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Introduction
Basil (Ocimum basilicum L.) is an annual and herbaceous plant of the family of Lamiaceae. It is used as an
antispasmodic, appetizer, carminative, diuretic, lactation aid, and sedative in traditional medicine. In general,
basil is rich in phenols and flavonoids. Organic and chemical fertilizers are necessary for each other and both
types of fertilizers are needed to create favorable conditions to improve biochemical traits. Overuse of chemical
fertilizers has caused several problems in agriculture including changes in the soil structure, contamination of
underground waters, and heavy metal toxicity. Agricultural scientists suggest replacing chemical fertilizers with
organic products to reduce negative effects on environment and soil properties. In recent years, neglecting the
importance of organic matters to improve soil fertility has led to an increase in chemical fertilizer use in Iran.
Organic matters due to their positive effects on soil are identified as one of the important pillars of soil
productivity. However, more than 60 percent of agricultural soils in Iran contain less than one percent of organic
matter. Therefore, the objective of this study was to investigate the influence of vermicompost and copper sulfate
on biochemical parameters and the antioxidant activity of basil.

Materials and Methods
To investigate the effect of vermicompost and copper sulfate on the biochemical characteristics of Basil's
medicinal plant, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with a field
experiment at the Faculty of Agriculture, University of Birjand. The factors included vermicompost in three
levels (0, 5, and 10 t.ha-1) and copper sulfate in three levels (0, 3, and 6 per thousand) with three replications.
After applying the treatments and after the plants entered the flowering stage, ten plants from each plot were
randomly selected taking into account the marginal effects and then samples of the developed leaves of 10 plants
were randomly prepared and the biochemical traits of basil were measured. Measured traits included
photosynthetic pigments, antioxidants, phenols, anthocyanins, flavonoids, total sugar, and biological function.
Statistical analysis of data was performed using SAS statistical software.

Results and Discussion
The results of the mean comparison showed that vermicompost had a significant effect on chlorophyll
content, antioxidant activity, anthocyanin, flavonoids, sugar, and biological function of basil so that the highest
amount of flavonoids (3.26 mg.g-1) with the application of 10 t.ha-1 of vermicompost and the lowest Its amount
(2.65 mg.g-1) was obtained from the control. Treatment of 10 t.ha -1 of vermicompost increased plant sugar by
37.05% compared to the control. Copper sulfate also affected chlorophyll a and total, antioxidant activity,
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phenol, anthocyanin content, sugar, and biological function, so that the highest activity of phenol and sugar
(15.29 and 12.99 mg.g-1, respectively) of the treatment of 3 per thousand Copper sulfate and its lowest levels
(10.98 and 9.19 mg.g-1, respectively) were obtained from the control. The results of interactions also showed the
highest levels of chlorophyll a (1.62 mg.g-1), chlorophyll b (2.57 mg.g-1), total chlorophyll (4.19 mg.g-1),
antioxidant activity (92.57%), and anthocyanins (3.03 mg.g-1) was obtained by applying 10 tons per hectare of
vermicompost and 3 per thousand of copper sulfate. Furthermore, the highest increase in biological function
(20968.3 kg.ha-1) with the application of 5 t.ha-1 of vermicompost and 6 per thousand copper and the lowest
(16596.7 kg.ha-1) was related to the control.

Conclusion
In general, the results indicated a positive effect of vermicompost and copper sulfate on Basil's biochemical
characteristics. Therefore, vermicompost (10 t.ha-1) of and copper sulfate (3 per thousand) treatments can be
suggested as a suitable treatment. From the present study, it can be concluded that the combined application of
organic fertilizers with chemical fertilizers has a useful and effective role in improving photosynthetic pigments,
antioxidants, anthocyanins, and the biological function of basil. In the discussion of basil production as a
medicinal and vegetable plant, the best results in terms of crop production were related to the combined
treatments of organic and chemical fertilizers, because these treatments have increased the production relative to
organic treatments alone.
Keywords: Anthocyanins, Biological function, Chlorophyll, Flavonoids, Sugars
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تاریخ دریافت2911/27/72 :
تاریخ پذیرش2022/27/72 :

چكيده
ورمی کمپوست یکی از روشهای مناسب تبدیل مواد زاید آلی به کودهای آلی می باشد و استفاده از آن باعث بهبوود شویایف زیکیکوی ،شویمیایی و
زیستی خاک میشود .همچنین مس یک عنصی ریکمغذی گیاه است ،به گونهای که کمبود آن ،متابولیسم گیاه را تحت تأثیی قویار مویدهود .بوه منظوور
بیرسی تأثیی ورمی کمپوست و سولفات مس بی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان ،آزمایشی به صورت زاکتوریل در قالوب طوی بلووک هوای کامول
تصادزی در مکرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بییجند اجیا شد .زاکتورها شامل ورمیکمپوست در سه سطح (صفی 5 ،و  01تن در هکتار) و سولفات مس
در سه سطح (صفی 3 ،و  6در هکار) با سه تکیار بودند .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ورمیکمپوست اثوی معنویداری بوی میوکان کلیوزیول ،زعالیوت
آنتی اکسیدانی ،آنتوسیانین ،زالونوئید ،قند و عملکید بیولوژیک ریحان داشت ،بهطوریکه بیشتیین میکان زالونوئید ( 3/66میلیگیم بی گیم) با کاربید 01
تن در هکتار ورمیکمپوست و کمتیین میکان آن ( 6/65میلیگیم بی گیم) از شاهد بدست آمد .تیمار  01تون در هکتوار ورمویکمپوسوت 33/15 ،درصود
نسبت به شاهد ،قند گیاه را ازکایش داد .سولفات مس نیک بی میکان کلیوزیل  aو کل ،زعالیت آنتیاکسیدانی ،زنول ،محتوی آنتوسویانین ،قنود و عملکوید
بیولوژیک تأثییگذار بود ،بهطوریکه بیشتیین میکان زعالیت زنول و قند (بهتیتیب  05/62و  06/22میلیگیم بی گیم) از تیمار  3در هکار سوولفات موس و
کمتیین میکان آنها (بهتیتیب  01/29و  2/02میلیگیم بی گیم) از شاهد بدست آمد .نتایج اثیات متقابل نیک نشان داد ،بیشتیین میکان کلیوزیل 0/66( a
میلیگیم بیگیم) ،کلیوزیل  6/53( bمیلیگیم بی گیم) ،کلیوزیل کل ( 4/02میلیگیم بی گیم) ،زعالیت آنتیاکسیدانی ( 26/53درصد) و آنتوسیانین (3/13
میلیگیم بی گیم) با کاربید  01تن در هکتار ورمیکمپوست و سولفات مس  3در هکار بدست آمد .عالوه بی این بیشتیین ازکایش در عملکوید بیولوژیوک
( 61269/3کیلوگیم در هکتار) با کاربید تیمار پنج تن در هکتار ورمیکمپوست همیاه با سولفات مس شش در هکار و کمتیین آن ( 06526/3کیلوگیم در
هکتار) میبوط به شاهد بود .با توجه به نتایج این آزمایش ،میتوان تیمار 01تن در هکتار ورمیکمپوست و سولفات مس  3در هکار را بعنوان تیموار بیتوی
بیای بهبود بیخی صفات بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانی گیاه ریحان توصیه نمود.
واژههای کليدی :آنتوسیانین ،عملکید بیولوژیک ،زالونوئید ،قند ،کلیوزیل
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امیوزه گیاهان دارویی از گیاهان مهوم اقتصوادی هسوتند کوه بوه
صورت خام یا زیاوری شده در طب سنتی و مدرن صنعتی مورد استفاده
و بهویهوری قویار مویگیینود ( .)Beigi, 2007ریحوان (Ocimum
) bacilicum L.یکی از گیاهان دارویی مهم متعلو بوه تیویه نعنوا
) (Lamiaceaeاست که به عنووان گیواهی دارویوی ،ادویوهای و نیوک
سبکی تازه مورد استفاده قیار میگیید .مواد مؤثیه پیکوی رویشوی ایون
گیاه خاصیت ضد قارچی و ضد باکتییایی داشته ،اشتهاآور است و بیای
معالجه نفخ شکم و کمک به هضم غذا استفاده میشود و نیوک کواربید
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وسیعی در صنایع غذایی ،دارویی و آرایشوی -بهداشوتی دارد (
.)2005
در بین عوامل مؤثی بی رشد کمى و کیفوى گیاهوان ،توأمین موواد
غذایى نقش ویژهای در ازکایش کمی و کیفوى محصوول دارد .جوذ
مواد غذایى به مقدار الزم در گیاه مستلکم شیایف مناسب خواک و آ
میباشد .حدود  21درصد از اراضى کشاورزى اییان در منطقه خشوک
قیار گیزته و داراى بارندگى کمى مىباشند ،این امی باعوث شوده کوه
خاکهای اکثی مناط اییان دارای اسیدیته و شوری باالیی باشند کوه
همین مسأله باعث میگیدد بعضى از عناصی کوممصوی علوی رغوم
موجود بودن در خاک ،نمیتوانند جذ گیاه شوند و گیاه عالئم کمبود
این عناصوی را نشوان مویدهود ( Behbahanizadeh and Emami,
 .)2008عناصی کممصی با وجود اینکه به مقدار کم مورد نیاز گیاهان
میباشد ،ولی نقش بیجستهای در رشد و نمو گیاهوان دارنود ،از جملوه
این عناصی مس میباشد که کمبوود آن در اغلوب خواکهوای نوواحی
خشک دیده میشوود ( .)Pirzad et al., 2013موس بوهعنووان یوک
عنصی ریکمغذی در سوال  0231شوناخته شود .ایون عنصوی در زیاینود
تنفس و زتوسنتک دخالت دارد .جذ مس به وسیله گیاهان تحت تأثیی
زاکتورهایی مثل  pHخاک ،تیکیوب شویمیایی خواک و تویاکم آن در
خاک قیار میگیید ( .) Reuther and Labanauskas, 1966عنصوی
مس در بسیاری از آنکیمهای اکسایش و زیایندهای زتوسونتک و تبوادل
هیدروکیبنها و پیوتئینها شویکت دارد ( .)Farzaneh, 2000در ایون
راستا مارشنی ( )Marschner, 1995بیان کید عناصیکممصی توأثیی
مثبتی بوی زتوسونتک و میوکان کلیوزیول در گیاهوان دارنود .در بیرسوی
موحدی دهنوی و همکاران ()Movahhedi Dehnavi et al., 2004
نیک محلولپاشی عناصی ریکمغذی ،سبب ازکایش قند محلوول در رقوم
های گلینگ شد .همچنین در بیرسی عوارزی و همکواران ( Arefi et
 )al., 2017میکان آنتیاکسیدان در گیاه ماش با ازکایش مس ازکایش
معنیداری نشان داد.
عالوه بی کودهای شیمیایی کودهوای آلوی نیوک توأثیی بسوکایی در
کمیت و کیفیت گیاهان دارویی دارند کودهای آلی نقش بسیار مهمی
در خاک و در پایداری کشاورزی دارد .این کودها عالوه بی تأمین منابع
غذایی مهم گیاه به عنوان جکء مهم در ساختمان خاک جهت ازوکایش
نگهداری آ و عناصی غذایی حایک اهمیت است و همچنین به عنووان
منبووع غووذا بوویای میکیوارگانیسوومهووای خوواک مطووی م ویباشوود
( .)Gliessman, 1990ورمیکمپوست یک کود بیوارگانیوک و شوامل
یک مخلوط بیولوژیک بسیار زعوال از بواکتییهوا ،آنوکیمهوا ،بقایوای
گیاهی ،کود حیوانی و کپسولهای کیم خاکی میباشد که سبب اداموه
عمل تجکیه مواد آلی خاک و پیشیزت زعالیتهای میکیوبی در بسوتی
رشد گیاه میگیدد ( .)Bremness, 1999ازکودن ورمیکمپوسوت بوه
خاک نه تنها زیاهمی عناصیغذایی مورد نیاز گیاه را ازکایش داده است
بلکه با بهبود شیایف زیکیکی و زیآیندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجواد
Beigi,

یک بستی مناسب بیای رشد ریشه ،موجبات ازکایش رشد اندام هووایی
و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکید را نیک زیاهم آورده است
( .)Arancon et al., 2004انصواری و همکواران ( Ansari et al.,
 )2020اعالم کیدند ورمیکمپوست به دلیل دارا بودن مواد مغذی زیاد
و تنو میکیوبوی در مقایسوه بوا کمپوسوت معموولی در بهبوود تنوو
میکیوبی خاک بیتیی دارد همچنین باعث بهبود ساختار دانهای خواک
پس از کاربید در خاک میشود ،با این حال ،این اثی مثبت به شدت به
خواص خاک بستگی دارد .تحقیقات نشان داد استفاده از کودهای آلی
مانند ورمیکمپوست ،میکان قند و کیبن در گیاه را ازوکایش موی دهود
( .)Toor et al., 2006همچنین ایوینش ( )Ievinsh, 2011گوکارش
کید ازکودن ورمیکمپوست به بستی کشوت باعوث ازوکایش معنویدار
محتوای کلیوزیل بیگ لوبیا گیدید .بنابیاین با توجه به لکوم مودیییت
تغذیه گیواهی در راسوتای ازوکایش و پایوداری تولیود و حفوط محویف
زیست ،این تحقی با هد بیرسی توأثیی کودهوای آلوی ،شویمیایی و
تلفیقی بی عملکوید گیواه دارویوی ریحوان و همچنوین یوازتن تلفیقوی
مناسب از کودها به منظور ازکایش کمیت و کیفیت این گیواه دارویوی
انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  0325-0326به صورت زاکتوریل در
قالب طی بلوکهای کامل تصادزی با  2تیکیب تیماری و سوه تکویار
در مکرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بییجنود (عوی جغیازیوایی 36
درجه و  56دقیقه شمالی ،طول جغیازیوایی  52و  03دقیقوه شویقی و
ارتفا  0491متی از سطح دریا) ،اجیا شد .قبل از کشت جهوت تعیوین
خصوصیات زیکیکی و شویمیایی خواک مکرعوه از عمو صوفی توا 31
سانتیمتیی نمونهبیداری میکب شد (جودول  .)0تیمارهوای آزمایشوی
شامل ورمیکمپوست و سولفات مس بودند که به صوورت تیکیبوی از
سه سطح ورمیکمپوست (صفی 5 ،و  01تن در هکتوار) و سوه سوطح
سولفات مس (صفی 3 ،و  6در هکار) تعیوین شودند .بوه منظوور انجوام
آزمایش ،پوس از شوخم ،دیسوک و مسوطح کویدن خواک اقودام بوه
کیتبندی زمین نموده و کیتهایی به ابعاد  6 × 6متی ایجواد گیدیود،
زاصله بین کیتها و بلوکهوا از یکودیگی بوه تیتیوب  0و  6متوی (بوا
احتسا جویهای آبیاری) در نظوی گیزتوه شود ،عملیوات کاشوت بوه
صورت خطی در پنج اردیبهشت سال  0325انجام گیزوت .هوی کویت
دارای هشووت ردیووك کاشووت کووه زاصووله کاشووت بوین ردیوكهووا 61
سانتیمتی و زاصله روی ردیكها  01سانتیمتی ،در عم دو سانتیمتوی
در نظی گیزته شد .آبیاری کویتهوا به صوورت سویفونی انجوام شود.
آبیاری اول همکموان بوا کاشوت (پونج اردیبهشوت  0325بوه صوورت
غیقا ) و آبیاری دوم هفت روز بعد از آبیاری اول به منظور تسهیل در
سبک شدن بذرها انجام شد .تیمار ورمیکمپوست به مقدار صفی ،پونج و
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 01تن در هکتار قبل از کشت با خاک مخلووط شود ،و محلوولپاشوی
بیگی سولفات مس نیک به مقدار صفی ،سه و شش در هکار از میحله ی
 6-9بیگی طی سه نوبت به زاصله  04روز انجام گیزت ( Sotoudeh
 .)et al., 2016عملیات سله شکنی به جهوت اینکوه گیاهچوههوا بوا
سهولت بیشتیی از خاک خارج شووند و رشود مطلووبی داشوته باشوند،
انجام شد .بیای حصول تیاکم مناسب (مطواب زواصول زوو الوذکی)،
گیاهان در سه میحله و پس از استقیار کامل در میحلوه شوش بیگوی
تنک شدند .در طول میاحل اجیای آزموایش هوی گونوه آزوتکوش و
علكکش شیمیایی مورد استفاده قیار نگیزت و کنتیل علكهای هیز از
طیی وجین دستی انجام شد .بعود از اعموال تیمارهوا و پوس از ورود
گیاهان به میحله گلدهی ،از هی کیت  01بوته با در نظی گیزتن اثویات
حاشیهای بوه طوور تصوادزی انتخوا شوده و سوپس نمونوههوایی از
بیگهای توسوعهیازتوه از  01بوتوه ،بطوور تصوادزی تهیوه و صوفات
بیوشیمایی ریحان اندازهگییی شدند .بیای اندازهگییی غلظت کلیوزیل
و کارتنوئید در بازت گیواهی از روش آرنوون اسوتفاده شود ( Arnon,

090

خنثویکننودگی DPPH

 .)1967ظیزیت آنتیاکسیدانی گیواه از روش
( -6،6دی زنیل -0پیکییل هیدرازیل) تعیین شد ( Turkmen et al.,
 .)2005بیای اندازهگییی مقدار تیکیبات زنوولی گیواه از روش زوولین
سیکالتو استفاده شود ( .)Haghirossadat et al., 2010انودازهگیویی
آنتوسیانین بیگ بوه روش  pHازتیاقوی انجوام گیزوت ( Wrosotad,
 .)1976جهت انودازهگیویی قنود کول از روش آنتویون اسوتفاده شود
( .)Mocreadye et al., 1950همچنوین میوکان زالونوئیود کول بوا
اسوتفاده از معوی آلومینیووم کلییود انجوام گیزوت ( Chang et al.,
 .)2002در آخی زصل رشد ،زمانی که بذور گیاه کوامال رسویده بودنود،
بیداشت نهایی طی یک میحله (یک چین) ،جهت تعیوین عملکوید توی
بیولوژیکی (عملکید کل اندامهای هوایی) انجام شد .تجکیه و تحلیول
آماری دادههوا بوا کموک نویم ازوکار آمواری SASصوورت پوذییزت و
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سوطح احتموال
پنج درصد مقایسه شدند.

جدول  -1خصوصيات فيزیكوشيميایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in experimental site

هدایت
الكتریكی
EC
)(dS/m
6

اسيدیته
pH
8

نيتروژن

پتاسيم

فسفر

مواد آلی

بافت خاک

N
)(%

K
)(ppm

P
)(ppm

Organic
matter
)(%

Soil texture

0.042

208

45

0.38

لومی

نتایج و بحث
رنگیزههای فتوسنتزی

نتایج آزمایش بیوانگی توأثیی معنویدار اثوی سواده ورمویکمپوسوت
بیکلیوزیل  b ،aو کلیوزیل کل بود ،با توجه به نتایج مقایسه میوانگین
بیشتیین میکان کلیوزیل  6/56( aمیلیگیم بی گویم) و کلیوزیول کول
( 4/13میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تن در هکتوار ورمویکمپوسوت و
کمتیین میکان این صفات به تیتیب ( 0/26و  3/35میلیگیم بی گویم)
از تیمار شاهد بدست آمد (جدول  ،)6همچنین مشواهده شود کوه اثوی
ساده سولفات مس بی کلیوزیل  aو کل معنیدار بود ،مالحظه شد کوه
بیشتیین میکان کلیوزیل  6/35( aمیلیگیم بی گویم) و کلیوزیول کول
( 3/93میلیگیم بی گیم) از تیمار سه در هکار سولفات مس بدست آمد
و کمتیین میکان کلیوزیل  aو کلیوزیل کل (بوهتیتیوب 6/03 ،و 3/66
میلیگیم بی گیم) از تیمار شاهد حاصول شود (جودول  .)3اثوی متقابول
تیمارهووا نیووک تووأثیی معنوویداری بووی رنگیووکههووای زتوسوونتکی داشووت،
بهطوریکه باالتیین میکان کلیوزیل  bو کل (بهتیتیب 6/53 ،و 4/02
میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تن در هکتار ورمویکمپوسوت و سوه در
هکار سولفات مس و کمتیین میکان ایون صوفات (بوهتیتیوب 0/23 ،و

عمق خاک
Soil depth
)(cm
0-30

 3/64میلیگیم بی گیم) میبوط به تیمار شاهد بود (جودول  .)4مشوابه
نتایج این تحقی در بیرسی سوتوده و همکواران ( Sotoudeh et al.,
 )2016روی گیوواه کنجوود مشووخه شوود کووه کوواربید کووود آلووی
ورمیکمپوست باعث ازکایش معنیدار میکان کلیوزیل گیدید .نوربخش
و همکاران ( )Noorbakhsh et al., 2016نیک با مطالعه بی روی گیاه
دارویی اکلیل کووهی بیوان کیدنود کوه تیموار ورمویکمپوسوت توأثیی
معنیداری بی رنگیکههای زتوسنتکی داشته است .در مطالعهای دیگی با
ازکایش مقدار ورمیکمپوست میکان کلیوزیل کل گیواه مویزه ازوکایش
یازت ،بهطوریکه بیشتیین میکان کلیوزیل کل ( 33/55میلیگویم بوی
گیم) در تیموار دو تون در هکتوار ورمویکمپوسوت و کمتویین میوکان
کلیوزیل کول ( 62/60میلویگویم بوی گویم) در تیموار بودون کواربید
ورمیکمپوست (شاهد) بوهدسوت آمود (.)Heidarpour et al., 2020
ویکانی و همکاران ( )Weisany et al., 2012بیان کیدند اسوتفاده از
ورمی کمپوست عالوه بی زیاهم نمودن مقودار زیوادی عناصوی غوذایی
بخصوووص نیتوویوژن ،بووا تعوودیل اس ویدیته خوواک جووذ بس ویاری از
ریکمغذیهوا ماننود روی و آهون را کوه در چیخوههوای زتوسونتکی و
ساختمان سیتوکیومها نقش دارند ،ازکایش میدهد .ازکایش جذ این
ریکمغذیها که نقش اساسی در ساختار و تولید کلیوزیل دارنود سوبب
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ازکایش رنگیکههای زتوسنتکی میشوند .همسو با نتایج ایون آزموایش
عسگیی لجوایی و همکواران ( )Asgari Lajayer et al., 2015بیوان
کیدند که غلظت های مختلك موس باعوث ازوکایش معنویدار میوکان
کلیوزیل در گیواه دارویوی ریحوان شوده اسوت .تقویزاده و همکواران
( )Taghizadeh et al., 2017نیک مشاهده نمودند کوه کواربید موس
باعث ازکایش غلظت کلیوزیل بیگ گیاه علوك چشومه گیدیود .توأثیی
مثبت عنصی مس بی میکان شاخه کلیوزیل این گیاه دارویی بوه ایون
صورت توجیه میشود که ازکایش موس سوبب ازوکایش زعالیوتهوای
زتوسنتکی می گیدد که با ازکایش زعالیتهوای زتوسونتکی بوه نووعی
تولید پیش مادههای مناسب جهت بیوسنتک کلیوزیول در کلیوپالسوت
ازکایش مییابد و نهایتا منجی به ازکایش شاخه کلیوزیل در بیگهوا
میشود (.)Zare Dehabadi and Asrar, 2009
فعالیت آنتیاکسیدانی

اثی ساده ورمیکمپوسوت و سوولفات موس همچنوین اثوی متقابول
تیمارها بی میکان زعالیت آنتیاکسیدانی معنیدار شد .مالحظه شود کوه
بیشتیین میکان زعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ( 92/53درصد) میبوط بوه
تیمار  01تن در هکتار ورمی کمپوست و کمتویین آن ( 95/03درصود)
میبوط به تیمار شاهد بود (جدول  ،)6عوالوه بوی ایون تیمارهوای  3در
هوکار سوولفات موس و شوواهد بوهتیتیوب بوا  99/00و  96/61درصوود
بیشتیین و کمتیین زعالیت آنتیاکسیدانی گیواه را داشوتند (جودول .)3
نتایج اثیات متقابل نشان داد بیشتیین میکان زعالیوت آنتوی اکسویدانی
( 26/53درصد) ،با مصی  01تن در هکتار ورمیکمپوسوت و سوه در
هکار سولفات مس به دست آمد و کمتیین میوکان آن ( 95/30درصود)
در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)4دوماس و همکواران ( Dumas
 )et al., 2003در نتایجی مشابه بیان کوید کوه کودهوای آلوی توأثیی
مثبتی بی تجمع میکان آنتیاکسیدان گوجه زینگی داشت .نوور زوائکه و
همکاران ( )Nur Faezah et al., 2012نیک بیان نمودند که ،بیشتیین
مقوودار آنتوویاکسوویدان درگیوواه کاسوواوا در تیمووار حوواوی کووود آلووی
ورمیکمپوست مشاهده شد که با نتایج پژوهش حاضوی مطابقوت دارد.
ابوو ال-ماگود و همکواران ( )Abou El-Magd et al., 2006اظهوار
داشتند بستیهای حاوی کودهای آلی تهویة خاک و ظیزیت نگهوداری
آ را ازکایش میدهد و بوا رهاسوازی کُنود عناصوی غوذایی وضوعیت
مطلوبی بیای تنفس و رشد گیاه ایجاد کوید و باعوث ازوکایش زعالیوت
آنتیاکسیدانی میشود .نتایج اسدی کیم و همکاران ( Asadi Karam
 )et al., 2015نشان داد عنصی ریکمغذی مس باعث ازکایش معنیدار
میکان زعالیت آنتیاکسیدانی گیاه تیه تیکک در مقایسه بوا شواهد شود.
همچنین عارزی و همکاران ( )Arefi et al., 2017بیان کیدند ،میکان
زعالیت آنتیاکسیدانی گیاه ماش با غلظتهای مختلك موس ازوکایش
معنیداری نشان داد که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد.

میزان فنول کل گیاه

نتایج بدست آمده از تجکیه واریانس ،حاکی از تأثیی معنویدار اثوی
ساده سولفات مس بی میکان زنوول ریحوان اسوت هیچنود اثوی سواده
ورمیکمپوست و اثی متقابل تیمارها معنیدار نشد .با توجه به نتایج این
آزمایش ،با مصی سولفات مس میکان زنول نسبت به شاهد ازوکایش
یازت ،به طوری که بیشتیین مقدار زنول ( 05/62میلیگیم بی گویم) در
اثی کاربید سه در هکار سولفات مس بدست آمد و کمتیین میکان زنول
( 01/29میلیگیم بی گیم) در تیمار شاهد مشاهده شود (جودول  .)3در
این راسوتا سولطانینوژاد و همکواران ()Soltaninejad et al., 2013
گکارش کیدند استفاده از عنصی ریکمغذی مس سبب ازکایش در میکان
زنول گیاه دارویی شییین بیان گیدید .همچنین مشاهده شده است که
در بیگ گیاه اسفناج تیمار مس باعث ازوکایش تیکیبوات زنوولی شوده
است ( .)Caldwell, 2002مککی ( )McKey, 1979گکارش کید از
آنجا که بی اساس دو زیضیه تعادل کیبن بوه موواد معودنی و زیضویه
تمایک رشد رابطه دو طیزه بین متابولیسم اولیوه و ثانویوه اثبوات شوده
است .لذا ازکایش عناصی غذایی ماکیو و میکیو منجی به ازکایش میکان
زتوسنتک خاله در گیاه و در نتیجه ازکایش زعالیت آنکیمهای درگیی با
بیوسنتک نشاسته و پیوتئین در سنتک تیکیبات ثانویه میگیدد ( Muller
 .)et al., 2013از طیزی ازکایش تیکیبات زنوولی بوا ازوکایش میوکان
کیبوهیدراتها در گیاه ارتباط مستقیم دارد از آنجا کوه هیودراتهوای
کیبن اسکلت مورد نیاز بیای ساخت تیکیبات زنولی شناخته شودهانود،
لذا ازکایش در مقدار آنها به عنوان ازوکایش سوبسوتیا بویای تیکیبوات
زنولی میباشد (.)Nguyen and Niemeyer, 2010
میزان آنتوسیانین

با توجه به نتایج این آزمایش اثی ساده ورمیکمپوسوت و سوولفات
مس و همچنین اثی متقابل این تیمارها میکان آنتوسیانین را نسبت بوه
شاهد ازکایش داد .نتایج مقایسه میوانگین نشوان داد بیشوتیین میوکان
آنتوسیانین ( 6/53میلیگیم بی گیم) از کواربید سوه در هوکار سوولفات
مس و کمتیین میکان آن ( 0/65میلیگیم بوی گویم) در تیموار شواهد
مشاهده شد (جدول  .)3همچنین اثیات متقابل نیک نشان داد ،بیشتیین
میووکان آنتوسوویانین ( 3/13میلوویگوویم) از تیمووار  01توون در هکتووار
ورموویکمپوسووت و سووه در هووکار سووولفات مووس و کمتوویین میووکان
آنتوسیانین ( 0/99میلیگیم) از تیموار شواهد بدسوت آمود (جودول .)4
همسو با نتوایج ایون آزموایش ،نتوایج حاصول از تحقیو ابویاهیمزاده
آبدشووتی ( )Ebrahimzadeh Abdashti et al., 2016روی گیوواه
دارویی چای تیش نشوان داد کوه تیموار ورمویکمپوسوت بوی میوکان
آنتوسیانین توأثیی معنویداری گذاشوت .همچنوین امیویی و همکواران
( )Amiri et al., 2017گکارش کیدند کاربید ورمویکمپوسوت باعوث
ازکایش میکان آنتوسیانین در گیاه دارویی گاو زبان اییانی شد.

امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي برخي پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...
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امیتي فرد و همکاران ،ارزیابي برخي پارامترهاي بیوشیمایي و فعالیت آنتياكسیداني گیاه ریحان ...

بهنظی میرسد که کاربید کودهوای آلوی در خواک ضومن توأمین
مقادییی از عناصوی غوذایی ،باعوث بهبوود سواختمان خواک ،ازوکایش
ظیزیت نگهداری رطوبت ،امکان آمادهسازی بستیمناسبتی بیای رشد
ریشه و ازکایش سبکینگی گیاه شده و از این طیی  ،بهبود خصوصیات
کیفی گیاه نظیی آنتوسانین را در پی داشته اسوت ( Raja Sekar and
 .)Karmegam, 2010مشابه با نتایج این تحقیو قیبوانلی و کیواپور
( )Ghorbanli and Kiapoor, 2012در بیرسیهای خود نشان دادند
که کاربید عنصی مس در گیاه خیزه اثی ازکایشوی بوی روی آنتوسویانین
داشته است .سلطانینژاد و همکواران ()Soltaninejad et al., 2013
نیک در بیرسی تأثیی مس بی متابولیتهای ثانویوه گیواه شوییین بیوان،
عنوانکیدند که با ازکایش مس میکان آنتوسویانینهوا بوه طوور قابول
توووجهی ازووکایش داشووته اسووت .همچنووین یادگوواری و عالئیووان (
 )Yadegari and Alayean, 2012درگکارشوی بیوان نموود عناصوی
ریکمغذی مانند مس نقش مؤثی در حفط آنتیاکسیدانها و به دنبال آن
ازکایش میکان آنتوسیانین دارند .که این نتوایج بوا نتوایج ایون تحقیو
همخوانی داشت.
میزان فالونوئید گیاه

نتایج به عمول آموده در ایون زمینوه نشوان داد ،کوه بوا مصوی
ورمی کمپوست میکان زالونویید بوه طوور معنویداری ازوکایش یازوت،
اگیچه کاربید سولفات مس و اثی متقابل تیمارها بوی میوکان زالونوئیود
ریحان تأثیی معنیداری نداشت .با توجه بوه جودول مقایسوه میوانگین
بیشتیین میکان زالونوئید ( 3/66میلیگیم بی گیم) از تیمار  01تون در
هکتار ورمیکمپوست و کمتیین میکان زالونوئید ( 6/65میلیگویم بوی
گیم) از تیمار شاهد بدست آمد (جدول  .)6مشابه نتوایج ایون آزموایش
وجودی مهیبوانی و همکواران ()Vojodi Mehrabani et al., 2017
در بیرسیهای خود به این نتیجه دسوت یازتنود کوه ورمویکمپوسوت
باعوث ازووکایش میوکان زالونوئیوود در گیواه شوواهی گیدیود .همچنووین
مختومی و همکاران ( )Makhtoumi et al., 2022گکارش کیدند که
حووداکثی مقوودار زالونوئیوود کوول در گیاهووان ریحووان تیمووار شووده بووا
ورمیکمپوست  61درصد وزنی خاک با  26/03میلیگیمبیگیم بهدست
آمد .قیبانلی و همکواران ( )Ghorbanli et al., 2011دلیول ازوکایش
تیکیبات زالونوئیدی در اثی استفاده از کودهای آلوی را اینگونوه بیوان
کیدند که کاربید کودهای آلی به دلیل ازکایش دستیسی گیاه به موواد
غذایی مخصوصا کویبن و نیتویوژن موجوب ازوکایش تولیود تیکیبوات
زالونوئیدی میگیدند.
میزان قند کل گیاه
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سولفات مس بی میکان قند کل گیاه بود ،اگیچوه اثوی متقابول تیمارهوا
معنیدار نشد .با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها بیشتیین میکان قند
( 04/64میلیگیم بی گیم) در نتیجهی اعمال سطح  01تون در هکتوار
ورمیکمپوست و کمتیین میکان ( 01/32میلیگیم بوی گویم) از تیموار
شاهد به دست آمد ،بهطوریکه تیمار  01تن در هکتار ورمیکمپوست
نسبت به شاهد  33/15درصد ازکایش داشوت (جودول  .)6تیموار  3در
هکار سولفات مس با  06/22میلیگیم بی گیم باالتیین و تیمار شاهد با
 2/02میلیگیم بی گیم پایینتیین میوکان قنود را داشوت ،هوی چنود از
لحاظ آمواری بوین تیموار  6در هوکار سوولفات موس و شواهد تفواوت
معنوویداری وجووود نداشووت (جوودول  .)3بیاسوواس نتووایج کورومکووار و
همکاران ( )Kurumkar et al., 2005کاربید ورمویکمپوسوت سوبب
ازکایش تجمع کیبوهیدراتها شود .همچنوین در پوژوهش یوداللهی و
همکاران ( )Yadollahi et al., 2015کاربید کود آلی باعث ازوکایش
میکان کیبوهیدرات گیاه گلینگ شد که با نتایج این تحقی همخووانی
دارد .مارشنی ( )Marschner, 1995بیان کید کوه کودهوای آلوی بوه
واسطه داشتن عناصی غذایی مانند آهن ،روی و منگنک و نیک قیار دادن
آ در دسووتیس گیوواه باعووث ازووکایش میووکان کیبوهیوودرات در گیوواه
میشوند .عارزی و همکواران ( )Arefi et al., 2017گوکارش کیدنود
کاربید مس باعث ازکایش میکان قند محلول درگیاه ماش شود .نتوایج
آزمایش حسونزاده و همکواران ( )Hassanzadeh et al., 2015نیوک
نشان داد کاربید کودهای کممصی باعث ازکایش میکان قند در گیواه
میزهی یکساله شد که با نتایج این تحقی همخوانی دارد.
عملکرد بیولوژیک

اثیساده ورمیکمپوست و سولفات مس و نیک اثی متقابول آنهوا بوی
میکان عملکید بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .بوا
توجه به نتایج اثیات متقابل مالحظه شد ،بیشتیین ازکایش در عملکید
بیولوژیک ( 61269/3کیلوگیم در هکتار) با کاربید پنج تون در هکتوار
ورمیکمپوست و شش در هکار سوولفات موس و کمتویین (06526/3
کیلوگیم در هکتار) میبوط به شواهد بوود (جودول  .)4مشوابه تحقیو
حاضی ،در مطالعه درزی و همکواران ( )Darzi et al., 2011بوی روی
اثی کودهای آلی بی گیاه انیسون مشواهده شود کوه بیشوتیین عملکوید
بیولوژیک با مصی  01تن در هکتار ورمیکمپوسوت حاصول گیدیود.
نتایج مطالعه سعیدنژاد و رضوانیمقودم ( Saeidnejad and rezvani
 )Moghadam., 2010نیک نشان داد که تیمار ورمیکمپوست ( 01تن
در هکتار) بیشتیین عملکید بیولوژیک زییه سوبک را داشوت .سویدی و
همکاران ( )Seyyedi et al., 2016گکارش کیدند که ورمیکمپوست
دارای آنکیمهایی نظیی پیوتئاز ،آمیالز ،لیپاز ،سلوالز و کتیناز است کوه
در تجکیه مواد آلی خاک و در نتیجه در دستیس قیار دادن مواد مغوذی
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نتيجهگيری
به طور کلی نتایج این تحقی حاکی از آن بود که کاربید تلفیقوی
 توانست بیخوی،کود آلی ورمیکمپوست با کود شیمیایی سولفات مس
 زعالیت آنتیاکسویدانی، نظیی رنگیکههای زتوسنتکی،صفات بیوشیمایی
 هیچنود اثوی متقابول ایون،و میکان آنتوسیانین ریحان را ازکایش دهود
 زالونوییود و محتووی زنول گیواه را، نتوانست میکان قند کل،تیمارها
 بوا توجوه بوه نتوایج ایون، به نظی مویرسود.تحت تاثیی خود قیار دهد
 در هوکار3  تن در هکتار ورمویکمپوسوت و01 میتوان تیمار،آزمایش
سووولفات مووس را بعنوووان تیمووار بیتووی بوویای بهبووود بیخووی صوفات
 ولی بیای تائید.بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی گیاه ریحان توصیه نمود
. نیاز به تحقیقات تکمیلی و دوساله میباشد،نتایج این آزمایش یکساله
،همچنین با توجه محدودیت انودازه گیویی صوفات در ایون آزموایش
توصیه می گیدد که سایی صفات دارویی ریحان نظیی میکان اسوانس و
 جهووت ارزیووابی سووالمت گیوواه،همچنووین میووکان نیتییووت و نیتوویات
.اندازهگییی شود
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مورد نیاز گیاه نقش مؤثیی دارد و با زیاهم آوردن محیف رشد مناسوبی
بویای گیواه موجوب ازوکایش رشود آن میگویدد از ایون رو کواربید
 همچنوین.ورمیکمپوست موجب ازکایش عملکوید بیولوژیوک گیدیود
استفاده از کود ورمیکمپوست به سبب ازکایش هومووس و موواد آلوی
 و آنوکیمهوای گیواهی کوه در کودهوای، هورمونها، ویتامینها،خاک
 را در خاک ازکایش داده و بودین تیتیوب سوبب،شیمیایی وجود ندارند
 شووعبانزاده و همکوواران.ازووکایش کمیووت محصووول شووده اسووت
) بووا تووأثیی محلووولپاشووی عناصوویShabanzadeh et al., 2012(
ریکمغذی بی گیاه سیاهدانه دریازتند که محلولپاشی عناصی ریکمغوذی
 پییزاد و.نسبت به شاهد سبب ازکایش معنیدار عملکید بیولوژیک شد
) چنین استنباط کیدنود کوه ازوکایشPirzad et al., 2013( همکاران
عملکید زیستی با مصی عناصی ریکمغوذی علول مختلفوی مویتوانود
،داشته باشد که از آن جمله میتوان بوه ازوکایش زعالیوت زتوسونتکی
 ازکایش تعداد دانه در بوته و در کل ازکایش،ازکایش تعداد شاخه زیعی
.عملکید بیولوژیک را اشاره کید
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