد و عملکرد گیاه و میزان جذب
عنصرهای غذایی دارند (.)Shi-wei & Fu-zhen, 1991
آهن

میزان عنصر آهن در گیاه با توجه به نتایج جدول
(جدول ،)6افزایش معنیداری را نشان داد بهاینترتیب که
بیشترین میزان آن در تیمار 90درصد و کمترین در تیمار
شاهد بود .تیمار  90درصد ورمیکمپوست با تیمار 51
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درصد و کود شیمیایی اختالف معنیداری داشت .تیمار
51درصد ورمیکمپوست و تیمار کود شیمیایی اختالف
معنیدار داشتند ،تیمار کود شیمیایی نیز اختالف
ورمیکمپوست نشان داد.

معنیداری را با تیمار  1درصد
تیمار شاهد که کمترین میزان آهن را داشت نیز با تیمار
 1درصد ورمیکمپوست اختالف معنیداری را نشان
دادند (جدول  )9آهن موجود در بافت گیاه چاودار تحت
غنیشده در هکتار
تیمار  10و  500تن کمپوست 
افزایش معنیداری را با تیمار تنها کود شیمیایی نشان
دستآمده
به 
داد ( .)Soumare & Verloo, 2003نتایج 
از آزمایشی که در آن ورمیکمپوست بهعنوان یک کود
آلی در خاك استفاده شد نشان داد که این کود باعث
شایانتوجهی از عنصرهای غذایی ضروری

افزایش
بهصورت قابلجذب برای گیاه میشود ( Senesi,
 .)1989استفاده از ورمیکمپوست در گیاه گلگاوزبان
تأثیر معنیداری بر میزان عنصرهای غذایی کممصرف
گیاه و خاك دارد ( .)Ahmad abadi et al., 2010با
کاربرد کمپوست غلظت نیتروژن ،فسفر و آهن در جو
بهاره نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیدار یافت ( Le
.)Bayona & Bineta, 2006
روی

بر پایۀ نتایج بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریانس
(جدول  ،)6تیمار ورمیکمپوست  90درصد بیشترین
میزان روی را در گیاه نشان داد و کمترین میزان این
عنصر در تیمار شاهد مشاهده شد .تیمار ورمیکمپوست
90درصد با تیمار ورمیکمپوست  51درصد و تیمار کود

شیمیایی نیز اختالف معنیداری داشتند .با توجه به نتایج
بهدستآمده مشاهده میشود که تیمار 51درصد
ورمیکمپوست و تیمار کود شیمیایی اختالف
معنیداری در سطح اطمینان  1درصد داشتند .تیمار
 1درصد ورمیکمپوست و تیمار کود شیمیایی اختالف
معنیداری را نشان ندادند اما هر دو با تیمار شاهد
اختالف معنیدار داشتند (جدول .)9در بررسی تأثیر
تیمارهای مختلف کمپوست بر غلظت عنصرهای غذایی
کممصرف (آهن ،مس ،منگنز ،روی) اظهار داشتند همۀ
تیمارهای کودی غلظت این عنصرها را در گیاه کلم
بروکلی افزایش دادند و بیشترین میزان کمپوست (10
درصد وزنی بستر کشت) بیشترین غلظت عنصرهای
آهن و روی را موجب شد ولی غلظت مس در
شاخسارة کلم بروکلی در تیمار  90درصد وزنی
بیشترین بود .استفاده از ورمیکمپوست در گیاه لوبیای
سبز ( )Phaseolus vulgarisسبب افزایش همۀ
عنصرهای کممصرف در گیاه شد ( Perez-Murcia et
 .)al., 2006با افزایش میزان کاربرد ورمیکمپوست در
خاك ،غلظت عنصرهای روی ،مس و بُر در خاك
افزایش پیدا کرد ( & Mamo et al., 1998; Matos
 .)Arrunda, 2003بنابر نتایج بهدستآمده از آزمایشی
در ترکیه ،با کاربرد ورمیکمپوست در خاك ،غلظت
روی و مس قابلجذب خاك نسبت به شاهد افزایش
معنیداری پیدا کرد ( .)Ridvan, 2004کاربرد
کمپوست سبب افزایش مس و روی در گیاه شد .اما
میزانهای باالی کمپوست سبب کاهش غلظت آهن
موجود در گیاه شد (.)Countney & Mullen, 2008

دادههای عنصرهای غذایی
جدول  .6نتایج تجزیۀ واریانس 
Table 2. Analysis of variance of nutrients
Zn
*629.10
2.53
6.249

Fe
*1496.43
2.6
3.349

K
*0.132
0.0063
5.099

P
*0.0042
0.0001
2.952

N
*0.0524
0.0034
3.151

df
4
10

نشاندهندة معنیدار بودن در سطح احتمال  1درصد است.

*

S.O.V.
Vermicompost and fertilizer
Error
C.V.
* Significant at 5% probability level.

جدول  .9مقایسۀ میانگین مقادیر مختلف ورمیکمپوست
Table 3. Mean comparisons of vermicompost concentrations
)Zn (ppm
10/00 d
17/00 c
38.66 b
43.00 a
18.66 c

)Fe (ppm
22.66 e
34.66 d
69.00 b
74.00 a
40.33 c

)K (%
1.24 c
1.43 b
1.68a
1.73 a
1.70 a

)P (%
0.280d
0.326 c
0.380 b
0.453 a
0.353 b

)N (%
1.64 c
1.83 b
1.94 a
1.97 a
1.90 a

Vermicompost rates
)0 % (control
Vermicompost 5%
Vermicompost 15%
Vermicompost 30%
Fertilizer

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند در سطح 1درصد معنیدار نیستند.
In each column means with same letters are not significant at probability level of 5%.
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آلکالوئید

بر پایۀ نتایج بهدستآمده از ترکیب همۀ تکرارها در هر
تیمار و اندازهگیری میزان آلکالوئید تیمارها مشاهده
شد (جدول  )7که میزان آلکالوئید در تیمار  90درصد
ورمیکمپوست بیشتر از دیگر تیمارها بود و تیمار
شاهد کمترین میزان آلکالوئید را داشت .تیمار
ورمیکمپوست  1درصد تا حدودی با تیمار شاهد برابر
بود و تیمار  51درصد ورمیکمپوست نیز با تیمار کود
شیمیایی و تیمار  90درصد ورمیکمپوست تفاوت
زیادی را نشان ندادند (جدول ،(1998) Barimani .)7
اعالم کرد عاملهای محیطی از جمله کود آلی سبب
تغییر زیادی در تولید و کیفیت مواد مؤثرة گیاهان
دارویی مانند آلکالوئیدها ،گلیکوزیدها و استروئیدها
میشود .افزایش آلکالوئید به دلیل وجود نیتروژن که
میآید،
عنصری ضروری و پایه برای گیاهان به شمار 
بوده و با عنصرهایی مانند کربن ،اکسیژن ،هیدروژن و
حتی گوگرد ترکیب شده و مواد بسیار ارزشمندی
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مانند آمینواسیدها ،نوکلئیک اسیدها ،آلکالوئیدها و
بازها پودینی را تولید میکنند ورمیکمپوست مواد غذایی
قابل دسترس بیشتری برای گیاهان به ترکیبهای
نیترات ،فسفات ،کلسیم قابلتبادل و پتاسیم محلول دارد.
ورمیکمپوست همچنین موجب افزایش جذب مواد
غذایی ،ظرفیت نگهداری بهتر مواد غذایی ،افزایش قابلیت
نگهداری رطوبت ،بهبود ساختمان خاك و افزایش فعالیت
میکروبی میشود ( .)Balliu et al., 2009نیترات بهعنوان
منبع نیتروژنی در محیط روی رشد ،فعالیت آنزیم نیترات
ردوکتاز بهعنوان یکی از عاملهای کلیدی در تغذیۀ
نیتروژنی محدودکنندة رشد و نمو و تولید پروتئین در
گیاهان و ساخت آلکالوئیدها مؤثر است ،اگرچه ساخت
آلکالوئید تحت کنترل ژنتیک است ،ولی با توجه به میزان
آلکالوئید تحت تأثیر محیطهای کشت متفاوت میتوان
نتیجه گرفت میزان و اجزای آلکالوئید تحت تأثیر
عاملهای محیطی و تغییر آنها قرار میگیرد

(.)Delmaghani et al., 2007

جدول  .7نتایج آزمایش آلکالوئید کل در کودهای مختلف مورد مطالعه
Table 4. Alkaloids content in different studied fertilizers
)Rate (%
1.02
0.98
1.08
1.20
0.94

Dilution effect
10.20
9.80
10.80
12.00
9.40

)Density (mg/ml
5.10
4.90
5.40
6.01
4.70
0.045

نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق میتوان
دریافت که استفاده از کودهای آلی تأثیر بیشتری نسبت
گیریشده در این تحقیق
به کود شیمیایی بر صفات اندازه 
دارد و در نهایت استفاده از نهادههای کشاورزی بهویژه
کودهای آلی و شیمیایی سبب افزایش میزان آلکالوئید و
عنصرهای غذایی نسبت به تیمار شاهد (بدون کود) شد.
با اینکه ساخت آلکالوئید توسط ژنها کنترل میشود اما
عاملهای محیطی از جمله نهادههای کشاورزی و

Area under the curve
1826541
1580589
1883214
2009204
1574657

Sample
Fertilizer
Vermicompost 5%
Vermicompost 15%
Vermicompost 30%
Control
Standard error

بسترهای کشت بر میزان آن تأثیرگذار است .شاهتره از
جمله گیاهان دارویی مهم است ،که کشت و کار (زراعی
کردن) آن شناخته شده نیست .با توجه به یافتههای این
تحقیق میتوان بهترین تیمار کودی برای بیشترین میزان
آلکالوئید و عملکرد شاهتره را ورمیکمپوست  51درصد
در نظر گرفت ،اما برای عملکرد مناسب این گیاه و تأثیر
متابولیتهای ثانویه و مقرون به صرفه

مطلوب بر میزان
بودن از لحاظ اقتصادی ورمیکمپوست  1درصد میزان
مناسبی است.
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