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چکیده
خونقندکاهندههمؤثرمادهمقدارنیزوعملکردهاي شاخصبرکمپوستورمیوشیمیاییکودمختلفسطوحاثرپژوهشایندر

Trigonella foenum-graecum(شنبلیلهگیاهدر(تریگونلین) L.( طرحقالبدرآزمایشاین.شدبررسیداروییوخانگیمصارفبراي
شیمیاییکودشاملتیمارهاشد.اجراآزادفضايدروگلدانیصورتبهشاهد،گروهبامقایسهدرتکرارپنجوتیماردوباتصادفیکامالً

NPKبدونباغچهخاكازشاهدهاي گلدانودرصد30و20، 10حجمینسبتبهکمپوستورمیکودوگرم15و10، 5سطحسهدر
موردبرگتریگونلینمقدارویی هوااندامتروزنوخشکوزنبرگ،طولبرگ،تعدادگیاه،ارتفاعهاي شاخصبودند.تیماريهیچ

مورددرافزایشیتأثیرشیمیاییکودوکمپوستورمیسطوحافزایشکهدادنشانآمدهبدستنتایجگرفت.قراربررسیوگیرياندازه
لوگرمیکدرگرمیلیم8/2698(%30کمپوستورمیماریتدرنیگونلیترغلظتکهدادنشاننتایج.دارندتریگونلینمادهورویشیصفات

ییایمیشکودگرم15ماریتدرییهوااندامتروزنگرم)،46/5(ییایمیشکودگرم15تیماردرییهوااندامخشکوزن،)خشکماده
کمپوستورمیو)متریسانت55/1(ییایمیشکودگرم15ماریتدربرگطولو)گرم65/193(%30کمپوستورمیو)گرم85/196(

تیمارهابهترینکمپوستورمیحجمی%30وشیمیاییکودگرم15تیمارکلیطوربه.بودمارهایتریساازشتریب)متریسانت52/1(30%
کشاورزيرویکردباوشیمیاییکودهايمضراتبهتوجهبارواینازبودند.رویشیرشدفاکتورهايوتریگونلینغلظتافزایشنظراز

.شودمیتوصیهشنبلیلهگیاهمتابولیککشتدرکمپوستورمیازاستفادهپایدار

نیتروژنه.شیمیاییکودرویشی،عملکرددار،نیتروژنآلکالوئیدهايارگانیک،کشتکلیدي:هاي واژه

مقدمه
مورددارومهممنبععنوانبهاستسالهزارانگیاهان

یکحدودکهشدهزدهتخمینگیرند.میقراراستفاده
وگیاهیهايعصارهحاويشدهتجویزداروهايچهارم

گیاهانازمستقیمطوربهکههستندفعالیهايترکیبیا
سازيمدلگیاهیهايترکیبرويازیاوشدهگرفته

Tripathi(اندشده & Nath Tripathi, افزایش).2003
دربارهنگرانیوشیمیاییداروهايمصرفوتولید

جهانیسالمتانجمنتاشدهمنجرهاآنجانبیعوارض
موردگیاهانمطالعهوشناساییبهاخیرهايسالدر

توسعهحالدرکشورهايدرویژههبسنتیطبدراستفاده
Mirdeilami(بپردازد et al., 2011.(
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هند،چین،ایران،مانندجهانمختلفکشورهايدرشنبلیله
کشت…وترکیهیونان،اوکراین،مراکش،اتیوپی،مصر،

Soori(شودمی & Mohammadi-Nejad, وهابرگ.)2012
قراراستفادهموردداروییمختلفمقاصدبهآنرهايبذ

کاهشضددیابت،اثربهتوانمیجملهآنازکهگیردمی
وضدمیکروبضدسرطان،خون،کلسترولکاهشقندخون،

Mehrafarin(کرداشاره… et al., 2011.(
وشدهمنتشردنیاتمامدرايگستردهطوربهشنبلیله

مدیریتبهداريمعنیطوربهگیاهاینکیفیویکمعملکرد
Snehlata(استوابستهآنبرداشتوآبیاريمناسب،کشت &

Payal, 2012.(
رشد،ي روتروژنهیني کودهامؤثرنقشلیدلهبامروزه

هیرویبمصرفبهکشاورزانمحصوالت،تیفیکوعملکرد
.اندآوردهي روی تروژنیني کودهاژهیوهبیی ایمیشي کودها
وی سطحهاي آبی آلودگباعثی تروژنیني کودهاادیزکاربرد

شودمییطیمحستیزخطراتجادیاوی نیرزمیز
)Manavifard et al., ومشکالتاینازرهاییي برا).2008

ي کشاورزسمتبهپیشرفتخاك،ي حاصلخیزمدیریت
ي کودهامصرفبهنیازترتیببدینوشودمیتوصیهارگانیک

Ahmadabadi(کندمیپیداافزایشگیاهتغذیهي براآلی et al.,

دارايوموادغذاییازغنیآلیمادهکمپوستورمی).2012
نوعیمتقابلاثرحاصلکهباشدمیمیکروبیولوژیکفعالیت

است.آلیموادتجزیهبراي هامیکروارگانیسموخاکیکرم
کهاستپیتبهشبیهوگرانولهايمادهصورتبهکمپوستورمی

وباالتخلخلکم،نیتروژنبهکربننسبتشاملآنخواص
عناصرازبسیاريشودمیباعثکهاستباالآبجذبقابلیت
Norman(شوندفراهمگیاهبرايجذبقابلفرمبهغذایی &

Clive, تحریکباعثداريیمعنطوربهکمپوستورمی).2005
وباغیگیاهانبرخیشاملگیاهانازوسیعیطیفرشد

بهمادهاینکردناضافهبا.شودمیعطريوداروییگیاهان
طریقازغیرمستقیمومستقیمطوربهگیاهرشدکشت،بستر
فیزیولوژیکیوبیولوژیکیهايمکانیزمومختلفشیمیاییمواد

Lazcano(گیردمیقرارتأثیرتحت & Domínguez, 2011.(

Labbafiباتوانمیکهکردندگزارش)2014(همکارانو
وزن(شاملدانهعملکردبامرتبطخصوصیاتبرتمرکز

(شاملهواییاندامعملکردوغالف)دردانهتعدادوهزاردانه
اصالحبهاقدامبرگ)خشکوزنوهواییاندامخشکوزن
.کرددانهتریگونلیندرصدافزایشوشنبلیلهداروییگیاه

Duttaاثربررسیبهتحقیقیدر)2011(همکارانو
شنبلیلهگیاهعملکردبرریزوبیومونیتروژنمختلفسطوح

درهاشاخهتعدادوگیاهارتفاعکهکردندمشاهدهوپرداختند
ازبهترداريمعنیطوربهنیتروژنبیوکوددرصد10- 20تیمار
بود.تیمارهاسایر

ModanlooوHassanpour Darvishi)2015(در
نیتروژنوشدهصافخانگیفاضالباثربررسیبهايمطالعه

مشاهدهوپرداختندگلداندرشدهکشتشنبلیلهگیاهرويبر
مقدارباشدهصافخانگیفاضالبباگیاهآبیاريکهکردند
گیاهبیوماسافزایشبريدارمعنیاثرلیتردرگرممیلی100

قابلاثراینگیاههاي قسمتتمامیدروداشتشنبلیله
ونیتروژنمقادیربهنسبتتیمارهاتمامیاگرچهبود؛مشاهده

دادند.نشانخودازمثبتاثرشدهافزودهفاضالبیا
Jadhavارتفاع،کهکردندمشاهده)2014(همکارانو

عملکردگیاه،هردرهانیامتعدادها،شاخهتعدادریشه،طول
کاربردباتولیداقتصاديسودوبرداشتهاي شاخصبذر،

داريیمعنطوربههکتاردرتن5تا2مقداربهکمپوستورمی
یابد.میافزایش

کودکاربردکه دادنشان)Zandi)2011گزارشهمچنین
مثبتاثرهکتاردرکیلوگرم75و25،50سطوحدرنیتروژنه

کل،نیامتعدادشاخه،هردرنیامتعدادافزایشبردارمعنیو
است.داشتهبیولوژیکعملکردوبذرلکردمع

وخردلبامقایسهدرکمپوستورمیبهشنبلیلهگیاهپاسخ
قراربررسیمورد)2015(همکارانوRaghaviتوسطپیاز

گیاهبهمربوطبوتهوبذرعملکردنظرازپاسخبهترینوگرفت
بود.شنبلیله
توسطNPKکودکاربردمورددرکه يدیگرتحقیقدر

Kumarکهدگردیمشاهدهشد، انجام)2015(همکارانو
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بريدارمعنیاثرهکتاردرکیلوگرم125مقداربهکودکاربرد
بیولوژیکیعملکردونیامعملکردبوته،عملکردبذر،عملکرد

است.داشته
،پژوهشاینانجامازهدفانجام شده تحقیقاتبهتوجهبا

بستردرموجودنیتروژنمختلفسطوحتأثیرمیزانبررسی
شنبلیلهگیاهدرتریگونلیندارنیتروژنآلکالوئیدتولیدبرخاکی
گیاهکهآنجااز.استنگرفتهقراربررسیموردتاکنونکهاست

وایراندرادویهعنوانبهنیزوتازهسبزيعنوانبهشنبلیله
استفادهمورد…ومراکشمصر،هند،مانند دیگرکشورهاي

گیاهیعنوانبهداروییفارماکوپهدرگیاهاینوگیردمیقرار
بکار،استشدهشناختهخونکلسترولوقندکاهشبرمؤثر
بهدتوانمیگیاهایندرهمؤثرمادهافزایشبراي تمهیداتیبردن
کند.کمکمتابولیکموادافزایشهدفباگیاهاینکشت

برخیدرواستدارنیتروژنآلکالوئیدیکتریگونلین
اینفرضیه.شودمیتولیدسالویجبیوسنتزيمسیردرانگیاه

افزایشدلیل بهوبسترنیتروژنافزایشباکهاستآنپژوهش
راتریگونلینتولیدافزایشتوانمیسالویجمسیردرآمونیم
وشیمیاییکودیکیخاکیتیماردوروایناز،بودشاهد

برعالوهتاشدگرفتهنظردرکمپوستورمیبیوکوددیگري
اثرتفاوتبررسیبهنیتروژنمختلفسطوحتأثیربررسی
. شودپرداختهنیزشیمیاییکودوبیوکود

هاروشومواد
ناحیهدرآزادفضايدر1393سالبهاردرتحقیقاین
جغرافیاییطولو71/32جغرافیاییعرضبااصفهانشمال

طرحقالبدرودریاسطحازمتري1513ارتفاعو64/51
انجامزمانیبازهدردمامتوسطشد.اجراتصادفیکامالً

گرادسانتیدرجه18وروزدرگرادسانتیدرجه35آزمایش
قرارآزمایشموردباغچهخاكنمونهابتدادربود.شبدر

).1(جدولگرفت

کمپوستورمیوشاهدخاكنمونهشیمیاییتجزیه-1جدول

texturepH
EC

ds/m
Total N

PKCaMgFeMnZnCu

(%)mg/kg

8312/045/020/110/329/080/423/689/121/2رسی- لومی
71855/140/040/073/293/0500027611020کمپوستورمی

مادهتولیدمقداربرکشتمحیطاثربررسیمنظوربه
درآلکالوئیديثانویهمتابولیتتریناصلیعنوانبهتریگونلین

باتصادفیکامالًطرحقالبدرعلمیپژوهشاینشنبلیله،
بررسیوتحلیلموردآماريجامعهرويبرتیمارهااعمال

تابستانوبهاردراصفهانشهرشمالدرطرحاینگرفت.قرار
رشدفصلدرشبوروزدمايمیانگین.شداجرا1393

درگیاهانبذرهايبود.گرادسانتیدرجه18و35ترتیببه
وخاكهايآزمایش.شدکشتماهفروردیندرآزاد،هواي

پژوهشیوباغبانیعلومآزمایشگاهدرگیاهگیريعصاره
درتریگونلینمقادیرگیرياندازهوکشاورزيدانشکده

(خوراسگان)اصفهانواحداسالمیآزاددانشگاهپژوهشکده

وژنتیکیرئذخاملیمرکزازشنبلیلهگیاهبذرهاي شد.انجام
عدد5کشتصورتبهکشتروش.شدمینأتایرانزیستی

کشتمحیطتیمارهايبود.لیتري2سفالیهاي گلداندربذر
سهدریکهروازتهشیمیاییکودوکمپوستورمیشامل
گیاه5داراي)گلدان(تکرارهروتکرار5درسطحهروسطح

بارسیلومیبافت(دارايباغچهخاكازنیزشاهدوبود
، 9/1باترتیببهپتاسیموفسفر،نیتروژنوpH8و3شوري

اعمالتیمارمقادیرشد.گرفتهنظردر)درصد2/1و 45/0
:استزیرشرحبهگیاهانبرايشده

حجمیدرصد30و 20، 10:کمپوستورمیتیمارسطوح
شرکتازنیازموردکمپوستورمیمینأ(تباغچهخاكباهمراه
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%4/0نیتروژن،%55/1داراي- pH7و18شوريباگیلدا
.پتاسیم)%4/0وفسفر

درگرم15وNPK5،10شیمیاییکودتیمارسطوح
درصدفاکتور(آبیاريکودصورتبهمرحله5طیسطحواحد
10- 10- 10شیمیایی(کود)زنیجوانهسرعت- زنیجوانه

هلند).اگریمل
انجامروزانهطوربهدستیآبپاشوسیلههبرهابذآبیاري

تعدادگیاه،طولوکردندرشدگیاهانیکسانشرایطدر.شد
گیاهعملکردشاخصعنوانبههابرگچهطولومرکبهاي برگ

مترسانتی1/0دقتباکشخطکمکبهرشددورهطیدر
مشاهدهزماندرومردادماهاواخردر.شدگیرياندازه
برداشتباغبانیقیچیکمکبهگیاهانگل،جوانههاي آغازه
درموجودگیاهانخشکوزنوتروزنگیرياندازهوشدند

گرم001/0دقتبادیجیتالترازويازاستفادهباگلدانهر
آزمایشگاهیمرحلهبرايگیاهیموادترتیببدین،شدانجام

شدند.آمادهپژوهشیندافر
کدباتریگونلیناستانداردمادهاستاندارد،تابعتعیینبراي 

T55095، 2، 1هاي غلظتبهوتهیهآلدریجسیگماشرکتاز ،
پیکبراساسوشدتهیهلیتردرگرممیلی15و 10، 7

شدرسم2010اکسلافزارنرمدراستانداردنمودارآمدهبدست
).1(شکلآمدبدستاستانداردتابعو

شدهخشکهواییاندامازگرم3مقدارگیريعصارهبراي 
مدتبهگرادسانتیدرجه80مقطرآبلیترمیلی250باشنبلیله

شدریفالکسگرادسانتیدرجه80ثابتدمايدرساعتیک
آنازلیترمیلی100وشدصافعصارهصافیکاغذبابعد و

ازلیترمیلی3رسید.حجمبهمقطرآببا500ژوژهبالندر
بهمیکرومتر45/0صافیازعبورازپسشدهرقیقعصاره
تزریقC18ستونباباالکارکردبامایعکروماتوگرافیدستگاه

فسفریک% 80شاملمتحركفازکهاستذکربهالزمشد.
جریانسرعتومتانولالکل% 20وموالر02/0،اسید

نوعازدستگاهدتکتورشد.گرفتهنظردردقیقهبرلیترمیلی8/0
UVمقداردریافتبرايشد.تنظیم2650موجطولدروبود
درالبتهکهشدتنظیمدقیقه10رويدستگاهتریگونلین،ماده

سطحبهباتوجهشد.مشاهدهتریگونلینمادهمنحنیسومدقیقه
بررسیشاهدبهنسبتمختلفهاي کشتبسترتأثیرمنحنیزیر
.شد

نتایج
نیگونلیترغلظت
يمارهایتاثرکهدادنشانهادادهانسیوارهیتجزجینتا

شدداریمعن01/0سطحدرنیگونلیترغلظتبرمختلف
افزایشباعثییایمیشکودوکمپوستورمیکاربرد).2جدول(

تمامدرنیگونلیترغلظتوشدنیگونلیترغلظتداریمعن
تیمارازبیشترداريمعنیطور بهرفتهبکارکوديتیمارهاي

).2شکل(بود)خشکمادهلوگرمیکدرگرمیلیم247(شاهد
ماریتدرنیگونلیترغلظتکهدادنشاننتایجهمچنین

مادهلوگرمیکدرگرمیلیم8/2698(%30کمپوستورمی
کودسطوحشیافزاباالبته .بودمارهایتریساازشتریب)خشک

افتیشیافزازیننیگونلیترغلظت،کمپوستورمیوییایمیش
).1(شکل

نیگونلیترغلظتبرمختلفتیمارهاياثرواریانستجزیهنتیجه-2جدول
نیگونلیترغلظتمربعاتمیانگین آزاديدرجه تغییراتمنابع

ns2/1440 2 تکرار
**3/2698301 6 تیمار

1/1600 12 خطا
85/2 ضریب تغییرات (%)

ns 05/0شدن در سطحدارمعنی: عدم
01/0شدن در سطحدارمعنی: **
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نیگونلیترغلظتبرمختلفيمارهایتاثرنیانگیمسهیمقا-1شکل
.باشندیمدانکنآزمون%5سطحدرداریمعناختالففاقددارند،مشتركحرفکیحداقلکهییهانیانگیم

ییهوااندامخشکوزن
ـ وارهیتجزازحاصلجینتا اثـر کـه دادنشـان انسی

سـطح درییهـوا اندامخشکوزنبرمختلفتیمارهاي
2شـکل درکههمانطور).3(جدولشدداریمعن01/0

تمـام درییهـوا اندامخشکوزن،استشدهدادهنشان
طــوربــهشــیمیاییکــودوکمپوســتورمــیتیمارهــاي

وزنبـود. )گرم36/4(شاهدتیمارازبیشترداريمعنی

ـ کـود گـرم 15تیمـار درییهـوا اندامخشک ییایمیش
تفاوتچندهربود،تیمارهاسایرازبیشترگرم)46/5(

سـطح درگـرم) 31/5(%30کمپوستورمیتیمارباآن
افزایشباکهدادنشاننتایجهمچنیننشد.دارمعنی5%

انـدام خشکوزنییایمیشکودوکمپوستورمیسطوح
).3(شکلیافتافزایشنیزییهوا

گیاههايویژگیازبرخیبرمختلفتیمارهاياثرواریانستجزیهنتایج-3جدول
مربعاتمیانگین

درجه
آزادي

تغییراتمنابع
ساقهارتفاع برگتعداد برگطول

تروزن
هواییاندام

خشکوزن
هواییاندام

*007/0 ns54/0 ns0005/0 ns77/15 ns03/0 4 تکرار
**36/2 **50/2 **26/0 **56/1081 **65/0 6 تیمار

002/0 21/0 0004/0 08/7 02/0 24 خطا
50/0 52/8 64/1 47/1 67/2 (%)تغییراتضریب

ns 05/0شدن در سطحدارمعنی: عدم
01/0و 05/0حوشدن در سطدارمعنی: به ترتیب و ***
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ییهوااندامخشکوزنبرمختلفتیمارهاياثرمیانگینمقایسه-2شکل
د.باشنیمدانکنآزمون%5سطحدرداریمعناختالففاقد،دارندمشتركحرفکیحداقلکهییهامیانگین

ییهوااندامتروزن
اثرها،دادهانسیوارهیتجزازحاصلجینتابراساس

01/0سطحدرییهوااندامتروزنبرمختلفيمارهایت
هوایی،اندامخشکوزنبامشابه).3جدول(شدداریمعن

افزایشباعثییایمیشکودوکمپوستورمیازاستفاده
درییهوااندامتروزنوشدییهوااندامتروزنداریمعن

ازبیشترداريمعنیطوربهرفتهبکارکوديتیمارهايتمام

نتایجهمچنین).1شکل(بود)گرم79/152(شاهدتیمار
کودگرم15ماریتدرییهوااندامتروزنکهدادنشان

%30کمپوستورمیو)گرم85/196(ییایمیش
.بودمارهایتریساازشتریب)گرم65/193(

ییهوااندامتروزنیی،ایمیشکودسطوحشیافزاباالبته 
).3شکل(افتیشیافزازین

ییهوااندامتروزنبرمختلفهاي ماریتاثرنیانگیمسهیمقا-3شکل
.باشندمیدانکنآزمون%5سطحدردارمعنیاختالففاقددارند،مشتركحرفکیحداقلکهییهانیانگیم
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برگطول
برمختلفتیمارهاياثرانسیوارهیتجزازحاصلجینتا
هاي ماریتتأثیراست.مشاهدهقابل3جدولدربرگطول

استفاده.شدداریمعن01/0سطحدربرگطولبرمختلف
داریمعنافزایشباعثییایمیشکودوکمپوستورمیاز

شدمتر)سانتی89/0(شاهدبهنسبتگیاهبرگطول

ماریتدربرگطولکهدادنشاننتایجهمچنین).4شکل(
کمپوستورمیو)متریسانت55/1(ییایمیشکودگرم15
بهالزم.بودمارهایتریساازشتریب)متریسانت52/1(30%
زینبرگطولیی،ایمیشکودسطوحشیافزاباکهاستذکر
).4شکل(افتیشیافزا

برگطولبرمختلفيمارهایتاثرنیانگیمسهیمقا-4شکل
.باشندیمدانکنآزمون% 5سطحدرداریمعناختالففاقددارند،مشتركحرفکیحداقلکهییهانیانگیم

برگتعدادبرمختلفيمارهایتاثرنیانگیمسهیمقا-5شکل
.باشندیمدانکنآزمون%5سطحدرداریمعناختالففاقددارند،مشتركحرفکیحداقلکهییهانیانگیم

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

f

e
c

a
d

b a

گ 
ل بر

طو
)

متر
تی 

سان
  (

0

1

2

3

4

5

6

7

c

a
ab ab

b b b

رگ
داد ب

تع



5875، شماره 32دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

تعداد برگ
اثرکهدادنشانانسیوارهیتجزازحاصلجینتا

داریمعن01/0سطحدرتعداد برگ برمختلفي مارهایت
در تمام برگتعداد،5مطابق شکل ).3جدول(شد

طور کمپوست و کود شیمیایی بهتیمارهاي ورمی
در تیمار برگتعدادداري بیشتر از تیمار شاهد بود. معنی
% بیشتر از سایر تیمارها بود، هر چند 10کمپوست ورمی

در سطح %30و %20کمپوستورمیتفاوت آن با تیمار 
دار نشد. همچنین نتایج نشان داد که اختالف % معنی5

تعدادیی از نظر ایمیشکودداري بین سطوح مختلف معنی
).5مشاهده نشد (شکل برگ

ساقهارتفاع
اثرها،دادهانسیوارهیتجزازحاصلجینتاسبراسا

داریمعن01/0سطحدرساقهارتفاعبرمختلفيمارهایت
باعثییایمیشکودوکمپوستورمیکاربرد.)3لجدو(شد

تمامدرساقهارتفاعوشدساقهارتفاعداریمعنافزایش
تیمارازبیشترداريمعنیطوربهرفتهبکارکوديتیمارهاي

نشاننتایجهمچنین).6شکل(بود)مترسانتی14/8(شاهد
ییایمیشکودگرم15ماریتدرساقهارتفاعکهداد

باالبته .بودمارهایتریساازشتریب)متریسانت19/10(
ساقهارتفاع،کمپوستورمیوییایمیشکودسطوحشیافزا

).6شکل(افتیشیافزازین

ساقهارتفاعبرمختلفيمارهایتاثرنیانگیمسهیمقا-6شکل
.باشندیمدانکنآزمون%5سطحدرداریمعناختالففاقددارند،مشتركحرفکیحداقلکهییهانیانگیم

بحث
موردمتغیرترینشاخصعنوانبهتریگونلین

درزیاديتغییرشیبدارايتحقیقایندرگیرياندازه
مشاهدهآماريهاي بررسیاستنادبه.بودتیمارهابین
گیاهرشدبستردرنیتروژنمیزانافزایشکهشودمی

گیاهایندرتریگونلینتولیدافزایشباعثشنبلیله
تروژنهینهايبیترککنندهنییتعنقشیکلطوربه.شودمی
کهاستموضوعنیاازیناشدها،یآلکالوئشیافزادر

ونهیآميدهایاسبیترکدریاصلمولکولتروژنین
تحقیقدراثراینباشد؛میآنهاازحاصلهاي تیمتابول

توسطشنبلیلهگیاهموئینهاي ریشهرويبرمشابهی
Akbariبنابر.استشدهمشاهدهنیز)2012(همکارانو
نتیجهاین،تریگونلیننیتروژنهآلکالوئیدایییشیمساختار

تیمارهايشدمشاهدههمانطور کهواستمنطقیکامالً
بیشترینکمپوستورمی%30وشیمیاییکودگرم15

.داشتندراتریگونلینتجمع
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Tyihakمختلفمقادیرکاربردبا)1988(همکارانو
تریگونلینافزایششاهدفرنگیگوجهگیاهدرشیمیاییکود
.بودندکشتبسترکودمقدارافزایشباگیاهاینهايبرگدر

NH4(میآمونونیشیافزاازیناشتوانمیراامرنیا
+(

کتوگلوتارات،-آلفابابیترکباخودنوبهبهکهدانست،
بادیاسکیزمیکور.کندمیدیتولراگلوتاماتوآسپارتات

پتوفانیتربهبعدودیاسکیلیهارانیآنتبهمیآمونونیگرفتن
ریمسقیطرازپتوفانیتربعدمرحلهدر.شودمیلیتبد

دینوکلئوتيدنیدآدنیآمنیکوتینن،ینورنیکي وسنتزیب
)NAD(ریمسقیطرازبیترکنیاتینهادروکردهدیتولرا
Akbari(شودمیلیتبدنیگونلیتربهجیسالويوسنتزیب et

al., 2012.(
تحتگیاهعملکردوهواییاندامخشکوزنافزایش

تریگونلینمقدارافزایشبامستقیمرابطهکوديتیمارتأثیر
اجزايبررسیبا)2014(همکارانوLabbafi.داردبرگ

افزایشبرايکهکردندگزارششنبلیلهگیاهدانهدرعملکرد
برمرتبطخصوصیاتازتوانمیدانهتریگونلینعملکرد
و)غالفدردانهتعدادوهزاردانهوزنشامل(دانهعملکرد

وزنوهواییاندامخشکوزنشامل(دانهتریگونلیندرصد
.کرداستفادهشنبلیلهداروییگیاهاصالحدر)برگخشک

اثررويبر)2014(همکارانوShamsمطالعههمچنین
گیاهدیوسژنینآلکالوئیدمقداروعملکردبرنیتروژنومس

اورهکودهکتاردرکیلوگرم100مقدارکهدادنشانشنبلیله
افزایشباعثمسسولفاتکودهکتاردرکیلوگرم30و

.شودمیگیاهخشکعملکردوبرگدیوسژنین
هشددیدهشدانجامشنبلیلهگیاهرويبرکهتحقیقیدر

گرم37/0همراهبهبهینهآبیاريرژیمتحتکهگیاهانیکه
تولیدمیزانبیشترینگرفتندقرارگلدانهردرنیتروژن

Barincic(شدمشاهدهساپوژنیننیزودیوسژنینآلکالوئید

& Zupancic, 2014.(
دیگرتوسطشدهانجامدیگرتحقیقاتوپژوهشاین

سزاییبهتأثیرکمپوستورمیکهدهدمینشانپژوهشگران
آزادنیتروژنکهآنجاازدارد.گیاهعملکردورشدبهبوددر

صورتبهبیشترخاكمحیطدرکمپوستورمیازشده

بیشترشیمیاییکودازشدهآزادنیتروژنونیترات
گیاهبرايجذبقابلفرمنیتراتواستآمونیمصورتبه

درمؤثرومهمدالیلازیکیگفتتوانمی،باشدمی
.باشدموردهمینکمپوستورمیدلیل بهعملکردافزایش

در)2000(همکارانوAtiyehپژوهشدرهمانطور که 
آمد.بدستمشابهینتیجهنیزفرنگیگوجهگیاهمورد

موادمینأتوکمپوستورمیدرمغذيموادتنوعدلیل به
.استتوجیهقابلگیاهعملکردافزایش،گیاهنیازمورد

همکارانوLazcanoتوسطدیگرتحقیقیکههمچنان
جانشینیکه دادنشانفرنگیگوجهگیاهمورددر)2009(

باعثايگلخانهکشتدرپیتبجايکمپوستورمی
نیزوگیاهارتفاعافزایشوبرگتوسعهوعملکردافزایش

شد.ساقهانشعاباتتعداد
کمکبرعالوهکمپوستورمیکهاستشدهثابتهمچنین

حاويخاك،درآبنگهداريوخاكساختاربهبودبه
استجیبرلینوسایتوکنیناکسین،مانندگیاهیهاي هورمون

افزایشباعثودارندگیاهانمتابولیسمدربسزایینقشکه
کمبسیارمقادیردرحتیکهطوريبه؛شوندمیآنانعملکرد

دیگرتحقیقیدر.شودمیگیاهانعملکردافزایشبهمنجر
رشدبرکمپوستورمیوخوكکودتأثیربررسیبهکه

آمدبدستمشابهینتایج،شدانجامايگلخانهگیاهان
)Norman & Clive, 2005.(

افزایشباعثنیتروژنهکودوکمپوستورمیازاستفاده
رويبرکهتحقیقیدر.شودمیگیاهانتروخشکوزن
تیمارهايشدهانجامفرانسويریحانداروییگیاه

وزنافزایشباعثيدارمعنیطوربهNPKوکمپوستورمی
گیاهعملکردوروغنکیفیتویتکمنیزوگیاهتروخشک

Anwar(شد et al., 2005.(
عنصردزافزایشاثردرغذاییعناصرجذبافزایش

گیاهبهترعملکردورشدبهگیاهدسترسدرجذبقابل
ايادویهوداروییگیاهمورددرکه، همانطورانجامدمی

کمپوستورمینیزوNPKکودکاربرد،شددیدهرزماري
شودمیروغنکیفیتویتکموعملکردافزایشبهمنجر

)Singh & Wasnik, 2013.(
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مهمداروییوايادویهگیاهانازجملهشنبلیلهگیاه
مصارفوسنتیطبدرآنعمدهمصرفبنابرکهباشدمی

کمپوستورمیمصرف.داردايویژهاهمیتغذاییوخانگی
غذاییموادپایدارعرضهبادتوانمیبیوکودیکعنوانبه
وتریگونلینمتابولیتعملکردافزایشسببنیتروژنویژههب

تمامگفتتوانمیکلیطوربه.شودگیاهکلیعملکردنیز
سطوحافزایشدلیلهبپژوهشایندربررسیموردصفات

نشانراافزایشیروندکمپوستورمینیزوشیمیاییکود
%30وشیمیاییکودگرم15تیمارکلیطوربه.دادند

غلظتافزایشنظرازتیمارهابهترینکمپوستورمیحجمی
بهتوجهبا.بودندرویشیرشدفاکتورهايوتریگونلین

شودمیبرآوردتریگونلینساختاردرنیتروژنعنصروجود
اینمقدارافزایشباعثخاکیبسترنیتروژنافزایشکه

اثراتبهتوجهبا.استبودهگیاههاي برگدرآلکالوئید
برنیتروژنهکودهايازجملهشیمیاییکودهايمخرب
ازشدهمشاهدهمطلوبآثارنیزوزیستمحیط
نیزومتابولیککشتمنظوربهتوانمیکمپوستورمی

بهراکمپوستورمیمصرف،پایدارکشاورزيگسترش
.کردتوصیهکشاورزان

هايغلظتکه شودمیپیشنهادآیندههاي پژوهشدر
افزایشبرمؤثربهینهحدیافتنبرايکمپوستورمیباالتر

تیمارهايتحتبذرهاتریگونلینغلظتنیزوتریگونلین
گیرد.قراربررسیموردمشابه
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Abstract
This research was aimed to study the effects of different levels of fertilizer and vermicompost

on performance indicators and the amount of hypoglycemic active ingredient (trigonelline) in
fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) for domestic and pharmaceutical uses. The
experiment was conducted in a completely randomized design with two treatments and five
replicates in comparison with the control group. The treatments consisted of three levels of NPK
fertilizer (5, 10 and 15 grams) and vermicompost (10, 20 and 30% by volume), and the control
pots containing garden soil with no treatments. The plant height, leaf number, leaf length, dry
weight, fresh weight, and the amount of trigonelline were measured and evaluated. Our results
showed that high levels of vermicompost and fertilizer increased the growth characteristics and
the amount of trigonelline. According to the results, the highest concentration of trigonelline,
shoot dry weight, shoot fresh weight, and leaf length were recorded for the treatments of 30%
vermicompost; 15 g fertilizer; 15g fertilizer and 30% vermicompost; and 15 g fertilizer and 30%
vermicompost, respectively. In general, 15g chemical fertilizer and 30 % by volume of
vermicompost were the best treatments to increase the concentration of trigonelline and growth
factors. Thus, to avoid the hazards of chemical fertilizers, the use of vermicompost is
recommended for the cultivation of Fenugreek.

Keywords: Organic farming, nitrogen alkaloids, growth performance, nitrogen fertilizer.


