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اثز کَدّای سیغتی تز هحتَی کلزٍفیل ٍ هیشاى آًتَعیاًیي گیاُ
عزخارگل(purpurea

)Echinaceae

هْغا تقی سادُ ، 1پضهاى هزادی* ،2ػثاط ّاًی
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چكیذُ
تِ هٌظَرارسیاتی اثز کَدّای تیَلَصیک تز خصَصیات فیشیَلَصی گیاُ دارٍیی عزخارگل
( )Echinaceae purpureaآسهایؾی در قالة عزح تلَک ّای کاهل تصادفی تا عِ تكزار در هشرػِ
تحقیقاتی داًؾكذُ ػلَم داًؾگاُ تْزاى ٍاقغ در هحوذؽْز کزج در عال سراػی  1394اخزا ؽذ.
تیوارّای آسهایؼ ؽاهل کَد تیَلَصیک ًیتزٍکغیي ،کَد تارٍر ،تزکیة تَأم کَدّای ًیتزٍکغیي
 +تارٍر ٍ ؽاّذ (تذٍى هصزف کَد) تَدًذً .تایح ًؾاى داد تیوارّا اثز هؼٌی داری رٍی هحتَی
کلزٍفیل کل ٍ هیشاى آًتَعیاًیي گیاُ داؽتٌذ .تیوار تزکیة کَد ًیتزٍکغیي +تارٍر تأثیز هؼٌی
داری تز هیشاى کلزٍفیل کل ٍ تیوار تارٍر تیؾتزیي تأثیز را تزهیشاى آًتَعیاًیي داؽتٌذ .تٌاتزایي
کارتزد کَدّای سیغتی عثة افشایؼ ػولكزد عزخارگل ؽذ.
ٍاصُّای کلیذی :تاکتزی حل کٌٌدُ فسفات ،گیاُ دارٍیی ،کارٍفیل ،آًتَسیاًیي

هقذهِ
اس آًدا کِ در یک عیغتن خاک-گیاُ ،هحیظ ریؾِ(رایشٍعفز) حكن هزکش ثقل اًزصی در خاک
اعت ،لذا ّز تغییزی در هذیزیت حاصلخیشی خاک اػن اس تَاسى یا ػذم تَاسى کَد دّی ٍ یا
اعتفادُ اس هَاد آلی ٍ غیزُ ،پظ خَر سیادی در رٍایظ خاک-گیاُ داؽتِ ٍ هتؼاقثاً تَلیذات
کؾاٍرسی ٍ پایذاری تَم ًظام را تحت تأثیز قزار هی
( )Echinaceae purpureaیكی اس گیاّاى تیزُ

)(Asteraceae

دّذ(et al,2007

 .)Mandelعزخارگل

اعت کِ تَهی آهزیكای ؽوالی اعت

ٍلی اهزٍسُ در اکثز ًقاط ارٍپا ٍ آعیا ٍ ّوچٌیي ایزاى کؾت هی ؽَد .در گذؽتِ ایي گیاُ را تزای
درهاى هارگشیذگی ،تیواری ّای لثِ ٍ دّاى ،عزهاخَردگی ،عزفِ ٍ گلَ درد اعتفادُ هی ًوَدًذ.
در  50عال اخیز ایي گیاُ تِ دلیل خَاؿ ضذ ٍیزٍعی ،ضذ قارچی ٍ ضذ تاکتزیایی ؽْزت خْاًی
یافتِ اعت ٍ تزکیثات حاصل اس آى در گزٍُ هَادتقَیت کٌٌذُ عیغتن ایوٌی تذى تِ ؽوار هی
رًٍذ( .)Gladisheva et al,1995تاتَخِ تِ اّویت ٍ ًقؼ گیاّاى دارٍیی در صٌایغ هختلفً ،كتِ حائش
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اّویت در تَلیذ ٍ پزٍرػ ایي گًَِ ّای ارسؽوٌذ ،افشایؼ تَلیذ سیغت تَدُ آًْا تذٍى کارتزد
ًْادُ ّای هضز ؽیویایی اػن اس کَد یا عوَم دفغ آفات ٍ ػلف ّای ّزس هی تاؽذ .کَدّای
سیغتی اسعزیق افشایؼ هیشاى خذب ٍ دعتزعی تِ ػٌاصز غذایی ،کٌتزل سیغتی ،تَلیذ َّرهَى
ّا ،کاّؼ عغح تَلیذ اتیلي در گیاُ ٍ ایداد هقاٍهت عیغتویک رؽذ گیاُ را تْثَد هی دٌّذ( Van
.)Loon et al,1998

درآسهایؾی رٍی گیاُ دارٍیی تاتًَِ ؽیزاسی(ً )Marticaria chamomillaتایح

تذعت آهذُ ًؾاى داد کِ تیؾتزیي هیشاى کلزٍفیل در تیوار ّای ًیتزٍکغیي ٍ تاکتزی حل کٌٌذُ
فغفات هؾاّذُ ؽذ( .) .)Vital et al,2002عاًچشگَیي ٍ ّوكاراى در عال  2005در آسهایؾی تزرعی
اثز کَدّای سیغتی رٍی گیاُ ّویؾِ تْار( )Calendula officinalisدریافتٌذ کِ کارتزد ایي کَدّا
در ّویؾِ تْار تاػث افشایؼ هیشاى آًتَعیاًیي ؽذ .در ایي هغالؼِ تأثیز کَدّای سیغتی
(ًیتزٍکغیي ٍ تارٍر) تز ػولكزد صفات فیشیَلَصی گیاُ دارٍیی عزخار گل تزرعی ؽذُ اعت.
هَاد ٍ رٍؽْا:
ایي پضٍّؼ در قالة عزح تلَک ّای کاهل تصادفی تا عِ تكزار اخزا ؽذ .تیوارّای آسهایؼ
ؽاهل :کَد ّای تیَلَصیک ًیتزٍکغیي ( ، )Nتارٍر( ، )Bتزکیة کَد ًیتزٍکغیي+تارٍر(ٍ )NB
ؽاّذ (تذٍى هصزف کَد) تَد .پظ اس اخزای ػولیات خاکَرسی ٍپیادُ کزدى ًقؾِ عزحً ،ؾاّای
 90رٍسُ عزخارگل کِ در گلخاًِ پضٍّؾكذُ گیاّاى دارٍیی خْاد داًؾگاّی تَلیذ ؽذُ تَدًذ در
 21اردیثْؾت هاُ تِ صَرت دعتی در سهیي اصلی کاؽتِ ؽذًذ .فاصلِ ًؾاءّا رٍی خغَط کؾت
30عاًتیوتز در ًظز گزفتِ ؽذ.آرایؼ کؾت تِ صَرت ضزتذری تَدُ ٍ تالفاصلِ پظ اس کؾت
آتیاری صَرت گزفت در عَل دٍرُ رؽذ ػولیات داؽت ؽاهل آتیاریٍ ،خیي ػلفْای ّزس ٍ تٌک
تز حغة ًیاس گیاُ ٍ هشرػِ اًدام ؽذ .تیوارّای کَدی در یک هزحلِ تا تَخِ تِ هیشاى تَصیِ
ؽذُ تزای هصزف کَد ًیتزٍکغیي تزای ّز ٍاحذ آسهایؾی اعتفادُ ؽذ .در هزحلِ ًؾا کاری تِ
ریؾِ ّا تِ کَدّای تیَلَصیک سدُ ٍ کؾت ؽذًذ .در سهاى گلذّی کِ اس اٍاخز خزداد ؽزٍع ؽذ،
تزداؽت گلّا تِ صَرت دعتی در سهاى هٌاعة اًدام گزفت ٍ تا پایاى هزحلِ گلذّی (ؽْزیَر
هاُ) تِ عَر هزتة اًدام ؽذ .در هزحلِ ی  70در صذ گلذّی اس ّز ٍاحذ آسهایؾی تؼذاد پٌح تَتِ
تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخاب ؽذ ٍهحتَای کلزٍفیل ٍ آًتَعیاًیي اًذاسُ گیزی ؽذ.
 )1اًذاسگیزی هیشاى کلزٍفیل
خْت اًذاسگیزی هحتَای کلزٍفیل هقذار ًین گزم اس هادُ تز گیاّی را در ّاٍى چیٌی
ریختِ ،عپظ تا اعتفادُ اس ًیتزٍصى هایغ آى را خزد کزدُ ٍ تِ خَتی لِ ًواییذ عپظ 20هیلی لیتز
اعتي  ٪80تِ ًوًَِ اضافِ ،عپظ در دعتگاُ عاًتزیفیَص تا عزػت 6000دٍر در دقیقِ تِ هذت 10
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دقیقِ قزار دّیذ ػصارُ خذا ؽذُ فَقاًی حاصل اس عاًتزیفیَص را تِ تالي ؽیؾِای هٌتقل کٌیذ
هقذاری اس ًوًَِ داخل تالي را در کٍَت اعپكتزٍفتَهتز ریختِ ٍ عپظ تِ عَر خذاگاًِ در عَل
هَج ّای ً 663اًَهتز تزای کلزٍفیل ً 645 ٍ ، aاًَهتز تزای کلزٍفیل  bتَعظ اعپكتزٍفتَهتز
هقذار خذب را قزائت ًواییذ در ًْایت تا اعتفادُ اس فزهَلّای هَخَد هیشاى کلزٍفیل b ، aتز
حغة هیلی گزم تز گزم ٍسى تز ًوًَِ ٍعپظ کلزٍفیل کل تِ دعت هی آیذ (ارًَى.)1967،
Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W
Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W
=vحجن هحلَل صاف شدُ (هحلَل فَقاًی حاصل اس ساًتزیفیَژ)
=Aجذب ًَر در طَل هَجّای ً 474 ٍ 645 ،663اًَهتز
ٍ=Wسى تز ًوًَِ تز حسة گز
هیشاى کلزٍفیل کل اسهدوَع کلزٍفیلbٍaتذعت هی آیذ.

 )2اًذاسگیزی هیشاى آًتَعیاًیي
ّوچٌیي خْت اًذاسگیزی هیشاى آًتَعیاًیي تذیي تزتیة کِ اتتذا  0/5گزم گلثزگ تاسُ گل
تَسیي گزدیذ ٍ تِ قغؼات کَچک تثذیل ٍ عپظ در ّاٍى کاهالً خزد ٍلِ گزدیذ .خْت اعتخزاج
آًتَعیاًیي تِ ّز ًوًَِ حدن هؼیٌی اس هحلَل حاٍی هخلَط (هتاًَل  1CC + 99 CCاعیذ کلزیذریک

 ) %1اضافِ ًوَدُ عپظ ًوًَِ در داخل فالكَى ریختِ ؽذُ ٍ  24عاػت در یخچال در دهای 4  C

قزار گزفتًْ .ایتاً هیشاى آًتَعیاًیي پظ اس رقیق عاسی هٌاعة آى تا دعتگاُ اعپكتز ٍ فتَهتز ٍ
در عَل هَج ّای ً 675 ٍ 530اًَهتز قزائت گزدیذ.
)=A530nm-0/25(A657nmآًتَسیاًیي

تدشیِ ٍ تحلیل آهاری دادّْای تِ دعت آهذُ تا اعتفادُ اس ًزهافشار  ٍSASهقایغِ هیاًگیيّا تِ
رٍػ آسهَى چٌذ داهٌِای داًكي در عغح احتوال پٌح درصذ اًدام ؽذ.
ًتایح ٍ تحث
ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادّا ًؾاى داد کِ تیوارّا در عغح  1درصذ تز هحتَی کلزٍفیل تاثیز داؽتِ
اًذ(خذٍل ٍ)1هقایغِ هیاًگیي ّا ًؾاى داد کِ تْتزیي تأثیز را تز کلزٍفیل تیوار تَام ًیتزٍکغیي
ٍ تارٍر داؽتِ اًذ ٍ کوتزیي تاثیز را تارٍر ٍ ؽاّذ داؽتِ اًذ(ؽكل .)1اس عزف دیگز  ،کارتزد کَد
تارٍر ًغثت تِ عایز تیوارّا تِ عَر هؼٌی داری عثة افشایؼ هیشاى آًتَعیاًیي عزخارگل
ؽذ(ؽكل.)2
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خذٍل -1تدشیِ ٍاریاًظ هیاًگیي هزتؼات صفات فیشیَلَصیكی عزخارگل تحت تأثیز تیوارّای هختلف کَدّای تیَلَصیک
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هحتَی کلزٍفیل:تأثیز هؼٌی دار تیوارّای سیغتی تز هحتَای کلزٍفیل را ایٌگًَِ هیتَاى تیاى کزد
کِ هقذار کزتي تثثیت ؽذُ در اثز ّوشیغتی هیكزٍریشایی تغیار تیؾتز اس قارذ اعت اس ایي رٍ
قارذ ّای هیكزٍریشا عثة افشایؼ عزػت فتَعٌتش در گیاُ ّن سیغت خَد هی ؽًَذ(

Smith and

.)et al.1998

هیشاى آًتَعیاًیي:افشایؼ هیشاى آًتَعیاًیي تَعظ کَد تارٍر را ایي گًَِ هیتَاى تَخیِ کزد کِ تا
افشایؼ تاکتزی ّای حل کٌٌذُ ی فغفز در صذ رًگذاًِ ّای هَخَد در گلثزّا افشایؼ
هیاتذ(.)Leithy et al 2006

ؽكل  -2تأثیز تیوارّای هختلف تز آًتَعیاًیي

ؽكل  -1تأثیز تیوارّای هختلف تز کلزٍفیل

ًتیدِ گیزی کلی:
تز اعاط ًتایح تیوار ًیتزٍکغیي  +تارٍر ( )NBتِ ػٌَاى تیوار تزتزتزای افشایؼ هحتَی
کلزٍفیل ٍ تیوار تارٍر تزای افشایؼ هیشاى آًتَعیاًیي در ایي آسهایؼ هؼزفی هی ؽًَذ .عزخارگل
تحت تأثیز ایي تَصیِ کَدی  ،تیؾتزیي هحتَی کلزٍفیل کل ٍ تاالتزیي هیشاى آًتَعیاًیي را تَلیذ
کزد .قاتلیت اعتفادُ توام پیكز رٍیؾی عزخارگل تزای اعتخزاج ػصارُ ٍهَاد هؤثزُ دارٍیی اس
یک عَ ٍ ػذم کارتزد کَد ؽیویایی در ایي تیوار کِ سهیٌِ عاس پایذاری خاک ٍ عالهتی تَم ًظام
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ِسراػی در دراسهذت هیثاؽذ اس عَی دیگز اًتخاب ایي ؽیَُ تغذیِ ای تِ ػٌَاى تیوار تزتز را هَخ
.هیًوایذ
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