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دهیچک
یرانیاگاوزبانکیفیخصوصیاتبرخیبرشیمیاییویکاکولوژهاينهادهیسهمقاوبوتهتراکماثربررسیمنظوربه

)Echium amoenum Fisch. & Mey.(دانشکدهیقاتیتحقمزرعهدر1391-92و1390-91لیامتویزراعسالدودریشیآزما
يهاکرتشد.انجامتکرار3بایتصادفکامليهابلوكهیپاطرحقالبدرپالتتیاسپلصورت بهمشهدیفردوسدانشگاهيکشاورز

(کمپوست،ییایمیشکودنوعکیوآلیکودنوعسهومترمربع)دربوته3و10،5(کاشتتراکم3شاملترتیب بهیفرعویاصل
دریدانیاکسیآنتفعالیتزانیمنیشتریبکهدادنشانشیآزماجینتابودند.شاهد)وتروژنینییایمیشکود،يگاوکود،کمپوستیورم

اسیدگرمیلیم51(مترمربعدربوته5تراکمدرکلفنولزانیمنیشتریبو)تریلیلیمدرگرمیلیم79(مترمربعدربوته10تراکم
،مترمربعدربوته10تراکمدرییایمیشويگاو،کمپوستیورمکمپوست،يکودهاشد.مشاهدهگل)خشکوزنگرمدرگالیک

درکمپوستیورموکمپوستيکودهاکاربرددادند.شیافزاشاهدباسهیمقادردرصد63و51،35،40ترتیب بهراکلفنولزانیم
زانیمنیشتریبشد.شاهدبهنسبتکلدیفالونوئزانیميدرصد38و39شیافزابهمنجرترتیب بهمترمربعدربوته3تراکم

روغنيدرصد13و10شیافزاترتیببهيگاووکمپوستیورميکودهاشد.حاصلمترمربعدربوته5تراکمدرکلآنتوسیانین
نظربهپژوهش،اینهايیافتهبهتوجهباکلیطوربهشدند.سببشاهدباسهیمقادررادانهنیپروتئيدرصد13و34شیافزاودانه

محصول،سالمتوتیفیکبهبودضمنتوانیم،گاوزبان ایرانیمطلوبتراکمتعیینوسازگاربومهاينهادهازاستفادهبارسدیم
رساند.حداقلبهراشیمیاییهاينهادهازیناشتهاي خسار

.کمپوستیورمک،یاکولوژنهاده،یدانیاکسیآنتفعالیتمحصول،سالمتدانه،روغنکل،آنتوسیانین:لیديکيهاواژه
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مقدمه
ریچشمگتوسعهوشرفتیپوجودباحاضرعصردر
انواعوییداروانگیاههنوز،ییایمیشيداروهاکاربرد
قراراستفادهموردیعیوساسیمقدرآنهاازحاصليداروها

اجزاءازکشورهایبرخدرکهيطوربهرند،یگیم
شوندیممحسوبیدرمانوییداروستمیسریناپذییجدا

)Ghasemi, ازجهانمردمکهرسدیمنظربهبنابراین ).2009
طوربهواندشدهخستهمدرنطبيهایینارسايکسری

با.کنندیمدایپشیگرایگیاهيداروهاسمتبهروزافزون
،یمصرفيداروهاتولیددرییداروانگیاهسهمبهتوجه
صنعتازراییداروموادهمهبتوانيروزاستمحال
داروهااینهیتهدریعیطبموادتیاهمونقشازوگرفت
Fakhr(کردیپوشچشم Tabatabayee, 1993.(

مؤثرهمادهچندایکیبودنداراباییداروانگیاه
)Active substance(هايماریبیبرخجادیاازتوانندیم

آنعوارضفیتخفایودرمانسببوکردهيریجلوگ
ییهابیترکان،گیاهدرموجودثانویهيهابیترک.شوند

مانند،گیاهیاصليدهااینفردریچنداننقشکههستند
ازیبرخدرهاتیمتابولایناغلبندارند.تنفسوفتوسنتز

ترشحدر نهایت ورهیذخسنتز،یگیاهيهابافتوهااندام
گاوزبان درپژوهشکییط)Ghenaat)2006.شوندیم

Echium(ایرانی  amoenum Fisch. & Mey.(،28بیترک
آنهانیمهمترکهکردییشناساويجداسازراثانویه

گاوزبان ایرانی بودند.نیکرارمجيدوننیپ-آلفااسپاتولئول،
استدیمفیمعدنموادونیساپونلعاب،،تاننيحاو

)Kiani, %15/0الژ،یموس%5تا%3يداراگیاهاین).2005
نیدینیدلفکونیآگلهمراهبهآنتوسیانین%43/13ودیفالونوئ

Massoud(دارددیآلکالوئزیناچمقداربهواستنیدیانیسو

Hamidi et al., گیاهاینثانویهيهابیترکگریداز).2011
فعالیتزانیمکرد.اشارهآنفنول%96/1بهتوانیم

بودهتوجهقابلگاوزبان ایرانی يهاگلعصارهیدانیاکسیآنت
آنتوسیانینودیفالونوئفنول،یمطلوبزانیمازهاگلو

Naderi(هستندبرخوردار Haji Bagherkandi &

Rezaee, هاگلدرموجودمؤثرهموادیسنتطبدر).2004

یکنندگنرمخون،هیتصفيبرایرانیاگاوزبانيهاسرشاخهو
گرددیماستفادهبخشآرامومعرقمدر،قلب،تیتقونه،یس
)Samsam Shariat, Mojab؛2010 et al., 2008.(

ریساوسرفهآماس،والتهابدرماندرگاوزبان ایرانی 
,Kiani(استمؤثریتنفسمشکالت ریاخقاتیتحق).2005

کهاستدادهنشانگاوزبان ایرانی یدرمانخواصمورد در
وشودیمبدنیمنیاستمیستوانشیافزاباعثگیاهاین
ونونیکدها،یآلکالوئن،یدیزیرولیپمثليموادوجودلیدلبه
استکنندهیضدعفونویکروبیضدماثراتيدارانوفورانیک
)Mehrabani, 2005.(

مصرفبهیمتکيکشاورزدرتولید،ریاخيهادههدر
کهبودهباالعملکردکسبمنظوربهییایمیشهاينهاده

اینست،یزطیمحیآلودگوعمدهمشکالتجادیابرعالوه
از.باشندمیداریپاتولیدبهیابیدستدریبزرگمانعمواد

یکیزیفبسترکیتنهانهخاكدار،یپايکشاورزدگاهید
زندهکرهیپکیهمانند بلکه،رودیمشماربهییایمیشو

تنوعتوانیمآن،زندهموجوداتمدیریتباکهاست
منظورنیهمبهداد.شیافزاوکردهحفظراآنیستیز

استفادهدار،یپايکشاورزستمیسکیازيبرخورداربراي 
کاهشوگیاهيازهایننیتأمبرعالوهکهیهاینهادهاز

راستمیسیکیاکولوژيهاجنبه،محیطیستیزمخاطرات
,Kizilkaya(رسدیمنظربهيضروربخشند،بهبود

برآلیيکودهامثبتاثربهمتعددمنابعدر).2008
وخاكفلوروفون،یکروبیمجوامعبیترکوگسترش

وشهیرخاك،داخلدریکیمتابوليدهااینفردیتشدزین
,Vessey(استشدهدیتأکانگیاهبرگوشاخ ؛2003

Rai, 2006.(Anwarهمکارانو)کردندگزارش)2005
بهبودسبب،هکتاردرکمپوستیورمتن5مصرفکه
حانیرگیاهدرآنتیفیکواسانسمقدارداریمعن

)Ocimum basilicum(ونالولیلزانیمکهينحوبه،شد
شاهدماریتازشتریباسانسدرموجودکولیکاولیمت

هیبادرنجبودر)2007(همکارانوHarshavardhanبود.
)Melissa officinalis(کاربردترتیب بهکهکردندگزارش

وفسفرتروژن،ینهکتاردرلوگرمیک5/22و45،5/22
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تولیدبهمنجرآلیکودهکتاردرتن9همراهبهمیپتاس
StolcovaوVildovaشد.گیاهاسانسزانیمنیشتریب

یآلمانبابونهعملکردکهکردندگزارش)2006(
)Matricaria chemmomilla(درکیارگانکشتدر

مقدارنیباالتریولبود،کمترجیراکشتباسهیمقا
يضروريهابیترکمقدارنیشتریبنیهمچنواسانس

و)Aدیاکسلولوسابیبولولوسابیب- آلفا(کامازولن،
کیدرشد.حاصلبابونهکیارگانکشتازدیفالونوئ

یفلفلنعناعاسانسعملکردکهشدگزارشپژوهش
)Mentha piperita(ازشتریب%84کیارگانکشتدر

,Kalra(بودجیراکشت 2003.(
تیفیکوتیکمبرییسزابهتأثیرمحیطیعواملاگرچه

حالاینبادارد،ییداروانگیاهازآمدهبدستمحصول
باتوانیمیولست،ینریپذامکانعواملاینکاملکنترل

مدیریتیشکلبهرامحیطیاثراتییهاروشازاستفاده
راخودییتواناحداکثریطیشراهرتحتگیاهکهکرد 
تراکمانتخابها،کیتکنایننیمهمترازجملهدهد.بروز
عنوانبهکهاستگیاهکاروکشتيبرامطلوبیگیاه

عملکرددريمؤثرنقشکنترل،تحتیزراععاملکی
تراکمکردن مشخصوکندیمءفایامختلفمحصوالت

ازجملهومحصولهرزراعتهیاولاصولازیگیاه
شماربهییداروانگیاهتولیدبرگذارتأثیرعواملنیمهمتر

,Ibrahim(رودیم یتراکم،مطلوببوتهتراکم).2012
مؤثرطوربهمحیطیعواملهیکلآنجهینتدرکهاست
يهارقابتحالنیعدروگرفتهقرارگیاهاستفادهمورد
حداکثرتاباشندحداقلدريابوتهنیبويابوتهدرون

Caliskan(دیآبدستمطلوبتیفیکباممکنعملکرد et

al., اسانسزانیمبربوتهتراکماثریپژوهشدر).2009
Pimpinella(سونیآن anisum L.(شدگزارشویبررس
زانیمنیشتریبيدارامترمربعدربوته25تراکمکه

Hosseinpour(بودمارهایتریسابهنسبتاسانس et al.,

،5/12(مختلفيهاتراکماثر،یبررسکیدر).2011
ياجزاوعملکردبرمترمربع)دربوته25و6/16

Coriandrum(زیگشنییداروگیاهعملکرد sativum L.(

درچترتعدادتراکم،شیافزاباکهشدگزارشومطالعه
مواجهکاهشبابوتهخشکوزنودانههزاروزنبوته،

Akhani(شد et al., ازپسگر،یدیشیآزمادر).2012
ياجزاوعملکردبریگیاهمختلفيهاتراکماثریبررس

Hibiscus(ترشيچاییداروگیاهعملکرد sabdariffa

L.(يهافیردنیبفاصلهشیافزاباکهشدگزارش
شیافزاگلعملکرد،متریسانت100به50ازکاشت

Mir(افتی et al., 2011.(
تولیدامردرلیدخهاينهادهعیوسکاربردبهتوجهبا
يعارلزوموطرفکیازباالعملکردبهیابیدستبراي 
وگریدطرفازییایمیشيایبقاازییداروانگیاهبودن
ازیکیعنوانبهگاوزبان ایرانی تیاهمبهنظرنیهمچن
مطلوبتراکمنییتعضرورتوییدارومحصوالتنیمهمتر

یبرخیبررسهدفباپژوهشاین،ارزشمندگیاهاین
تأثیرتحتگاوزبان ایرانی ییایمیتوشیفاتیخصوص

درمختلفییایمیشوآلیيکودهاویگیاهيهاتراکم
.شدانجاممشهدییهواوآبطیشرا

هاروشومواد
و1390-91لیامتویزراعسالدودرپژوهشاین

دانشگاهيکشاورزدانشکدهیقاتیتحقمزرعهدر92-1391
قهیدق38ودرجه59ییایجغرافطولبامشهدیفردوس

والیشمقهیدق16ودرجه36ییایجغرافعرضویشرق
حدودمساحتبهینیزمدرایدرسطحازمتر985ارتفاع
وAshrafمطالعاتبراساسشد.اجرامترمربع800

United(UNEPشاخصبهتوجهبا)2014(همکاران

Nations Environment Program(ساله48دورهکیدر
انهالیسیبارندگنیانگیمبامشهدمنطقه،یهواشناسآمار
وخشکمهینییهواوآبمیرژيدارامتر،یلیم253

استگرادیسانتدرجه14آنانهلیاسحرارتدرجهمتوسط
وحرارتدرجهماهانهنیانگیمتغییراتروند).1(جدول
ازاقتباسباقیتحقيهاماهوهاسالکیتفکبهیبارندگ

درمشهدیهواشناسيهاستگاهیاازشدهثبتيهاداده
است.شدهدادهنشان2جدول
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مشهدییهواوآبيرهایمتغساالنهنیانگیم-1جدول
حداقليدمانیانگیم

گراد)یسانت(درجه
حداکثريدمانیانگیم

گراد)یسانت(درجه
یبارندگکل
متر)یلی(م

03/718/2195/253

1392و1391يهاسالدرمشهدیبارندگودماانهیماهنیانگیم-2جدول
اسفندمهروریشهرمردادریتخردادبهشتیاردنیفروردساليهاماهسال

2/166/182/255/286/271/237/173/9گراد)یسانت(درجهدمانیانگیم1391
187/528/86/1003/12/65متر)یلی(میبارندگ

6/136/180/258/274/279/242/198/7گراد)یسانت(درجهدمانیانگیم1392
6/185/239/1404/204/113/37متر)یلی(میبارندگ

هیپاطرحقالبدرپالتتیاسپلصورتبهپژوهشاین
شاملیاصليهاکرتشد.انجامیتصادفکامليهابلوك

باترتیب به(مترمربع)دربوته3و10،5(کاشتتراکم3
وبودف)یرديرومتریسانت60و20،40کاشتفواصل

(کمپوست،ییایمیشکودنوعکیوآلیکودنوع3

شاهد)وتروژنینییایمیشکود،يگاوکود،کمپوستیورم
شد.گرفتهنظردریفرعکرتعنوانبه

يمتریسانت30تاصفرعمقازش،یآزماانجامازقبل
ی کیزیفاتیخصوصنییتعمنظوربهوانجاميریگنمونهخاك

).3(جدولشدارسالشگاهیآزمابهییایمیشو

یشیآزمامزرعهخاكییایمیشویکیزیفاتیخصوص-3جدول

ECپتاسیمفسفرنیتروژنبافت خاك

)dSm-1(pH )mgkg-1(
7/154/134171/13/7لتیس- یلوم

ازکیهرییغذاعناصرزانیم،آلیيکودهااعماليبرا
جی(نتانییتعيگاووکمپوستیورمکمپوست،يکودها

4جدولدرشیآزمادراستفادهموردآلیيکودهاهیتجز
گاوزبان ایرانی ییغذاازینحسببربعد واست)شدهآورده

آلیيکودهاوخاكدرموجودتروژنیندرصدحسبربو
درتن7کمپوست،کودهکتاردرتن10يمبنابرترتیب به

در،ياوگکودهکتاردرتن30وکمپوستیورمکودهکتار
طوربهنظرمورديهاکرتسطحدر1390اسفندماه

خاكواردیدستلیبتوسطبالفاصلهوپخشکنواختی
منظوربهزین1391اسفندماهدرکهاستذکربهالزمشدند.

رشديبرامساعدطیشراجادیاوگیاهدوباره رشدتیتقو
يهاکرتخاكبهکودزانیمنیهمبعد،يهاسالدرگیاه

Najafpoor(موجودمنابعبراساسشد.اضافهمربوطه

Navaee, تروژنینيبراگاوزبان ایرانیيکودازین)،2002
شدنییتعهکتاردرلوگرمیک90اوره)،(کودییایمیشمنبعاز
ازبعدآنگریدمینوکاشتزماندرمقداراینازیمینکه

ضمند،یگرداضافهمزرعهخاكبهتنکاتیعملانجام
زانیمنیهمزین)1391-92(یزراعسالنیدومدرکهاین

سالدرگیاهدوباره رشد(آغازمرحلهدویطییایمیشکود
گرفت.قرارگیاهاریاختدر)یبرگچهارمرحلهوسومودوم
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شیآزمادراستفادهموردآلیيکودهاییایمیشهیتجزجینتا-4جدول
)%(میپتاس)%(فسفر)%(تروژنینآلیکودنوع

64/044/049/0کمپوست
89/053/196/0کمپوستیورم

21/029/004/1يگاوکود

یزراعاتیعملبردیتأکبانیزمسازيآمادهيبرا
کهبیترتاینبهشد،انجامحداقليورزخاكک،یاکولوژ

ابعادبایشیآزمايهاکرتسبک،سکیدانجامازپس
تیماهبودنيکودلیدلبهشدند.جادیامتر80/4×50/2

هريبراهم،بامارهایتاختالطازيریجلوگومارهایت
شد.گرفتهنظردرجداگانهياریآبلولهکییشیآزمابلوك

مزرعهازمشهدتودهأ منشباگاوزبان ایرانی بذرهاي 
دانشگاهيکشاورزدانشکدهییداروانگیاهیقاتیتحق

در1391ماهنیفروداواسطوهیتهمشهدیفردوس
موردماریتبهبا توجه ومتریسانت50فاصلهبهییهافیرد

ازمتریسانت60و20،40فیرديروفاصلهبایبررس
وکاشتازپسبالفاصلهياریآبنیاولشدند.کشتگریکدی
فصلآخرتابارکیروز7هرفاصلهبهيبعديهاياریآب

مناسب،تراکمبهدنیرسيبرا.شدانجامیکرتروشبهرشد
انجامتنکاتیعملیبرگ4مرحلهبهگیاهدنیرسازپس

نوبتسهتنهاهرز،يهاعلفکنترلمنظوربه.گردید
پسروز45و15،30ترتیب به(اولسالدریدستنیوج
روز30(دومسالدریدستنیوجنوبتکیوکاشت)از

نیمهمترشد.انجامدوم)سالدرگیاهمجددرشدازپس
Chenopodium(ترهسلمهمزرعه،درموجودهرزيهاعلف

album(،چکیپ)Convolvulus arvensis(،ریخاکش
Descurainia(نیریش sophia(تلخریخاکشو
)Sisymbrium officinale(.سازيآمادهزماندربودند

وکشآفتکش،علفگونهچیهرشد،دورهطولدرونیزم
نشد.استفادهییایمیشکشقارچ

فصليانتهاتاابتدااز)،1391-92(دومیزراعسالدر
صورتبهیشیآزمايهاکرتسطحتماميهاگل،یگلده

موادتیفیکوتیکمحفظمنظوربهشدند.برداشتروزانه

حرارتدرجهدروهیسادرگليهانمونه،گیاهمؤثره
وثانویههايبیترکنییتعبعد براي وشدندخشکطیمح

مقداریشیآزمايمارهایتازکیهرازها،گلمؤثرهمواد
توسطومنتقلشگاهیآزمابهشدهخشکگلگرم50

فعالیتزانیمتینهادرويریگعصارهسوکسلهدستگاه
زانیموکلدیفالونوئدرصدکل،فنولدرصد،یدانیاکسیآنت

بایدانیاکسیآنتفعالیتزانیمشد.نییتعآنکلآنتوسیانین
لیکریپلیفنيدکالیرادياندازدامبهروشازاستفاده

DPPH()Diphenyl(لیدرازیه Picrylhydrazyl(نییتع
Shimada(شد et al., يمحتواعیین تمنظوربه).1992
-Folin(وسیوکیوکالتیفولینروشازیفنوليهایبترک

Ciocalteu(شداستفاده)Ordone, يمحتوا).2008
دیگردنییتعیسنجرنگروشازاستفادهباکلدیفالونوئ

)Chang, pH(pHاختالفروش).2002 Different

Method(استفادهموردکلآنتوسیانینزانیمنییتعيبرا
Muanda(گرفتقرار et al., 2011.(

وهادانهیدگیرسمرحلهآغازبارشد،فصلاواخردر
کرتهربذرهاي ازيمقدار،گیاهییهوااندامشدنخشک

بهدانهنیپروتئوروغندرصدنییتعيبرایشیآزما
روشازاستفادهبادانهروغنشد.ارسالشگاهیآزما

AOACگرماستخراج Official Method 972.28

AOACروشبهدانهنیپروتئو)41.1.22( Official

Method روشبهتروژنیننییتعبراساس)4.2.04(968.06
Semi-Automatedدستگاهازاستفادهباوکجلدال

Distillation Unitشدانجام)Hiltbrunner et al., 2007.(
میترسو)ANOVA(هادادهانسیوارلیوتحلهیتجز
.Verيافزارهانرمازاستفادهبانمودارها 9.1 SAS،MS

Excel Ver. Slideو11 Write Ver. سهیمقاوانجام 2
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درودانکنيادامنهچندآزمونازاستفادهباهانیانگیم
شد.انجام%5احتمالسطح

جینتا
کلفنولویدانیاکسیآنتفعالیتزانیم

فعالیتزانیمبريداریمعنطوربهیگیاهتراکم
يطوربه)،5جدول(داشتتأثیرکلفنولویدانیاکسیآنت
دربوته10تراکمدریدانیاکسیآنتفعالیتزانیمنیشتریبکه

فنولزانیمنیشتریبو)تریلیلیمدرگرمیلیم79(مترمربع
درگالیکاسیدگرمیلیم51(مترمربعدربوته5تراکمدرکل

).6(جدولشدمشاهدهگل)خشکوزنگرم
فعالیتزانیمبرمختلفییایمیشوآلیيکودهااثر

یتمامو)5جدول(بودداریمعنکلفنولویدانیاکسیآنت
فعالیتشیافزابهمنجرمطالعهموردییایمیشوآلیيکودها

زانیمکهيطوربهشدند،شاهدبهنسبتیدانیاکسیآنت
،کمپوستیورمکمپوست،يکودهادریدانیاکسیآنتفعالیت

سهیمقادردرصد5و14،5،10ترتیب بهییایمیشويگاو
).6(جدولبودشتریبشاهدبا

شیافزاکهییایمیشکودجزبهکل،فنولزانیمنظراز
ریساشد،سببشاهدبهنسبتراکلفنوليدرصد20

يداریمعنتفاوتنظراینازنتوانستندمطالعهمورديکودها
).6(جدولکنندجادیاشاهدبا

وآلیيکودهاویگیاهتراکممتقابلاثراتیبررسدر
فعالیتبرآلیيکودهااثرکهشدمشاهدهمختلفییایمیش
بهبود،متفاوتمختلفیگیاهيهاتراکمدریدانیاکسیآنت

وکمپوستیورمکمپوست،يکودهاازکیهرکهبیترتاین
مترمربعدربوته3و10،5يهاتراکمدرترتیب بهيگاو

فعالیتزانیمبهبوددرراخوديگذارتأثیرنیشتریب
).7(جدولکردندانینمایدانیاکسیآنت

بوته5و3يهاتراکمدریبررسموردآلیيکودهایتمام
بهنسبتیدانیاکسیآنتفعالیتشیافزابهمنجرمترمربعدر

دربوته10به5ازیگیاهتراکمشیافزابایولشدند،شاهد
بریمنفاثريداراکودهاریساکمپوستیورمجزبهمترمربع
کمپوست،يکودها).7(جدولبودندیدانیاکسیآنتفعالیت

مترمربعدربوته10تراکمدرییایمیشويگاو،کمپوستیورم
سهیمقادردرصد63و51،35،40ترتیب بهراکلفنولزانیم
تراکمدرییایمیشکودکهاینضمندادند،شیافزاشاهدبا
یشیافزاازراکلفنولزانیمزینمترمربعدربوته5

).7(جدولکردبرخوردارشاهدبهنسبتيدرصد20

کلآنتوسیانینوکلدیفالونوئزانیم
يداریمعنطوربهکلآنتوسیانینوکلدیفالونوئزانیم
نیشتریبو)5(جدولگرفتقراریگیاهتراکمتأثیرتحت

وزنگرمدرنیکوئرستگرمیلیم440(کلدیفالونوئزانیم
خشکوزنگرمدرگرمیلیم(کلآنتوسیانینوگل)خشک

حاصلمترمربعدربوته5و3يهاتراکمدرترتیب بهگل)
دیفالونوئزانیمبرمختلفآلیيکودهااثر).6(جدولشد
یتمامکهيطوربهبود،داریمعنکلآنتوسیانینوکل

یپدررامذکورصفاتبهبود،مطالعهموردآلیيکودها
وکمپوستیورمکمپوست،يکودهاکهبیترتاینبهداشتند،

درصد18و15،13ترتیب بهراکلدیفالونوئزانیميگاو
دردرصد17و19،22ترتیب بهراکلآنتوسیانینزانیمو

).6(جدولدندیبخشبهبودشاهدباسهیمقا
وآلیيکودهاویگیاهتراکممتقابلاثراتجینتا

و3يهاتراکمدريگاوکودکهدادنشانمختلفییایمیش
واقعمؤثرکلدیفالونوئزانیمبهبوددرمترمربعدربوته10
يهاتراکمازکیهردرراکلدیفالونوئطوري کهبهشد،

بهنسبتدرصد13و34ترتیب بهمترمربعدربوته10و3
وکمپوستيکودهاکاربرد).7(جدولدادشیافزاشاهد

ترتیب بهمترمربعدربوته3تراکمدرزینکمپوستیورم
کلدیفالونوئزانیميدرصد38و39شیافزابهمنجر
ازشیبکاهشایوشیافزا).7(جدولشدشاهدبهنسبت

ازمترمربع)دربوته10و3يهاتراکم(دریگیاهتراکمحد
يکودهاییکارابریمنفاثريداراکلآنتوسیانینزانیمنظر
مترمربع)دربوته5(یگیاهمتوسطتراکمدریولبود،آلی

زانیميگاووکمپوستیورمکمپوست،يکودهاازاستفاده
سهیمقادردرصد36و42،41ترتیب بهراکلآنتوسیانین

).7(جدولدادشیافزاشاهدبا
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هاي مختلف تراکمتحت تأثیرهاي کیفی گاوزبان ایرانی تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی ویژگی-5جدول 
و کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی

درجه
آزادي

میانگین مربعات
میزان فعالیت

اکسیدانیآنتی
میزان

کلفنول
میزان

فالونوئید کل
میزان

آنتوسیانین کل
روغن
دانه

پروتئین
دانه

2ns33/4ns41/17ns2198ns45/3ns62/2ns60/1بلوك
30/4ns00/1**82/21**47868**17/389**22/624**2تراکم گیاهی

22/48**02/21**82/8**12353**56/272**70/156**4کود
76/6ns18/5**33/30**21834**43/629**17/1095**8کود×تراکم کاشت

2822/1243/3213800000001/064/409/3خطاي آزمایشی
79/1461/1248/1941/1127/2246/25-)%تغییرات (ضریب

داريمعنیو عدم%5و %1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه: ns**، * و 

هاي مختلف و کاربرد کودهاي آلی و شیمیاییهاي کیفی گاوزبان ایرانی تحت تأثیر تراکممقایسه میانگین برخی ویژگی-6جدول 

فعالیتمیزان
اکسیدانیآنتی
)mg/ml(

کلفنولمیزان
)mg GAE/g

flowerDW(

کلفالونوئیدمیزان
)mg QE/100g flower

DW(

نمیزا
کلآنتوسیانین 

)mg/g flower

DW(

میزان
دانهروغن

میزان
دانهپروتئین

(%)

در مترمربع)هاي گیاهی (بوتهتراکم
334/66 c92/42 b37/440 a0026/0 b81/18 a74/8 b

500/73 b97/50 a67/329 c0035/0 a64/18 a14/10 a

1024/79 a54/41 b58/404 b0026/0 b44/18 a29/10 a

کودهاي مختلف
55/78کمپوست a35/47 b28/418 a0031/0 a91/18 a-c42/9 b

13/71کمپوستورمی b95/42 bc26/406 a0032/0 a20/19 ab52/12 a

35/75گاوي a26/39 c23/429 a0030/0 a98/19 a41/9 b

58/71شیمیایی b54/53 a34/350 b0027/0 b69/17 bc03/9 c

71/67شاهد c62/42 bc59/353 b0025/0 b37/17 c23/8 d

.ندارندداريمعنیتفاوتیکدیگربا،%5احتمالسطحدرمشترك،حرفیکحداقلدارايهايمیانگینساده،اثرهربرايوستونهردر



گاوزبان ایرانییفیکيهایژگیویبرخبرییایمیشوآلیيکودهاکاربردومختلفيهاتراکممتقابلاثراتنیانگیمسهیمقا-7جدول
اکسیدانیمیزان فعالیت آنتی

)mg/ml(
میزان فنول کل

)mg GAE/g flower DW(
میزان فالونوئید کل

)mg QE/100g flower DW(
میزان آنتوسیانین کل

)mg/g flower DW(
میزان پروتئین دانهمیزان روغن دانه

(%)

ت
راکم

3
بوته

در
مترمربع

61/70کمپوست ef03/42 b-d93/539 a0026/0 bc29/19 a-d71/7 def

27/72کمپوستیورم d-f91/49 b65/539 a0028/0 bc46/20 ab46/12 a

64/96يگاو a44/44 b-d45/494 a0026/0 bc70/20 a73/7 def

78/79ییایمیش c20/26 ef99/300 c0021/0 c32/16 d91/6 f

92/76شاهد cd00/52 b85/326 c0030/0 b28/17 cd90/8 cd

تراکم
5

بوته
در

مترمربع

49/67کمپوست f51/52 b30/348 c0042/0 a72/18 abcd87/12 a

20/82کمپوستیورم c27/43 b-d60/360 bc0040/0 a58/18 abcd62/12 a

13/88يگاو b95/34 de96/301 c0036/0 a31/20 abc39/7 d-f

96/76ییایمیش cd36/71 a73/330 c0036/0 a28/18 abcd31/9 c

24/50شاهد h76/52 b76/306 c0023/0 bc29/17 cd49/8 cde

تراکم
10

بوته
در

مترمربع

55/97کمپوست a50/47 bc60/366 bc0026/0 bc72/18 abcd68/7 def

93/58کمپوستیورم g66/35 de54/318 c0029/0 b56/18 abcd48/12 a

27/41يگاو i39/38 cd29/491 a0028/0 bc92/18 abcd11/13 a

99/57ییایمیش g05/63 a29/419 b0023/0 bc48/18 abcd87/10 b

98/75شاهد c-e11/23 f16/427 b0023/0 bc55/17 bbcd31/7 ef

.ندارنديداریمعنتفاوتگریکدیبا،%5احتمالسطحدرمشترك،حرفکیحداقليدارايهانیانگیمستون،هردر
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دانهنیپروتئوروغنزانیم
يهاتراکمنیبیچندانتفاوت،دانهروغنزانیمنظراز
تراکمتحت تأثیردانهنیپروتئیولنداشت،وجودیگیاه
یگیاهيهاتراکمطوري کهبه)،5جدول(گرفتقراریگیاه

و14شیافزابهمنجرترتیب بهمترمربعدربوته10و5
مترمربعدربوته3تراکمبهنسبتدانهنیپروتئيدرصد15

برمختلفییایمیشوآلیيکودهااثر).6(جدولشدند
کهيطوربه)،5جدول(بودداریمعندانهنیپروتئوروغن
و10شیافزاترتیب بهيگاووکمپوستیورميکودها

يدرصد13و34شیافزاودانهروغنيدرصد13
).6(جدولشدندسببشاهدباسهیمقادررادانهنیپروتئ
وکمپوستيکودهاازاستفادهطیشرادردانهنیپروتئ

شیافزاشاهدبهنسبت%9و%13ترتیب بهزینییایمیش
مطالعهموردآلیيکودهایتماماگرچه).6(جدولافتی

نیشتریبیولداشتند،یپدررادانهنیپروتئوروغنشیافزا
دردانهنیپروتئنیشتریبويگاوکودماریتدردانهروغن

).6(جدولشدحاصلکمپوستیورمماریت
وآلیيکودهاویگیاهتراکممتقابلاثراتیبررسدر

اثریگیاهتراکمشیافزاباکهشدمشاهدهمختلفییایمیش
طوري بهافت،یکاهشدانهروغنزانیمبهبوددرآلیيکودها

وکمپوستیورميکودها،مترمربعدربوته3تراکمدرکه
دانهروغنيدرصد17و16شیافزابهمنجرترتیب بهيگاو

دربوته10و5يهاتراکمدریولشدند،شاهدبهنسبت
جادیاشاهدبايداریمعناختالفنظراینازنتوانستندمترمربع

يهاتراکمیتمامدرآلیيکودهاازاستفاده).7(جدولکنند
شاهدباسهیمقادررادانهنیپروتئشیافزامطالعهموردیگیاه

دربوته3تراکمدرکمپوستیورمکودالبتهکهداشت،همراهبه
يگاوکودومترمربعدربوته5تراکمدرکمپوستکودمترمربع،

رادانهنیپروتئزانیمنیشتریبمترمربعدربوته10تراکمدر
).7(جدولشدندسبب

بحث
ثانویههايمتابولیتازیغنیمخازن،ییداروانگیاه

.باشندمیداروهاازياریبساساسیمؤثرهموادعنوانبه

ساختهیکیژنتيدهااینفریطاساساًمذکورمواداگرچه
ءفایانقشآنهاساختدرزینمحیطیعواملیول،شوندیم
راآنهامقدار،مزرعهدرمختلفهاينهادهاعمالوکنندیم

ولیاصهاي وردهآفرآلیيکودها.دهدمیقرارتحت تأثیر
يداریپاومحصولسالمتکههستنديخطربدون

Hargreaves(دارندهمراهبهرایزراعهايسیستم et al.,

2008.(
برآلیيکودهامثبتاثرازحکایت شیآزماجینتا
نظربهبنابراین .داشتمطالعهموردیفیکاتیخصوصبیشتر 

نیتأمضمنخاكدرآلیيکودهاکاربردکهرسدمی
خاك،ساختمانبهبودباعث،ییغذاعناصرازيریمقاد
بسترسازيآمادهامکانرطوبت،ينگهدارتیظرفشیافزا

وشدهگیاهینگیسبزشیافزاوشهیررشديبراترمناسب
داشتهیدرپراگیاهیفیکاتیخصوصبهبود،طریقایناز

Raja(است Sekar & Karmegam, یبرخ).2010
Achillea(بومادرانگیاهیفیکعملکردشیافزامحققان 

millefolium(گزارشآلیيکودهاکاربردجهینتدررا
Schiffer(کردند et al., درآلیيکودهاکاربرد).1993
کشتدرآناسانسعملکردکهدادنشانیفلفلنعناع
مقداراینکهبودهکتاردرلوگرمیک110- 117کیارگان

اینجیراکشتازحاصلعملکرددرصد84تا80حدود
,Kalra(بودمحصول 2003.(Koochekiهمکارانو

اسفرزهیفیکاتیخصوصبرآلیيکودهااثر)2013(
)Plantago psyllium(يطوربهکردند،گزارشمثبترا

و75/20باترتیب بهکمپوستیورمويگاويکودهاکه
مارهایتریسابهنسبتنظراینازالژیموسدرصد67/19

تأثیر)2012(همکارانوKhalesroداشتند.يبرتر
گیاهاسانستیفیکوتیکمبرراآلیویستیزهاينهاده
مقدارشیافزاباکهکردندگزارشویبررسسونیانییدارو

درتن10به5ازو5بهصفرازکمپوستیورمیمصرف
وآنتولدرصداسانس،عملکرداسانس،درصدهکتار
درافت.یشیافزاشاهدباسهیمقادرکولیکاولیمتدرصد

آنتولزانیمواسانسعملکردنیشتریب،يگریدپژوهش
Foeniculum(انهیرازییداروگیاهاسانس vulgare(در
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آمدبدستکمپوستیورموکمپوستمخلوطماریت
)Moradi et al., 2011.(

ازجملهییداروانگیاهيرومتعدديهاپژوهشجینتا
Chamaemelum(یرومبابونه nobile()Liuc & Pank,

Salehi(یآلمانبابونه)،2005 et al., یبادرشب)،2011
)Dracocephalum moldavica L.()Mafakheri et al.,

Anwar(حانیر)،2012 et al., Darzi(انهیرازو)2005 et

al., شیافزاسببکمپوستیورمکاربردکهدادنشان)2006
شدمؤثرهمادهتیفیکوتیکم.

آب،نور،مانند محیطیعواملازمطلوباستفادهبراي 
بوتهتعدادد،یشدرقابتبروزازيریجلوگزینوییغذامواد

مطلوببوتهتراکم.باشدنهیبهحددردیباسطحواحددر
طوربهمحیطیعواملهیکلآنجهینتدرکهاستیتراکم
حالنیعدروگرفتهقرارگیاهاستفادهمورد،مؤثر

تاباشندحداقلدريابوتهنیبويابوتهدرونيهارقابت
دیآبدستمطلوبتیفیکباممکنعملکردحداکثر

)Caliskan et al., ییغذاعناصریدسترستیقابل).2009
مانند (محیطیيهاتنشتحت تأثیرخاكدرمختلف

ویگیاهمطلوبتراکمیترعاعدمازناشیيهاتنش
بنابراینابد،ییميامالحظهقابلتغییرات)ياتغذیهيهاتنش

یگیاهمحصوالتتولیددراساسینقشگیاهتغذیهمدیریت
عناصریکافمقداربهوشدهتغذیهخوبکهیگیاهوشتهدا

هاتنشبهيبهترمقاومتباشد،کردهافتیدرراییغذا
Mohammadkhani(داشتخواهد & Heidari, 2007.(
کههستنداکسیدانتیهاي فنولی داراي خاصیت آنتیترکیب

درآناثراتتخفیفیا واکسیداتیو تنشبروزمانع
جزءهاآنتوسیانینوفالونوئیدها . شوندمیي گیاه هاسلول

باشند میپروپانوئیدفنیلمسیر ازحاصلهاي ثانویه متابولیت
کهاستاین مسیر آغازگرآمونیاالز آالنینفنیلآنزیم و 
L-اسیدسینامیکترانسبهدآمیناسیونباراآالنینلیفن

هايمتابولیتوسنتزیبیاصلمسیر،مسیراین.کندیمیلتبد
لیتشکدريدیکلآنزیماینشد.بامیسلولدرثانویه

ازیکیعنوانبهوداشتهاساسینقشیفنولهايبیترک
تراکمرییتغمانند (محیطیتغییراتبهحساسيهاشاخص

یدفاعییایمیوشیبينشانگرهاازیکینیهمچنوکاشت)
,Boudet(باشدیممطرحمحیطیيهاتنشبرابردرگیاه

,Vogt؛2007 گیاهکشتکهرسدیمنظربهبنابراین ).2010
سنتزدر،آلیيکودهاکاربردویگیاهمطلوبتراکمدر

هايترکیبتولیدطریقاینازوبودهمؤثرمذکورآنزیم
وگرفتهقرارتحت تأثیرهاآنتوسیانینونوئیدهاوفال،فنولی

است.افتهیبهبودگیاهیفیکویکمعملکردتینهادر
Abu-Darwishکهکردندگزارش)2013(همکارانو

اسیددرصدومقدارشیافزابهمنجریگیاهتراکمشیافزا
لیدلبهتراکمشیافزاشد.یگلمیمرییداروگیاهکینیرزمار
زوفااسانسعملکردکاهش،یگیاهپوششبهنورنفوذکاهش

)Hyssopus officinalis(شنیآوو)Thymus vulgaris(
)Khazaie et al., Satureja(مرزهو)2008 hortensis(
)Hekmati et al., عملکردکهالیحدرداشت،یدرپرا)2012

دربوته20به8ازتراکمشیافزابایفلفلنعناعاسانس
Heidari(افتیشیافزامترمربع et al., 2008.(Akbarinia

Satureja(يسهندمرزهییداروگیاهواکنش. )2013(

sahandica Bormn.(کاشتمختلفيهاتراکمبه)و8،10
تراکمشیافزاباکهکردگزارشویبررسرامترمربع)دربوته12

شیافزااسانسعملکردمترمربعدربوته10سطحتاکاشت
رااسانسعملکردیگیاهتراکمشتریبشیافزاکهالیحدرافت،ی
با)2011(همکارانوShehataکرد.مواجهیکاهشيروندبا

Fragaria(یفرنگتوتگیاهبرکمپوستاثریبررس vesca،(
عملکردارتفاع،شیافزاباعثکمپوست،کاربردکهکردندگزارش

یفرنگتوتدروهیمآنتوسیانینومحلولجامدمواددرصدکل،
کاربردکهکردندگزارش)2013(همکارانوNiknejadشد.

هکتاردرتن5/7،يگاوکودهکتاردرتن12همزمان
(فسفاتییایمیشکودهکتاردرلوگرمیک75وکمپوستیورم
زانیمنیشتریبواسانسعملکردنیشتریبتولیدبهمنجروم)یآمون

شد.یآلمانبابونهییداروگیاهدرکامازولن
هیاولمنابعازیکیگاوزبان ایرانی گیاهروغن

یشیآراوییدارو،ییغذاعیصنادرکهاستکینولنیلگامااسید
Simon(داردکاربرد et al., ازنیپروتئوروغندرصد).1990

ژنيادیزتعدادتوسطکههستندیکمیصفاتیکیژنتنظر



4659، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

طیشراتحت تأثیرگر،یدیکمصفتهرمانندوشوندیمکنترل
Mozafari(رندیگیمقرارمحیطی et al., 2006.(

تحت تأثیرگاوزبان ایرانی دانهنیپروتئوروغنزانیم
نظربهگرفت.قرارآلیيکودهاکاربردویگیاهتراکم

جادیاعلتبهاحتماالً،مطلوبیگیاهتراکمکهرسدیم
د،یخورشیتابشيانرژعیتوزیچگونگدرتفاوت

Caliskan(استدهیبخشبهبودراگیاهیفیکاتیخصوص et

al., مقدارآلیيکودهاکهرسدیمنظربهنیهمچن).2009
شیافزارادانهبهیشیرويهاقسمتازيورودتروژنین

نیپروتئدرصدودانهتروژنینغلظتشیافزاجهینتدر،داده
Sajadi(استداشتههمراهبهراآن Nik et al., 2011.(

Gholinezhadتراکمکهکردندگزارش)2008(همکارانو
تیفیکوعملکردزانیمنییتعدرمؤثرعواملازکاشت
آفتابگردانبوتهتراکمکاهشباوبودهیروغنانگیاهروغن

)Helianthus annus،(شیافزادانهروغنزانیمودرصد
مختلفسطوحاثریبررسازپس،پژوهشکیدرافت.ی

گیاهروغنياجزاوزانیمبرکاشتتراکموکمپوستیورم
Oenothera(یمغربگلییدارو biennis L.(کهشدگزارش

ترتیب بهوکمپوستیورممترمربعدرلوگرمیک2کاربرد
تراکموروغنتولیدبهبودنظرازمترمربعدربوته20تراکم

يهااسیدنسبتوروغنتیفیکنظرازمترمربعدربوته9
شددادهصیتشخمارهایتنیبهتراشباع،بهراشباعیغچرب

)Azizi et al., و Khandanگزارشاساسبر).2014
عناصرجذبشیافزاباآلیيکودها)2005(همکاران 

نیپروتئزانیمآنتبعبهودانهتروژنینزانیم،گیاهتوسط
دند.یبخشبهبودشاهدباسهیمقادررااسفرزهدانه
هکتاردرتن10و5کاربردپژوهش،کیدر

رادانهنیپروتئآنتبعبهودانهتروژنینکمپوستیورم
دادشیافزاشاهدبهنسبتدرصد15و11ترتیب به
)Khalesro et al., نیشتریبيگریدپژوهشدر).2012

ودانهتروژنینغلظتاسانس،عملکرداسانس،درصد
هکتاردرتن10کاربردبایآلمانبابونهدانهنیپروتئ
Salehi(آمدبدستکمپوستیورم et al., 2011.(

ازاستفادهکهدادنشانپژوهشاینجینتایکلطوربه
بهبودضمندتوانیمیگیاهمطلوبيهاتراکمدرآلیيکودها

مخرباثرات،گاوزبان ایرانیییداروگیاهیفیکيهایژگیو
سالمتودادهکاهشراییایمیشيکودهامصرفازیناش

کند.نیتضمدرازمدتدرراتولیديداریپاومحصول
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Abstract
This research was aimed to investigate the effects of plant density and organic and chemical

fertilizers on some phytochemical characteristics of Iranian ox-tongue (Echium amoenum Fisch.
& Mey.). The study was conducted as a split plot experiment based on RCBD design with three
replications, conducted in 2011-2014, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The main and
sub plots included three plant densities (10, 5 and 3 plants per m2) and three types of organic
fertilizers and one type of chemical fertilizer (compost, vermicompost, cow manure, nitrogen
chemical fertilizer and control), respectively. The results showed that the highest antioxidant
activity was obtained in a density of 10 plants per m2 (79 mg/ml) and the highest total phenols
was observed in a density of 5 plants per m2 (51 mg GAE/g flower DW). Compost,
vermicompost, cow manure and chemical fertilizer increased total phenols to 51, 35, 40 and
63%, respectively compared to control. Application of vermicompost and cow manure in a
density of 3 plants per m2 increased total flavonoid up to 39 and 38%, respectively compared to
control. The highest total anthocyanin was obtained in a density of 5 plants per m2.
Vermicompost and cow manure increased the seed oil (10 and 13%), and seed protein content
(34 and 13%), respectively compared to control. In general, according to the findings of this
research, it seems that the use of eco-friendly inputs and determining the optimal density of
Iranian ox-tongue could result in improving the quality and health of product and minimizing
the damage caused by chemical inputs.

Keywords: Total anthocyanin, seed oil, health of product, antioxidant activity, ecological
input, vermicompost.


