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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر صفات مورفولوژیکی ،عملکررد و ترکیارات فنلری هیرا
دارویی سرخارهل طی دو سال زراعی  1395و  1396در مزرعه تحقیقاتی دانشکد کشاورزی دانشگا فردوسی مشهد بهصورت کرتهای خررد شرد در
قالب فاکتوریل و در  3تکرار اجرا هردید .در کرتهای اصلی سطوح تنش رطوبتی شامل  3سطح عدم تنش رطوبتی ) 6000متر مکعب در هکتار) ،تنرش
رطوبتری متوسرط) 4500متر مکعب در هکتار) و تنش رطوبتی شدید ) 3000متر مکعب در هکتار) و در کرتهای فرعری  8تیمرار کرودی شرامل کرود
شیمیایی کامل  500( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار) ،ورمیکمپوست ( 6000کیلوهرم در هکتار) ،هیومیکاسید ( 20لیتر در هکترار) و تیمرار ترکیاری
هیرومیرک اسید ( 20لیتر در هکترار)+کود شریمیایی کامررل  500( NPK20+20+20کیلروهرم در هکترار) ،تیمرار ترکیاری هیومیرک اسرید ( 20لیترر در
هکتار)+ورمریکمپوسرت ( 6000کیلوهرم در هکتار) ،تیمرار ترکیای ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکتار)+کود شیمیایی کامل 250( NPK20+20+20
کیلوهرم در هکتار) و ترکیب سه بخشی کود شیمیاییکامل ( 250کیلوهرم در هکتار) +ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکتار) +هیومیکاسید ( 20لیتر
در هکتار) و شاهد بودند .در این آزمایش بیشترین وزن خشک ساقه ،هل و زیست تود در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش و کمترین مقادیر این صفات
در تنش شدید و شاهد مشاهد هردید .بیشترین وزن خشک برگ و ریشه در تیمار ورمیکمپوست +هیومیکاسید و تنش متوسط و کمترین وزن خشرک
برگ در تیمار تنش شدید و شاهد مشاهد شد .بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای ورمیکمپوست+هیومیک اسید+کود کامل  NPK20+20+20و تیمار کود
کامل  NPK20+20+20هر دو در شرایط عدم تنش مشاهد شدند .با افزایش تنش نسات ریشه به اندامهای هوایی افزایش یافت و بیشترین مقادیر آن در
تیمار شاهد و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش مشاهد شد .بیشترین مقادیر ترکیاات فنلی ریشه در تیمار هیومیرک
اسید+ورمی کمپوست و تنش شدید و کمترین مقادیر آن در تیمار هیومیک اسید و عدم تنش مشاهد شد لذا تولید این هیرا در شررایط ترامین رطروبتی
 3000متر مکعب در هکتار و استفاد از تیمارهای کودی حاوی ترکیاات هیومیکی و ورمیکمپوست قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :کود کامل ،هیاهان دارویی ،هیومیک اسید ،ورمیکمپوست
مقدمه2 3 1

در شرایط کنونی تقاضا برای هیاهان دارویی بره عنروان تولیردات
قابل مصرف در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش مری باشرد
( )21سرخارهل Echinacea spp. 4هیاهی علفی و چندسراله از تیرر
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4- Purple coneflower

هل ستار ایها 5است ( )19و تمام پیکر این هیا حراوی مرواد مرهثر
ارزشمندی میباشد که این ترکیاات به هرو هرای شریمیایی مختلفری
تعلق دارند که مهمترین آنها ،ترکیاات فنلی مریباشرند ( )23در سرال
های اخیر یک تجدید حیات در اسرتفاد از تولیردات هیاهران دارویری
سنتی صورت هرفته است که سررخارهل در صردر آنهرا قررار دارد ()1
سرخارهل شناخته شد ترین و مهمترین درمان برای سیستم ایمنری و
محافظت در مقابل سرفه و سرماخوردهی و ترب اسرت ( )34خشرکی
یکی از مهمترین عوامل محدود کنند رشد هیاهان در سرتاسر جهران
بود و شایع ترین تنش محیطی ( 33و  )8در منراطق خشرک و نیمره
خشک دنیا است .در اقلیمهای نیمه خشک بدلیل محردودویت منرابع
5- Asteraceae
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آبی و شدت بیشتر نور هیاهران در معررس سرطوح برا تری از ترنش
خشکی قرار میهیرند ( )27هزارش شد است که دمای برا و ترنش
خشکی در تجمع برخی از ترکیاات ثانویه در هیاهان نقش دارد و تنش
خشکی میتواند یک فراکتور اساسری در افرزایش محتروای ترکیارات
ثانویه در بسیاری از هیاهان دارویی باشد ( )31بره دلیرل بسرته شردن
روزنهها به علت کماود رطوبت جذب دیاکسید کربن به میرزان قابرل
توجهی کاهش مییابد در نتیجره میرزان مصررف  NADP+و  H+در
چرخه کالوین برای تثایت  CO2به طور چشمگیری کاهش مییابرد و
باعث تولید مقادیر اضافی از این ترکیاات میشود در نتیجه مسیرهای
متابولیکی به سمت تولید ترکیاراتی ماننرد ایزوپرونودیردها ،فنرلهرا و
آلکالودیدها سوق مییابد ( .)27این اعتقاد وجود دارد کره چرخرههرای
خشکی و تنش میزان متابولیتهرای ثانویره را در سررخارهل افرزایش
میدهد (.)19
اهر چه تولید متابولیتهای ثانویه تحت کنترل ژنها هستند ولری
میزان تولید آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک و عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف قرار دارد ()24
مواد آلی به علت اثرات سازند ای که بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی
و بیولوژیکی خاک دارند به عنوان یکی از ارکان باروری خاک و تغذیه
هیا شناخته شد اند ( )32کود دامی ،کمپوست و ورمیکمپوست وقتی
در خاک مصرف میشوند ،فعالیتهای میکروبی خراک را توسرعه مری
دهند که رشد هیا را بهارود بخشرید و از حملره آفرات و بیمراریهرا
جلوهیری میکند و همچنین خواص فیزیکوشیمیایی خاک و همچنین
فعالیتهای بیولوژیکی را بهاود میبخشرند ( 25و  )7مطالعرات نشران
داد است تحمل هیاهانی که کود آلی دریافت کرد اند نسات به تنش
رطوبتی و حمله آفات بیشتر از هیاهانی بود کره تنهرا کرود شریمیایی
دریافت کرد اند ( .)16ورمیکمپوست به علت داشرتن تخلخرل زیراد،
تهویه و زهکشی مناسب ،دارای قدرت با ی جذب و نگهرداری آب و
مواد غذایی میباشد ( )3از طرفی عناصر غرذایی موجرود در آن ماننرد
فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم به فرمی هستند که بره آسرانی بررای
هیا قابل جذب و دسترسی میباشند ( )4یکی از ترکیاات پلیمری کره
در اصالح ساختار خاک نقش مهمی دارد اسیدهیومیک است ( )29کره
از تجزیه مواد آلی در خاک حاصل میشود .شواهد نشان داد است که
اسیدهیومیک با تولید بیشتر اسیدهرای نوکلئیرک و اسریدهرای آمینره
تکثیر سلولی را در کل هیا و به ویژ در ریشههرا افرزایش مری دهرد
( )10و میتواند با عناصر کم مصرف خاک کمپلکس تشرکیل دهرد و
قابلیت دسترسی آنها را برای هیا افزایش دهد (.)17
بطورکلی هدف از اجرای این پژوهش بررسری واکرنش عملکررد،
خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیاات فنلی به عنوان مهمترین هررو از
ترکیاات مهثر در هیا دارویی سرخارهل در پاسخ به سرطوح مختلر
آب آبیاری و مدیریت کودی و اثرات متقابل آنها بود.

مواد و روشها
این آزمایش در دو سال زراعی  1395-1396در مزرعه دانشرکد
کشاورزی دانشگا فردوسی مشهد واقع در  10کیلومتری شرق مشرهد
(طول جغرافیایی  59درجه و  28دقیقه شرقی و عرس جغرافیرایی 36
درجه و  15دقیقه شمالی و ارتفاع  985متر از سطح دریرا) و در قالرب
طرح کرتهای خرد شد به صورت آزمایش فاکتوریل در  3تکرار بره
اجرا در آمد .با توجه به چندساله بودن هیا و طارق بررسریهرای بره
عمل آمد مانی بر عدم برداشت هیا در سال اول رویرش ( 19و )23
از نتایج حاصل از برداشت هیا در مرحله رسیدهی سرال دوم اسرتفاد
شد .فاکتورهای مورد بررسی در این آزمرایش در کررت اصرلی شرامل
آبیاری در سه سطح:
 -1تامین 100درصد نیاز رطوبتی -عدم ترنش رطروبتی (6000
متر مکعب در هکتار)
 -2تامین 75درصد نیاز رطوبتی –تنش رطوبتی متوسط (4500
متر مکعب در هکتار)
 -3تامین 50درصد نیاز رطوبتی-ترنش رطروبتی شردید (3000
متر مکعب در هکتار)
در کرتهای فرعی ،تیمارهای کودی در هشت سطح شامل:
 -1کود شریمیایی کامرل  500( NPK20+20+20مترر مکعرب در
هکتار)
 -2اسید هیومیک ( 20لیتر در هکتار)
 -3ورمیکمپوست ( 6000کیلوهرم در هکتار)
 -4تیمرار ترکیاری اسریدهیومیرک ( 20لیترر در هکترار) +کرود
شیمیایی کامل  500( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار)
 -5تیمار ترکیای ورمیکمپوسرت ( 3000کیلروهرم در هکترار)+
کررود شرریمیایی کامررل  250( NPK 20+20+20کیلرروهرم در
هکتار)
 -6تیمار ترکیای ورمیکمپوست ( 3000کیلوهرم در هکترار)+
اسید هیومیک ( 20لیتر در هکتار)
 -7تیمار ترکیای ورمیکمپوسرت ( 3000کیلروهرم در هکترار)+
اسیدهیومیک ( 20لیتر در هکترار) +کرود شریمیایی کامرل
 250( NPK20+20+20کیلوهرم در هکتار)
 -8تیمار شاهد (عدم افزودن کود) بودند.
هر کرت دارای  5ردی با فاصله  50و  25سانتیمتر برین و روی
ردی ها بود ( .)23طول هر کرت  3و عرس آن  2/5متر بود .پریش از
اجرای آزمایش ،از اعماق صفر تا 30سانتیمترری نمونره خراک تهیره
هردید (جدول .)1
بذر هونه  Echinacea purpureaبه جهت سابقه کاشت آن در
ایران و به روش نشاءکاری در هلخانه در اواسط بهمنما  94در سینی
کاشت و در مخلوط  3به  1پیتماس و پرلیت کشت و با آبیاری بارانی
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به عمل آمد .آماد سازی زمین اصلی در ابتدای اردیاهشرتمرا 1395
انجام و نشاءها در اواخر اردیاهشتما  1395به زمرین اصرلی منتقرل
هردید .سیستم آبیاری شامل لوله کشی پلی اتریلن برود و برا ی هرر
کرت به تعداد خطوط کاشت شیر و در مسیر لوله اصلی کنترور نصرب
هردید .میزان آب آبیراری مرورد نیراز در هرر نوبرت توسرط نررمافرزار
 )2( NETWATمحاساه هردید .اعمال تیمار آبیاری در زمان استقرار
کامل هیاهچههرا و در مرحلره  6برهری صرورت هرفرت و ترا مرحلره
رسیدهی فیزیولوژیک هر  7روز یکاار ادامه یافت .تیمارهای کودی برا
توجه به نتایج حاصل از تجزیه خراک (جردول  )1بررآورد و در هرر دو
سال آزمایش در اواسط تیرما اعمال شد .کرود  NPK20+20+20برا نرام
تجررراری Quadro 20+20+20 TEسرراخت شرررکت Green Has
ایتالیا و اسیدهیومیک مورد استفاد با نام تجاری  K-humateسراخت
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شرکت  Omniaاسترالیا و دارای  26درصد هومرات پتاسریم آلری بره
میزان  50هرم در لیتر بود .مقدار نیتروژن ،فسرفر و پتاسریم در ورمری
کمپوست نیز با نمونرههیرری از ترود آن تعیرین (جردول  )2و مقردار
استفاد از آن براساس تعادل در میزان عنصر نیتروژن نسات بره کرود
شیمیایی بود .نیاز سرخارهل به نیتروژن خالص برا توجره بره آزمرایش
خاک  100کیلوهرم در هکتار تعیین شرد .درصرد نیترروژن خرالص در
نمونه ورمیکمپوست  1/68درصد بود (جدول  .)2در تیمارهای ترکیای
نیمی از کود شیمیایی به کار برد شد در تیمار خالص کسرر و مقردار
معادل آن از ورمیکمپوست استفاد شد .اسیدهیومیک مایع بره مقردار
ثابت و همزمان با سایر ترکیاات کودی در مرحلره توسرعه بررگهرای
روزتی و قال از ساقهدهی به کار برد شد.

جدول  -1نتایج آزمایش خاک
Table 1- The result of soil analysis

اسیدیته

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ماده آلی

نیتروژن

فسفر

pH

)EC (dS.m-1

)OC (%

)OM (%

)N (%

)P (mg kg-1

7.6

1.63

0.898

1.15

0.089

16.6

پتاسیم
)K (mg kg-1

بافت خاک
Soil texture
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Silty-loam

جدول  -2نتایج آزمایش کود ورمی کمپوست
Table 2- The result of Vermicompost analysis

اسیدیته

هدایت الکتریکی

کربن آلی

ماده آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

pH
6.7

)EC (dS.m-1
6.32

)OC (%
9.75

)OM (%
16.81

)N (%
1.68

)P(mg kg-1
1929

)K (mgkg-1
20713

ماارز با عل های هررز در هرر دو سرال آزمرایش طری  3نوبرت
مطابق با پیشرفت مراحل رشدی هیا و عل های هرز در کرتهرا بره
صورت وجین دستی اعمال هردید .در پایان فصل رشد پرس از حرذف
اثر حاشیه تعداد  4بوته همرا با ریشههرا جمرعآوری و ریشره ،سراقه،
برگ و هل جدا شدند .از ریشههای ثانویه حدود  5هرم نمونره تهیره و
در یخچال در دمای  4درجه سانتیهراد جهت انرداز هیرری ترکیارات
فنلی نگهداری شد .جهت تعیین وزن خشک ساقه ،برگ ،هل و ریشره
هر بوته ،نمونهها به مدت  48ساعت در اون  70درجه سانتیهراد قرار
هرفت سپس وزن خشک هر یک توسرط تررازوی دیجیترال برا دقرت
 0/01هرم انداز هیری شد .جهت انداز هیری وزن خشک زیست تود
بخش هوایی ،وزن تر نمونههای برداشت شد از مساحت فوقالذکر با
تراوز (دقت  1هرم) تعیین و سپس تعداد  10نمونه در آون  70درجه به
مدت  48ساعت قرار هرفت و وزن خشک ثات هردید و نسات وزن تر
به وزن خشک محاساه شد و وزن خشک سایر نمونهها برا اسرتفاد از
این ضریب برآورد هردید .هلهای برداشت شد از کرل مسراحت هرر
یک از کرتها قطع و پس از جدا سازی ناخالصریهرا ،عملکررد دانره
توسط ترازوی با دقت  0/01هرم انداز هیری شرد .بره منظرور تعیرین

نسات ریشه به اندامهای هوایی ،میانگین وزن ریشه به میرانگین وزن
بخش هوایی (ساقه ،برگ و هل) تقسیم هردید .مقردار کرل ترکیارات
فنلی ریشه موجود در نمونره بره روش فرولین -سریوکالتو ( )30مرورد
بررسی قرار هرفت .داد ها با نرمافرزار  MSTAT-Cآنرالیز و توسرط
آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه میانگین داد ها انجام شد.

نتایج و بحث
وزن خشک ساقه :اثر سطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنهرا ) (p≤0.01برر وزن
خشک ساقه معنیدار بود (جدول  .)3بیشرترین وزن خشرک سراقه در
تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد .کمتررین وزن
خشک ساقه در تیمار تنش رطوبتی شدید و عدم مصرف کود مشاهد
شد که اخرتالف معنریداری برا تیمارهرای هیومیرک اسرید و ورمری
کمپوست هر دو در شرایط تنش رطوبتی شدید نداشتند (جردول  )4در
آزمایشی افزایشری  50درصردی در وزن خشرک سراقه سررخارهل در
نتیجه آبیاری مشاهد شد ( )20که در توافق با نترایج حاصرل از ایرن
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آزمایش است.
وزن خشک برگ :اثرر سرطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل سطوح ترنش رطروبتی و
تیمارهای کودی ) (p≤0.01بر وزن خشک برگ معنیدار بود (جردول
 .)3بیشترین وزن خشک برگ در تیمار هیومیک اسید+ورمیکمپوست
و تنش رطوبتی متوسط و بره دنارال آن در تیمرار کرود کامرل+ورمی
کمپوست و تنش رطوبتی متوسط مشاهد شد که اختالف معنریداری
با هم نداشرتند .کمتررین مقرادیر وزن خشرک بررگ در تیمرار ترنش
رطوبتی شدید و عدم مصرف کود مشاهد شد (جردول  .)4برا تشردید
تنشها از میزان تأثیر مثات کودهای آلی در افزایش وزن خشک برگ
کاسته شد ولی کاربرد کودهای آلری حتری در شررایط ترنش رطروبتی
شدید نیز باعث افزایش وزن خشک بررگ هردیرد بطوریکره کمتررین
میزان وزن خشک برگ در تیمارهای عدم کود دهی و تنش رطروبتی
شدید مشاهد شد.
وزن خشک گل :اثرر سرطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل سطوح ترنش رطروبتی و
تیمارهررای کررودی بررر وزن خشررک هررل معنرریدار ) (p≤0.01بررود
(جدول .)3بیشترین وزن خشک هل در تیمار ورمریکمپوسرت و عردم
تنش رطوبتی مشاهد شد که اختالف معنیداری برا تیمرارهرای کرود
کامل+هیومیررک اسررید و هیومیررک اسررید+ورمیکمپوسررت هررر دو در
شرایط عدم تنش رطوبتی نداشت .کمترین مقادیر وزن خشک هل نیز
در تیمار تنش رطوبتی شدید و عدم مصررف کرود مشراهد شرد کره
اختالف معنیداری با تیمارهای کود کامل و هیومیک اسید+کود کامل
هر دو در شرایط تنش رطوبتی شدید ،نداشرت (جردول  .)4هروهری از
محققین کاهش عملکرد هرل سررخارهل را برا افرزایش شردت ترنش
رطوبتی مشاهد نمودند ( )22و در آزمایشی دیگر افزایش  25درصدی
در وزن هل سرخارهل در نتیجه آبیاری مشاهد شد (.)20
عملکرد زیست توده :اثر سطوح تنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنها برر عملکررد زیسرت
تود ) (p≤0.01معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین عملکرد زیست تود
در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد .همزمان برا
افزایش میزان تنش از عملکرد زیست تود سررخارهل کاسرته شرد و
کمترین مقادیر آن در تیمار عدم مصرف کود و ترنش رطروبتی شردید
مشاهد شد (جدول  .)4کاهش آماس سلولی در نتیجه تنش رطروبتی
در کاهش رشد و تقسیم سلولی مهثر است که متعاقارا باعرث کراهش
رشد رویشی هیا میهردد ( .)14در یک بررسی بر روی تأثیر فواصرل
آبیاری و کودهای زیستی بر سرخارهل ،کاهش وزن ترر و خشرک آن
همرا با کاهش مقادیر آبیاری مشاهد شد ( )34و در آزمایشری دیگرر
افزایشی  50درصدی در وزن خشک بخرشهرای هروایی سررخارهل
همرا با افزایش میزان آبیاری مشراهد شرد ( .)20افرزایش عملکررد
زیست تود در نتیجه مصررف ورمریکمپوسرت ناشری از وجرود مرواد

هیومیکی و وجود تأثیرات شاه هورمونی و تنظیمکنند رشد در آن می
باشد (.)5
عملکررد دانرره :اثرر سرطوح تررنش رطروبتی ) (p≤0.01و اثررر
تیمارهررای کررودی ) (p≤0.01و اثرررات متقابررل آنهررا ) (p≤0.01بررر
عملکرد دانه معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین عملکرد دانره در تیمرار
ترکیای ورمیکمپوسرت+هیومیک اسرید+کود کامرل در شررایط عردم
تنش رطوبتی مشاهد شد که اخرتالف معنریداری برا تیمرار ترکیاری
هیومیکاسید+کود کامل و عدم تنش رطوبتی داشت .کمترین عملکرد
دانه در تیمار هیومیکاسید+کود کامل و تیمار هیومیکاسید هر دو در
شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد شدند که اخرتالف معنریداری برا
یکدیگر نداشرتند (جردول  .)5در آزمایشری کره روی  4سرطح ترنش
رطرروبتی بررر روی هلرنر ( )Carthamus tinctorius L.صررورت
هرفته بود همزمان با افزایش میزان ترنش رطروبتی از عملکررد دانره
هلرن کاسته شد که در توافق با نتایج آزمایش حاضر است (.)12
وزن خشک ریشه :اثر سطوح ترنش رطروبتی ) (p≤0.01اثرر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنهرا ) (p≤0.01برر وزن
خشک ریشه معنیدار بود (جردول  .)3بیشرترین مقرادیر وزن خشرک
ریشه در تیمار هیومیک اسید+ورمیکمپوست و تنش رطوبتی متوسرط
و به دناال آن در همین تیمار در شرایط عدم تنش رطوبتی و در تیمار
کودکامل+ورمیکمپوست و شرایط عدم تنش رطوبتی مشاهد شد که
اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند .کمتررین مقرادیر وزن خشرک
ریشه در تیمار ورمیکمپوست ،هیومیک اسید و کود کامل هرر سره در
شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد شرد کره اخرتالف معنریداری برا
یکدیگر نداشتند (جدول  .)4اعمال تیمرار ترنش رطروبتی در تحریرک
توسررعه ریشرره مررهثر بررود .در آزمایشرری افررزایش وزن خشررک ریشرره
سرخارهل با افزایش شدت تنش رطوبتی مشاهد شد ( .)15همچنرین
در آزمایشی دیگر وزن ریشه همیشرهبهرار فرانسروی (Calendula
) officinalis L.در نتیجه افزایش ورمیکمپوست به خراک ،افرزایش
یافت ( .)6برخی آزمایشها به رشد سریعتر ریشه سرخارهل در نتیجره
زیاد بودن نیتروژن اشار کردند و این امر را در کاهش سطح ترکیاات
فعال زیستی ریشه آن موثر دانستند (.)1
نسبت ریشه به اندامهای هوایی :اثر سرطوح ترنش رطروبتی
) ،(p≤0.01اثر تیمارهرای کرودی ) (p≤0.01و اثررات متقابرل آنهرا
) (p≤0.01بر نسات ریشه به بخشهای هوایی معنیدار برود (جردول
 .)3بیشترین نسات ریشه به اندامهای هوایی در تیمرار عردم مصررف
کود و تنش رطوبتی شدید مشاهد شرد و کمتررین نسرات ریشره بره
اندامهای هوایی در تیمار ورمیکمپوست و عدم تنش رطوبتی مشاهد
شد (جدول  .)5کاربرد کودهای آلی ورمیکمپوست و هیومیرک اسرید
این نسات را در شرایط تنش رطوبتی شدید افرزایش داد و در توسرعه
سیستم ریشهای در این شرایط موثر بودند.
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هروهی از محققین افزایش وزن ریشه سرخارهل و افزایش نسات
ریشه به اندامهای هوایی را با افزایش شدت ترنش رطروبتی مشراهد
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نمودند ( .)15هروهی دیگر بر خالف مطالعه قالی کاهش وزن خشرک
ریشه همرا با افزایش تنشهرای رطروبتی را در سررخارهل مشراهد
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نمودند ( )34ولی با توجه به نتایج آزمایش حاضر به نظر می رسد ایرن
تاثیر کاهشی در اندامهای هوایی بیش از سیستم ریشه ای باشرد کره
منجر به افزایش نسات ریشه به اندامهای هوایی تحت شررایط ترنش
رطوبتی شدید هردید .تنش رطوبتی باعث کاهش ارتفاع بوته و تعرداد
برگ می شود که کاهش وزن تر و وزن خشک اندامهای هوایی را به
دناال دارد ( )28جلوهیری از توسعه برهها در نتیجه تنشهای رطوبتی
میزان مصرف کربن و انرژی را در انردامهرای هروایی کراهش داد و
سهم بیشتری از مواد آسیمیله شد در ریشه توزیع میهردد که منجرر
به افزایش نسرات ریشره بره انردامهرای هروایی مری شرود ( 13و )9
حاصلخیزی با تر نیز عملکرد بخرشهرای هروایی را افرزایش داد و
عملکرد ریشه را محردود مریکنرد ( .)11در آزمایشری کراربرد ورمری
کمپوست منجر به افزایش وزن ریشه و در نتیجه افزایش نسات ریشه
به اندامهای هوایی هردید که در توافق با نتایج آزمایش حاضرر اسرت
(.)6
محتوی فنل کل ریشه :اثر سطوح تنش رطوبتی ) ،(p≤0.01اثر
تیمارهای کودی ) (p≤0.01و اثرات متقابل آنها ) (p≤0.05بر میرزان
ترکیاررات فنلرری ریشرره معنرریدار بررود (جرردول  .)3بیشررترین محترروی
ترکیاات فنلی در تیمار ترکیای هیومیکاسرید+ورمریکمپوسرت و بره
دناال آن در تیمار ترکیای هیومیکاسید+کود کامل هرر دو در شررایط
تنش رطوبتی شدید مشاهد شد .کمترین محتوی ترکیاات فنلی ریشه
در تیمار هیومیکاسید و عدم تنش رطوبتی مشاهد شد (جدول  .)5در
آزمایشی کاربرد هیومیک اسید در شرایط تنش رطوبتی محتوای اسرید
کلروژنیک را که از ترکیاات فنلی سررخارهل مری باشرد ،افرزایش داد

( )18هروهی از محققین هزارش نمودند که هیومیک اسید محلرول در
آب انتشار ریشههای مویین را افزایش میدهد و تعداد و کمیت آنها را
با افزایش سلولهای کورتکس و اپیدرمی افرزایش مریدهرد ( )35برا
توجه به اینکه ریشرههرای تغذیرهای ریرز و ریشره اصرلی سررخارهل
با ترین میزان ترکیاات فعال زیستی را دارند ( )1افزایش میرزان ایرن
ریشه ها میتواند در افزایش میزان ترکیاات فنلری ریشره و همچنرین
افزایش توان هیا در مواجه با اثرات تنشهای رطوبتی موثر باشرد .در
آزمایشی بیشترین میزان فنل کرل ریشره سررخارهل از تیمرار ورمری
کمپوست و بدون مصرف کود شیمیایی بدست آمد که روند مشابهی را
با نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد (.)26
با توجه نتایج حاصل از این آزمایش میتوان چنین استد ل کررد
که واکنش بخشهای هوایی این هیا به کاهش میزان سطوح آبیاری
منفی بود ولی این روند در بخشهای زیر زمینی معکوس بود بهطوری
که بیشترین میزان وزن خشک ریشه ،نسات ریشه به اندامهای هوایی
و ترکیاات فنلی ریشه در شرایط تنش رطوبتی شدید مشاهد هردید و
تنش رطوبتی شدید تأثیری بر عملکرد ریشره آن نداشرت و از طرفری
شاهد تأثیر مثات کودهای آلی در افزایش عملکرد در این هیا بودیم و
بیشترین مقادیر ترکیاات فنلی ریشه که هدف نهایی از تولید این هیا
میباشد در تیمارهای ترکیای هیومیک اسید+ورمی کمپوست مشاهد
شد لذا با توجه این امر تولید این هیا در  50درصد نیاز رطوبتی معادل
 300میلیمتر آبیاری در طی دور رشد یکساله و استفاد از تیمارهرای
کررودی حرراوی ترکیاررات هیررومیکی و ورمرریکمپوسررت بررا توجرره برره
رویکردهای کشاورزی پایدار قابل

منابع
1- Alberta Agriculture, Food and Rural Development. 2005. Commercial Echinacea Production .Edmonton, Alberta
>.Canada. Available at http://www.agric.gov.ab.ca /publication
2- Alizadeh A., and Kamali G.A. 2008. Crop Water Requirements in Iran. Emam Reza University Press .Mashhad.
)227p. (In Persian
3- Arancon N., Edwards C.A., Bierman P., Welch C., and Metzger J.D. 2004. Influence of vermicomposts on field
strawberries: 1.Effect on growth and yields. Bioresource Technology 93: 145-153.
4- Atiyeh R.M, Arancon N., Edwards C.A., and Metzger J.D. 2001. The influence of pig manure on the growth
earthworm-processed and productivity of marigolds. Bioresource Technology 81: 103-108.
5- Atiyeh R., Lee S., Edwards C., Arancon N., and Metzger J. 2002. The influence of humic acids derived from
earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology 84: 7-14.
6- Bachman C.R., and Metzger J.D. 2008. Growth of bedding plants in commercial potting subtract amended with
vermicompost. Bioresource Technology 99: 3155-3161.
7- Bending G.D., Turner M.K., and Jones J.E. 2002. Interactions between crop residue and soil organic matter quality
and the functional diversity of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry 34: 1073–1082.
8- Cheong Y.H., Kim K.N., Pandey G.K., Gupta R., Grant J.J., and Luan S. 2003. CLB1, a calcium sensor that
differentially regulates salt, drought, and cold responses in Arabidopsis. The Plant Cell 15: 1833-1845.
9- Dat J., Vandenabeele S., Vranova E., Van Montagu M., Inze D., and Van Breusegem F. 2000. Dual action of the
active oxygen species during plant stress responses. Cellular and Molecular Life Science 57: 779-795.
10- Dursun A., Guvenc I., and Turan M. 2002. Effects of different levels of humic acid on seedling growth and macro
and micronutrient contents of tomato and eggplant. Acta Agrobotanica 56: 81-88.
11- Franze C.H. 1983. Nutrient and Water Management for Medicinal and Aromatic Plants. Acta Horticulturae 132:
203-215.

601

بررسي اثر تنش رطوبتي و منابع كودهاي شیمیایي و آلي بر عملکرد دانه و تركیبات فنلي ریشه سرخارگل

12- Hojati M., Modarres-Sanavy S.A.M., Karimi M., and Ghanati F. 2011. Responses of growth and antioxidant
systems in Carthamus tinctorius L. under water deficit stress. Acta Physiologiae Plantarum 33(1): 105-112.
13- Hopkins W.G., and Huner N.P. 2004. Introduction to Plant Physiology (Third Edit). John Wiely and Sons, Inc.
New York. 560 p.
14- Goksoy A.T., Demir A.O., Turan Z.M., and Daustu N. 2004. Responses of sunflower to full and limited irrigation
at different growth stages. Field Crop Research 87: 167-178.
15- Gray D.E., Pallardy S.G., Garrett H.E., and Rottinghaus G.E. 2003. Acute drought stress and plant age effects on
alkamide and phenolic acid content in purple coneflower roots. Planta Medica 69: 50–55.
16- Jahan M., and Nassiri Mahallati M. 2012. Soil Fertility and Bio fertilizers. An Agro ecological Approach.
Ferdowsi University of Mashhad Press, Mashhad, Iran. 250 p. (In Persian)
17- Khan M., and Scullion J. 2002. Effects of metal (Cd, Cu, Ni, Pb or Zn) enrichment of sewage-sludge on soil
micro-organisms and their activities. Applied Soil Ecology 20: 145-155.
18- Khorasaninejad S., Alizadeh Ahmadabadi A., and Hemmati K. 2018. The effect of humic acid on leaf
morphophysiological and phytochemical properties of Echinacea purpurea L. under water deficit stress. Scientia
Horticulturae 239: 314-323.
19- Kindscher K. 2016. Echinacea Herbal Medicine with a Wild History. Springer International Publishing.
Switzerland. 238 pp.
20- Kreft S. 2005. Cichoric acid content and biomass production of Echinacea purpurea plants cultivated in Slovenia.
Pharmaceutical Biology 43(8): 662–665.
21- Malik A.A., Suryapani S., and Ahmad J. 2011. Chemical vs organic cultivation of medicinal and aromatic plants:
the choice is clear .International Journal of Medicinal and Aromatic Plant 1(1): 5-13.
22- Nickolee Z., Kjelgren R., Cerny-Koenig R., Kopp K., and Koenig R. 2006. Drought responses of six ornamental
herbaceous perennials. Scientia Horticulture 109(3): 267-274.
23- Omid Beygi R. 2010. Production and Processing of Medicinal Plants. Volume 4 First edition. Behnashr
Publications. Mashhad. 423 p. (In Persian)
24- Omid Beygi R .1998. Silymarin and Silybin production from wild and cultivated milk thistle seeds. Iranian Journal
of Agricultural Science 29(2): 413-421. (In Persian with English abstract)
25- Pathma J., and Sakthivel N. 2012. Microbial Diversity of Vermicompost Bacteria That Exhibit Useful Agricultural
Traits and Waste Management Potential, vol. 1. Springer Plus, pp. 26.
26- Razavi Nia M. 2012. Investigation of the effect of organic, chemical and combined fertilizers on quantitative and
qualitative yield of Echinacea. Master's degree Thesis, Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. (In
Persian)
27- Selmar D., and Kleinwächter M. 2013. Influencing the product quality by deliberately applying drought stress
during the cultivation of medicinal plants. Industrial Crops and Products 42: 558-566.
28- Siddique K.H.M., Walton G.H., and Seymour. 1993. A comparison of seed yields of winter grain legumes in
Western Australia. Australian Journal of Express Agriculture 33: 915-922.
29- Singer M.J., and Bissonnais L.Y. 1998. Importance of surface sealing in the erosion of some soils from a
Mediterranean Climate. Geomorphology 24: 79-85.
30- Slinkard K., and Singleton V.L. 1977. Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods.
American Journal of Enology and Viticulture 28: 49-55.
31- Taherkhani T., Rahmani N., Moradi A., and Zandi P. 2011. Assessment of nitrogen levels on flower yield of
Calendula grown under different water deficit stress using drought tolerant indices. Journal of American Science
7: 591–598.
32- Tejada M., Gonzales J.L. Garcina-Martinez A.M., and Parrado J. 2008. Effect of different green manures on soil
biological properties and maize yield. Bioresource Technology 99(6): 1758-1767.
33- Xiong L., Schumaker K.S., and Zhu J.K. 2002. Cell signaling during cold, drought, and salt stress. The Plant Cell
14: 165-183.
34- Yousef R.M.M., Khalil S.E., and El-Said N.A.M. 2013. Response of Echinacea purpurea L. to irrigation water
regime and bio fertilization in sandy soils. World Applied Sciences Journal 26(6): 771-782.
35- Zandonadi D.B., Santos M.P., Dobbss L.B., Olivares F.L., Canellas L.P., Binzel M.L., Okorokova-Façanha A.L.,
and Façanha A.R. 2010. Nitric oxide mediates humic acids-induced root development and plasma membrane H+ATPase activation. Planta 231: 1025-1036.

)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

Journal of Horticultural Science

Vol. 34, No.4, Winter 2021, P. 593-603
ISSN: 2008 - 4730

593-603 . ص،1399  زمستان،4  شماره،34 جلد
1399  زمستان،4  شماره،34  جلد،) نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي602
2008 - 4730 :شاپا

The Effect of Water Stress, Chemical and Organic Fertilizers on Biomass, Seed
Yield and Root Phenolic Compounds of Purple Coneflower
(Echinacea purpurea L.)
B. Soltanian1- P. Rezvani Moghaddam2*- J. Asili3
Received: 31-07-2019
Accepted: 12-10-2020
Introduction: Nowadays the demand for medicinal plants is increasing in the pharmaceutical industries.
Echinacea spp. is an herbaceous, perennial plant containing valuable substances which belong to different
chemical groups, most notably phenolic compounds. Echinacea is the most well-known and most important
treatment for the immune system and protects against cough, cold and fever. Drought stress can be a major factor
in increasing the content of secondary metabolites in many medicinal plants. Organic fertilizers are known to be
one of the fertility factors for soil and plant nutrition due to the impacts on the physical, chemical and biological
properties of soil. The purpose of this study was to investigate the response of yield and phenolic compounds as
the most important group of active compounds in Echinacea in response to different levels of water stress,
chemical and organic fertilizer management and their interactions.
Materials and Methods: This experiment was carried out during 2016 and 2017 years at the experimental
Field of Ferdowsi University of Mashhad, located at 10 km East of Mashhad. The split plot based on factorial
design was implemented in 3 Replications. The studied factors in this experiment in the main plot were water
stress at three levels, including1- Non-Water stress (6000 m3.ha-1), 2- Moderate Water Stress (4500 m3.ha-1), 3Severe Water stress (3000 m3.ha-1).In sub plots, fertilization treatments applied in eight levels, including, 1- NPK
fertilizer (500 kg.ha-1) ; 2-Humic acid (20 L.ha-1); 3-Vermicompost (6000 kg.ha-1); 4-Humic acid+NPK (20 L.ha1
+500 kg.ha-1); 5. Vermicompost+NPK (3000 kg.ha-1+250 kg.ha-1); 6-vermicompost+humic acid (3000 kg.ha1
+20 L.ha-1); 7. Vermicompost+Humic acid+NPK (3000 kg.ha-1+20 L.ha-1+250 kg.ha-1) and 8.control. The
amount of irrigation needed at each turn was calculated by NETWAT software. In combined treatments, half of
the NPK fertilizer which used in the pure treatment was replaced with the equivalent amount of vermicompost.
Constant amount of liquid humic acid was applied at the same time with vermicompost and NPK in rosette leave
developing and before stem-elongation phase. The total amount of phenolic compounds in the sample was
evaluated by the Folin-Ciocalteu method. Data were analyzed with MSTAT-C statistic software and means
compared by Duncan Multiple Range Test.
Results and Discussion: The most amounts of stem dry matter, flower dry matter and biomass were observed
at vermicompost and non-stress treatment and the least amount of them was obtained from control and severe
water stress condition. The highest amounts of leaf and root dry weight were obtained under
vermicompost+humic acid and moderate water stress treatments and the least amount of leaf dry weight was
observed at control and severe water stress treatments. At the same time with the increase of water stress, the
impact of organic fertilizers on leaf dry weight decreased, however the application of organic fertilizers
increased the leaf dry weight even under severe stress conditions. Maximum seed yield was observed under
vermicompost+humic acid+NPK and NPK treatments with severe water stress condition. With increase in the
stress level, root to shoot ratio was increased and the maximum amount of that was obtained in control treatment
under severe water stress condition and the minimum amount of that was obtained at vermicompost and nonstress treatment. The application of vermicompost and humic acid increased root to shoot ratio in severe stress
conditions and it were effective in developing root systems in these conditions. Maximum amounts of phenolic
compounds were observed under humic acid+vermicompost treatment with severe stress condition and minimum
of these compounds were obtained under humic acid treatment at no-stress.
Conclusion: The response of aerial parts of plant was associated with a decrease in irrigation levels, however
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this trend was reversed in underground sections. Thus, the maximum amount of root dry weight, root to shoot
ratio and root phenolic compounds were observed in severe stress treatment. The highest amount of Phenolic
compounds of the root, the ultimate goal of this plant, were observed under humic acid+vermicompost
combination treatments. Therefore the production of this plant in terms of supplying 50% of the required
moisture content (is equivalent to 300 mm of irrigation during the one-year growth period) and the use of
fertilizer treatments containing humic acid and vermicompost compounds is recommended.
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