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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. 
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 مقاله پژوهشی

 683-044 ص، 1041تابستان، 2، شمار63جلد 
 

 اکسیدانی گیاه ریحانارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی و فعالیت آنتی

 (Ocimum basilicum L.) کمپوست و سولفات مسدر واکنش به ورمی 
 

 4خیاطمهدی  -3جهانیمهدی  -2عسگریانمحبوبه  -*1امینی فردمحمّدحسین 
 72/27/2911تاریخ دریافت: 

 72/27/2022تاریخ پذیرش: 

 

   چكيده

شویمیایی و   ،بهبوود شویایف زیکیکوی    و استفاده از آن باعثهای مناسب تبدیل مواد زاید آلی به کودهای آلی می باشد ورمی کمپوست یکی از روش
 منظوور  بوه  دهود. متابولیسم گیاه را تحت تأثیی قویار موی   ،ای که کمبود آنمس یک عنصی ریکمغذی گیاه است، به گونه.  همچنین شودمی زیستی خاک

 کامول  هوای بلووک  طوی   قالوب  در زاکتوریل صورت به آزمایشی ریحان، دارویی گیاه بیوشیمیایی صفات بی کمپوست و سولفات مسورمی تأثیی بیرسی
 سولفات مسو ( تن در هکتار 01و  5صفی، ) سطح سه در کمپوستشامل ورمی زاکتورها. شد اجیا بییجند دانشگاه کشاورزی دانشکده مکرعه در تصادزی
کلیوزیول، زعالیوت    بوی میوکان   داریمعنوی  اثوی  کمپوستورمی که داد مقایسه میانگین نشان نتایج. بودند تکیار سه با( در هکار 6و  3 صفی،) سطح در سه
 01 کاربید با( گیم بی گیممیلی 66/3) زالونوئید میکان بیشتیین کهطوریبه اکسیدانی، آنتوسیانین، زالونوئید، قند و عملکید بیولوژیک ریحان داشت،آنتی

درصود   15/33کمپوسوت،  تون در هکتوار ورموی    01تیمار  آمد. بدست شاهد از( گیم بی گیممیلی 65/6)آن  میکان کمپوست و کمتیینتن در هکتار ورمی
آنتوسویانین، قنود و عملکوید     محتویاکسیدانی، زنول، کل، زعالیت آنتی و aکلیوزیل میکان  نیک بی مس نسبت به شاهد،  قند گیاه را ازکایش داد. سولفات

در هکار سوولفات موس و    3گیم( از تیمار  بی گیممیلی 22/06و  62/05تیتیب که بیشتیین میکان زعالیت زنول و قند )بهطوریبود، به بیولوژیک تأثییگذار
 a (66/0میکان کلیوزیل  بیشتیین داد، اثیات متقابل نیک نشان نتایج گیم( از شاهد بدست آمد. بی گیممیلی 02/2و  29/01تیتیب ها )بهکمتیین میکان آن

 13/3) درصد( و آنتوسیانین 53/26اکسیدانی )، زعالیت آنتی(گیم گیم بیمیلی 02/4) کل ، کلیوزیل(گیم گیم بیمیلی 53/6) b ، کلیوزیل (گیم بیگیممیلی
 بیولوژیوک  عملکوید  در ازکایش بی این بیشتیین عالوه .آمد بدستدر هکار  3 کمپوست و سولفات مسورمی هکتار در تن 01کاربید  با (گیم گیم بیمیلی
 در کیلوگیم 3/06526)کمتیین آن  و هکار در شش سولفات مس همیاه با کمپوستورمی هکتار در تن تیمار پنج کاربید با( هکتار در کیلوگیم 3/61269)

تیموار بیتوی    را بعنواندر هکار  3کمپوست و سولفات مس تن در هکتار ورمی 01توان تیماربا توجه به نتایج این آزمایش، می.  بود دشاه به میبوط( هکتار
 اکسیدانی  گیاه ریحان توصیه نمود.بیای بهبود بیخی صفات بیوشیمیایی و آنتی

 
 کلیوزیلآنتوسیانین، عملکید بیولوژیک، زالونوئید، قند،  :کليدی هایواژه
 

   3 2 1 مقدمه

                                                 
منطقه دانشیاران گیوه آموزشی علوم باغبانی و میکک پژوهشی گیاهان ویژه  -4و  0

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بییجند، بییجند، اییان
 (Email: mh.aminifard@birjand.ac.ir          نویسنده مسئول: -)*
دانشجوی کارشناسی ارشد، گیوه علوم باغبانی، گیایش زیکیولوژی گیاهان  -6

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بییجند، بییجند، اییانای و عطیی، دارویی، ادویه

 پکشکی، دانشگاه بییجند، بییجند، اییاندانشیار، گیوه آموزشی گیاه -3
DOI: 10.22067/JHS.2021.69217.1029 

بوه   کوه  اقتصوادی هسوتند   مهوم  گیاهان از دارویی گیاهان امیوزه
 استفاده مورد صنعتی مدرن و طب سنتی در زیاوری شده یا خام صورت

 Ocimum) (. ریحوان  Beigi, 2007گیینود ) قویار موی   وریبهویه  و

bacilicum L.)       یکی از گیاهان دارویی مهم متعلو  بوه تیویه نعنوا
(Lamiaceae)     ای و نیوک  است که به عنووان گیواهی دارویوی، ادویوه

 نیو ا یشو یرو کوی یمؤثیه پ موادگیید. سبکی تازه مورد استفاده قیار می
اشتهاآور است و بیای  داشته،یی ایباکتی و ضد یضد قارچ تیخاص اهیگ

کواربید   کیو و ن شودیم استفاده معالجه نفخ شکم و کمک به هضم غذا

https://jhs.um.ac.ir/
mailto:mh.aminifard@birjand.ac.ir
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 ,Beigi) دارد یبهداشوت  -یشو یآرا و ییدارو ،ییغذا عیدر صنا یعیوس

2005.) 
در بین عوامل مؤثی بی رشد کمى و کیفوى گیاهوان، توأمین موواد     

 ای در ازکایش کمی و کیفوى محصوول دارد. جوذ    غذایى نقش ویژه
 مواد غذایى به مقدار الزم در گیاه مستلکم شیایف مناسب خواک و آ  

 درصد از اراضى کشاورزى اییان در منطقه خشوک  21 حدود .باشدیم
ه باشند، این امی باعوث شوده کو   قیار گیزته و داراى بارندگى کمى مى

های اکثی مناط  اییان دارای اسیدیته و شوری باالیی باشند کوه  خاک
 مصوی  علوی رغوم   بعضى از عناصی کوم  گیددیله باعث مأهمین مس

کمبود  گیاه شوند و گیاه عالئمتوانند جذ  میموجود بودن در خاک، ن
 ,Behbahanizadeh and Emami)دهود  این عناصوی را نشوان موی   

 اهانیگ ازین به مقدار کم مورد نکهیمصی  با وجود اعناصی کم(. 2008
از جملوه   ،دارنود  اهوان ینمو گ و در رشد یانقش بیجسته یول باشد،یم

ی هوای نوواح  باشد که کمبوود آن در اغلوب خواک   این عناصی مس می
 کیو عنووان  موس بوه   .(Pirzad et al., 2013) شوود خشک دیده می

 نود یعنصوی در زیا  نیو شوناخته شود. ا   0231مغذی در سوال  کیعنصی ر
 ییثأتحت ت اهانیگ لهیتنفس و زتوسنتک دخالت دارد. جذ  مس به وس

خواک و تویاکم آن در    ییایمیشو  بیو ک، تیکخا pH مثل ییزاکتورها
عنصوی   .(Reuther and Labanauskas, 1966 ) یدیگیخاک قیار م
زتوسونتک و تبوادل    یندهایو زیا شیاکسا یهامیاز آنک یاریمس در بس

(. در ایون  Farzaneh, 2000)ها شویکت دارد  نیها و پیوتئدروکیبنیه
مصی  توأثیی  ( بیان کید عناصیکمMarschner, 1995راستا مارشنی )

 بیرسوی  مثبتی بوی زتوسونتک و میوکان کلیوزیول در گیاهوان دارنود. در      
 (Movahhedi Dehnavi et al., 2004دهنوی و همکاران ) موحدی

سبب ازکایش قند محلوول در رقوم   ،عناصی ریکمغذیپاشی محلول نیک
 Arefi etهمچنین در بیرسی عوارزی و همکواران )   گلینگ شد. یها

al., 2017 )شیمس ازکا ازکایشبا در گیاه ماش  دانیاکسیآنت کانیم 
 .نشان داد یداریمعن

بسوکایی در  عالوه بی کودهای شیمیایی کودهوای آلوی نیوک توأثیی     
 مهمی بسیار نقش آلی کمیت و کیفیت گیاهان دارویی دارند کودهای

 منابع تأمین بی کشاورزی دارد. این کودها عالوه پایداری در و خاک در

 ازوکایش  جهت خاک ساختمان در جکء مهم عنوان به گیاه مهم غذایی

 عنووان  به همچنین و است اهمیت غذایی حایک عناصی و آ  نگهداری

 باشوودیهووای خوواک مطووی  موو سوومیکیوارگانیم بوویای غووذا منبووع
(Gliessman, 1990 .)و شوامل   کیو وارگانیکود ب کی کمپوستیورم
 اییو بقا هوا، میهوا ،آنوک  زعوال از بواکتیی   اریبس کیولوژیمخلوط ب کی
 که سبب اداموه  باشدیم یهای کیم خاکو کپسول یوانیح کود ،یاهیگ

در بسوتی   یکیوبیم هایتیزعال شیزتیخاک و پ یمواد آل هیتجک عمل
بوه   کمپوسوت یازکودن ورم(. Bremness, 1999) گیددیم اهیرشد گ

داده است  شیرا ازکا اهیگ ازیمورد ن ییغذاعناصی یخاک نه تنها زیاهم
 جواد یخاک، ضمن ا یاتیح ندهاییو زیآ یکیکیز فیشیا بلکه با بهبود

 ییاندام هووا  رشد شیموجبات ازکا شه،یبستی مناسب بیای رشد ر کی
 زیاهم آورده است کیرا ن عملکید بهبود تیماده خشک و در نها دیو تول
(Arancon et al., 2004 .)  ( انصواری و همکوارانAnsari et al., 

بودن مواد مغذی زیاد  کمپوست به دلیل داراورمیاعالم کیدند ( 2020
معموولی در بهبوود تنوو      و تنو  میکیوبوی در مقایسوه بوا کمپوسوت    
ای خواک  بهبود ساختار دانه میکیوبی خاک بیتیی دارد همچنین باعث

این حال، این اثی مثبت به شدت به  شود، باپس از کاربید در خاک می
آلی  کودهای از استفاده ن دادحقیقات نشات .خواص خاک بستگی دارد

دهود  موی  ازوکایش  گیاه را در کیبن و قند میکان کمپوست،مانند ورمی
(Toor et al., 2006همچنین .) ایوینش (Ievinsh, 2011 )  گوکارش

 داریمعنو  شیبه بستی کشوت باعوث ازوکا    کمپوستیکید ازکودن ورم
بنابیاین با توجه به لکوم مودیییت  . دیگید ایبیگ لوب لیمحتوای کلیوز

راسوتای ازوکایش و پایوداری تولیود و حفوط محویف        تغذیه گیواهی در 
 تحقی  با هد  بیرسی توأثیی کودهوای آلوی، شویمیایی و     زیست، این

 یوازتن تلفیقوی   تلفیقی بی عملکوید گیواه دارویوی ریحوان و همچنوین     
 ازکایش کمیت و کیفیت این گیواه دارویوی  ور مناسب از کودها به منظ

  .انجام شد
 

 هامواد و روش

در  لیبه صورت زاکتور 0325-0326 یپژوهش در سال زراع نیا
و سوه تکویار    یماریت بیتیک 2با  یکامل تصادز یهاقالب طی  بلوک

 36)عوی  جغیازیوایی    یجنود یدانشگاه ب یدر مکرعه دانشکده کشاورز
دقیقوه شویقی و    03 و 52شمالی، طول جغیازیوایی  دقیقه  56درجه و 
 نیوی اجیا شد. قبل از کشت جهوت تع  ،متی از سطح دریا( 0491ارتفا  
 31خواک مکرعوه از عمو  صوفی توا       ییایمیو شو  یکیکیز اتیخصوص
ی شو یآزما یمارهوا یت (.0جودول  ) میکب شدی یداربنمونه یمتییسانت

از  یبو یبه صوورت تیک که  سولفات مس بودندکمپوست و شامل ورمی
سوطح   سوه ( و تن در هکتوار  01و  5)صفی، کمپوست ورمیسه سطح 

شودند. بوه منظوور انجوام      نیوی ( تعدر هکار 6و  3صفی، ) سولفات مس
آزمایش، پوس از شوخم، دیسوک و مسوطح کویدن خواک اقودام بوه         

 د،یو گید جواد یمتی ا 6×  6 ادبه ابع ییهاکیت زمین نموده و یبندکیت
متوی )بوا    6و  0 بیو بوه تیت  گییکود یهوا از  ها و بلوککیت نیزاصله ب

شوت بوه   اکعملیوات  ( در نظوی گیزتوه شود،    یاریآب یهایاحتسا  جو
انجام گیزوت. هوی کویت     0325سال  بهشتیارد پنجدر  یصورت خط

 61 هوواكیوورد نیردیووك کاشووت کووه زاصووله کاشووت بوو هشووتدارای 
 متوی یسانت دودر عم  ، متییسانت 01 هاكیرد یو زاصله رو متییسانت

به صوورت سویفونی انجوام شود.      اوهتیوک . آبیاریدر نظی گیزته شد
بوه صوورت    0325 بهشوت یارد پونج آبیاری اول همکموان بوا کاشوت )   

تسهیل در  منظورروز بعد از آبیاری اول به  هفتغیقا ( و آبیاری دوم 
 و پونج  صفی، مقدار به کمپوستورمی تیمار .سبک شدن بذرها انجام شد
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 پاشوی محلوول  و شود،  مخلووط  خاک با کشت از قبل هکتار در تن 01
 یمیحله از هکار در شش و سه صفی، مقدار به نیک مس سولفات بیگی
 Sotoudehگیزت ) انجام روز 04 زاصله به نوبت سه طی بیگی 9-6

et al., 2016).    هوا بوا  عملیات سله شکنی به جهوت اینکوه گیاهچوه 

باشوند،   داشوته  مطلووبی  رشود  و خارج شووند  از خاک بیشتیی سهولت
الوذکی(،  بیای حصول تیاکم مناسب )مطواب  زواصول زوو    انجام شد. 

 یبیگو  میحله و پس از استقیار کامل در میحلوه شوش   سهدر  اهانیگ
و  کوش آزوت  هگونو هوی   آزموایش  اجیای در طول میاحل تنک شدند.

 از هیز هایعلك کنتیلو  نگیزت قیار استفاده مورد کش شیمیاییعلك
شد. بعود از اعموال تیمارهوا و پوس از ورود      انجام دستی وجین طیی 

گیزتن اثویات   بوته با در نظی 01از هی کیت گیاهان به میحله گلدهی، 
هوایی از  نمونوه سوپس   ای بوه طوور تصوادزی انتخوا  شوده و     حاشیه
 بوتوه، بطوور تصوادزی تهیوه و صوفات      01از یازتوه  توسوعه  هایبیگ

گییی غلظت کلیوزیل بیای اندازهند. شد گیییاندازهبیوشیمایی ریحان 
 ,Arnonاز روش آرنوون اسوتفاده شود )    در بازت گیواهی و کارتنوئید 

 DPPH کننودگی خنثوی  روش زگیواه ا  کسیدانیاآنتی ظیزیت (.1967
 ,.Turkmen et al)تعیین شد هیدرازیل(  پیکییل -0دی زنیل -6،6)

 زوولین  روش از زنوولی گیواه   تیکیبات مقدار گیییاندازه (. بیای2005
گیویی  انودازه (. Haghirossadat et al., 2010) شود سیکالتو استفاده 

 ,Wrosotad) ازتیاقوی انجوام گیزوت    pHآنتوسیانین بیگ بوه روش  

اسوتفاده شود    روش آنتویون  گیویی قنود کول از   جهت انودازه  .(1976
(Mocreadye et al., 1950  همچنوین .)کول بوا    دیو زالونوئ کانیو م

 ,.Chang et al)انجوام گیزوت    دیو کلی ومیو نیاسوتفاده از معوی  آلوم  

بودنود،   دهیکوامال  رسو   اهیکه بذور گ یدر آخی زصل رشد، زمان(. 2002
توی  عملکوید   نیوی ، جهت تع)یک چین( میحله کی یط ییبیداشت نها

و تحلیول   تجکیه ( انجام شد.ییهوا یها)عملکید کل اندام یکیولوژیب
و  پوذییزت  صوورت  SASآمواری  ازوکار  نویم  کموک  بوا  هوا داده آماری
احتموال  در سوطح   ای دانکنها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

 .درصد مقایسه شدند پنج

 
 خصوصيات فيزیكوشيميایی خاک محل آزمایش -1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in experimental site 

 عمق خاک 
Soil depth 
(cm) 

 بافت خاک
Soil texture 

 مواد آلی
Organic 

matter 
(%) 

 فسفر
P  

(ppm) 

 پتاسيم
K  

(ppm) 

 نيتروژن
N  

(%) 

 اسيدیته
pH 

هدایت 

 الكتریكی
EC  

(dS/m) 

 6 8 0.042 208 45 0.38 لومی 0-30

 

      نتایج و بحث

 های فتوسنتزیرنگیزه

 کمپوسوت ورموی  دار اثوی سواده  آزمایش بیوانگی توأثیی معنوی    نتایج
و کلیوزیل کل بود، با توجه به نتایج مقایسه میوانگین   a ،b بیکلیوزیل

گیم بی گویم( و کلیوزیول کول    میلی 56/6)  aبیشتیین میکان کلیوزیل
کمپوسوت و  تن در هکتوار ورموی   01گیم بی گیم( از تیمار میلی 13/4)

گیم بی گویم(  میلی 35/3و  26/0کمتیین میکان این صفات به تیتیب )
(، همچنین مشواهده شود کوه اثوی     6جدول از تیمار شاهد بدست آمد )

دار بود، مالحظه شد کوه  و کل معنی aکلیوزیل  ساده سولفات مس بی
گیم بی گویم( و کلیوزیول کول    میلی 35/6) aبیشتیین میکان کلیوزیل 

سولفات مس بدست آمد گیم بی گیم( از تیمار سه در هکار میلی 93/3)
 66/3و  03/6تیتیوب،  و کلیوزیل کل )بوه   aو کمتیین میکان کلیوزیل

متقابول   (. اثوی 3جودول  شود ) گیم بی گیم( از تیمار شاهد حاصول  میلی
هووای زتوسوونتکی داشووت، داری بووی رنگیووکهتیمارهووا نیووک تووأثیی معنووی

 02/4و  53/6تیتیب، و کل )به bکه باالتیین میکان کلیوزیل طوریبه
در  کمپوسوت و سوه  هکتار ورموی  تن در 01گیم بی گیم( از تیمار میلی
و  23/0تیتیوب،  )بوه و کمتیین میکان ایون صوفات    مسسولفات  هکار

مشوابه   (.4جودول  )گیم بی گیم( میبوط به تیمار شاهد بود میلی 64/3
 ,.Sotoudeh et alنتایج این تحقی  در بیرسی سوتوده و همکواران )  

( روی گیوواه کنجوود مشووخه شوود کووه کوواربید کووود آلووی     2016
گیدید. نوربخش  دار میکان کلیوزیلازکایش معنیکمپوست باعث ورمی

( نیک با مطالعه بی روی گیاه Noorbakhsh et al., 2016و همکاران )
کمپوسوت توأثیی   دارویی اکلیل کووهی بیوان کیدنود کوه تیموار ورموی      

 باای دیگی در مطالعههای زتوسنتکی داشته است. داری بی رنگیکهمعنی
ازوکایش  گیواه مویزه   کمپوست میکان کلیوزیل کل ازکایش مقدار ورمی

گویم بوی   میلی 55/33که بیشتیین میکان کلیوزیل کل )طورییازت، به
کمپوسوت و کمتویین میوکان    گیم( در تیموار دو تون در هکتوار ورموی    

گویم بوی گویم( در تیموار بودون کواربید       میلوی  60/62کلیوزیل کول ) 
. (Heidarpour et al., 2020) سوت آمود  دکمپوست )شاهد( بوه ورمی

 اسوتفاده از ( بیان کیدند Weisany et al., 2012ویکانی و همکاران )
 ییکمپوست عالوه بی زیاهم نمودن مقودار زیوادی عناصوی غوذا    ورمی

از  یاریخوواک جووذ  بسوو تهیدیاسوو لیبووا تعوود توویوژن،یبخصوووص ن
و  یزتوسونتک  یهوا و آهون را کوه در چیخوه    یهوا ماننود رو  یمغذکیر

دهد. ازکایش جذ  این ها نقش دارند، ازکایش میساختمان سیتوکیوم
در ساختار و تولید کلیوزیل دارنود سوبب    اسیها که نقش اسمغذیریک
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 . همسو با نتایج ایون آزموایش  شوندهای زتوسنتکی میازکایش رنگیکه
بیوان   (Asgari Lajayer et al., 2015و همکواران ) عسگیی لجوایی  
دار میوکان  های مختلك موس باعوث ازوکایش معنوی    کیدند که غلظت

زاده و همکواران  کلیوزیل در گیواه دارویوی ریحوان شوده اسوت. تقوی      
(Taghizadeh et al., 2017نیک ) موس  کواربید  کوه  نمودند مشاهده 

 ییثأ. تو گیدیود  علوك چشومه   گیاه بیگ کلیوزیل غلظت ازکایش باعث
 نیو بوه ا  ییدارو اهیگ نیا لیشاخه کلیوز کانیمثبت عنصی مس بی م

 یهوا تیو زعال شیموس سوبب ازوکا    شیشود که ازکایم هیصورت توج
 یبوه نووع   یزتوسونتک  یهوا تیزعال شیکه با ازکا گیددیم یزتوسنتک

در کلیوپالسوت   لیو کلیوز وسنتکیمناسب جهت ب یهاماده شیپ دیتول
هوا  در بیگ لیشاخه کلیوز شیمنجی به ازکا تا یو نها ابدییم شیازکا
 (.Zare Dehabadi and Asrar, 2009شود )می

 

 اکسیدانیفعالیت آنتی

کمپوسوت و سوولفات موس همچنوین اثوی متقابول       اثی ساده ورمی
 کوه  شود  دار شد. مالحظهاکسیدانی معنیزعالیت آنتی تیمارها بی میکان

 بوه  درصد( میبوط 53/92میکان زعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ) بیشتیین
 درصود(  03/95) آن کمتویین  و کمپوستورمی هکتار در تن 01تیمار 
 در 3عوالوه بوی ایون تیمارهوای      (،6جدول )بود  شاهد تیمار به میبوط
درصوود  61/96و  00/99تیتیوب بوا   موس و شوواهد بوه   سوولفات  ارهوک 

 (.3 جودول داشوتند ) اکسیدانی گیواه را  بیشتیین و کمتیین زعالیت آنتی
اکسویدانی  اثیات متقابل نشان داد بیشتیین میکان زعالیوت آنتوی   نتایج
در کمپوسوت و سوه   تن در هکتار ورمی 01 مصی  درصد(، با 53/26)

درصود(   30/95به دست آمد و کمتیین میوکان آن )  مس هکار سولفات
 Dumasدوماس و همکواران )  (.4جدول )در تیمار شاهد مشاهده شد 

et al., 2003توأثیی  کودهوای آلوی   کوه  کوید  بیان مشابه نتایجی ( در 
زوائکه و   نوور  .داشت گوجه زینگی اکسیدانآنتیتجمع میکان  بی مثبتی

 نیشتییب ( نیک بیان نمودند که،Nur Faezah et al., 2012همکاران )
 یحوواوی کووود آلوو  موواریکاسوواوا در ت اهیوودرگ دانیاکسوویمقوودار آنتوو

 پژوهش حاضوی مطابقوت دارد.   جیکمپوست مشاهده شد که با نتایورم
( اظهوار  Abou El-Magd et al., 2006کواران ) ماگود و هم -ال ابوو 

 نگهوداری  و ظیزیت خاک تهویة آلی هایکود حاوی داشتند بستیهای

 وضوعیت  غوذایی  کُنود عناصوی   رهاسوازی  بوا  دهد ومی ازکایش را آ 

ازوکایش زعالیوت    باعوث  و کوید  گیاه ایجاد رشد و تنفس بیای مطلوبی
 Asadi Karamاسدی کیم و همکاران ) جینتا شود.اکسیدانی میآنتی

et al., 2015 )دار یمعن شیمس باعث ازکا یمغذکینشان داد عنصی ر
بوا شواهد شود.     سهیدر مقا ککیتیه ت اهیگ یدانیاکسیآنت تیزعال کانیم

 کانیکیدند، م انیب( Arefi et al., 2017عارزی و همکاران ) نیهمچن
 شیمختلك موس ازوکا   یهاماش با غلظت اهیگ یدانیاکسیآنت تیزعال
 که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد. نشان داد یداریمعن

 

 میزان فنول کل گیاه

دار اثوی  نتایج بدست آمده از تجکیه واریانس، حاکی از تأثیی معنوی 
ت هیچنود اثوی سواده    ساده سولفات مس بی میکان زنوول ریحوان اسو   

دار نشد. با توجه به نتایج این کمپوست و اثی متقابل تیمارها معنیورمی
 ازوکایش  نسبت به شاهد زنول آزمایش، با مصی  سولفات مس میکان

 در گیم بی گویم( میلی 62/05) زنول مقدار بیشتیین کهطورییازت، به
میکان زنول و کمتیین  آمد سه در هکار سولفات مس بدست کاربید اثی
در  (.3 جودول شود ) گیم بی گیم( در تیمار شاهد مشاهده میلی 29/01)

( Soltaninejad et al., 2013نوژاد و همکواران )  این راسوتا سولطانی  
 نکایدر م یشسبب ازکا عنصی ریکمغذی مس استفاده ازگکارش کیدند 

گیاه دارویی شییین بیان گیدید. همچنین مشاهده شده است که  لوزن
در بیگ گیاه اسفناج تیمار مس باعث ازوکایش تیکیبوات زنوولی شوده     

از ( گکارش کید McKey, 1979کی )(. مکCaldwell, 2002است )
 هیو زیضو  ین بوه موواد معودن   تعادل کیب هیزیض دو ساسا آنجا که بی

اثبوات شوده    هیو و ثانو هیو اول سمیمتابول نیطیزه ب دو رابطه رشد کیتما
 نکایم یشمنجی به ازکا یی ماکیو و میکیوعناصی غذا یشلذا ازکا. است

با  ییدرگ یهامیآنک تیزعال یشازکا جهینت و در اهیگ زتوسنتک خاله در
 Muller) گیددیم هیثانو باتیدر سنتک تیک نیو پیوتئ نشاسته وسنتکیب

et al., 2013 ن کایو م یشبوا ازوکا   یلوزنو  باتیتیک یشازکا(. از طیزی
 یهوا دراتیو ه دارد از آنجا کوه  میارتباط مستق اهیدر گ هادراتیکیبوه

 ،انود شناخته شوده  یلوزن باتیساخت تیک یبیا ازین کیبن اسکلت مورد
 بوات یتیک یسوبسوتیا بویا   یشازوکا  عنواندر مقدار آنها به  یشلذا ازکا

 (.Nguyen and Niemeyer, 2010) باشدیم یلوزن
 

 میزان آنتوسیانین

کمپوسوت و سوولفات   با توجه به نتایج این آزمایش اثی ساده ورمی
 بوه  را نسبت آنتوسیانین مس و همچنین اثی متقابل این تیمارها میکان

نتایج مقایسه میوانگین نشوان داد بیشوتیین میوکان      .ازکایش داد شاهد
هوکار سوولفات    گیم بی گیم( از کواربید سوه در  میلی 53/6آنتوسیانین )

گیم بوی گویم( در تیموار شواهد     میلی 65/0مس و کمتیین میکان آن )
 بیشتیین نشان داد،(. همچنین اثیات متقابل نیک 3جدول شد )مشاهده 
در هکتووار  توون 01تیمووار  گوویم( ازمیلووی 13/3آنتوسوویانین ) میووکان
سووولفات مووس و کمتوویین میووکان  هووکار در سووه و کمپوسووتورمووی

(. 4جودول  )گیم( از تیموار شواهد بدسوت آمود     میلی 99/0آنتوسیانین )
 زادهابویاهیم  قیو  همسو با نتوایج ایون آزموایش، نتوایج حاصول از تح     

( روی گیوواه Ebrahimzadeh Abdashti et al., 2016آبدشووتی )
کمپوسوت بوی میوکان    دارویی چای تیش نشوان داد کوه تیموار ورموی    

داری گذاشوت. همچنوین امیویی و همکواران     آنتوسیانین توأثیی معنوی  
(Amiri et al., 2017 ) کمپوسوت باعوث   گکارش کیدند کاربید ورموی

 ازکایش میکان آنتوسیانین در گیاه دارویی گاو زبان اییانی شد. 
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ین در خواک ضومن توأم    یکه کاربید کودهوای آلو   رسدیم نظیبه
 شیازوکا  ک،باعوث بهبوود سواختمان خوا     ،ییاصوی غوذا  از عن یییمقاد
بیای رشد  تیمناسبیسازی بستنگهداری رطوبت، امکان آماده تیظیز
 اتیبهبود خصوص  ،یطی نیا از شده و اهیگ ینگیسبک شیو ازکا شهیر
 Raja Sekar and) اسوت  داشته یپ را درنظیی آنتوسانین   اهیگ یفیک

Karmegam, 2010.)   قیبوانلی و کیواپور    مشابه با نتایج این تحقیو
(Ghorbanli and Kiapoor, 2012در بیرسی )های خود نشان دادند 
 آنتوسویانین  روی بوی  ازکایشوی  اثی خیزه گیاه در کاربید عنصی مس که

( Soltaninejad et al., 2013نژاد و همکواران ) سلطانی .است داشته
، انیو ب نیییشو  اهیو گ هیو ثانو یهاتیمس بی متابول ییثأت یدر بیرسنیک 

هوا بوه طوور قابول     نیانیآنتوسو  کانیمس مبا ازکایش  که کیدندعنوان
 عالئیووان ) و . همچنووین یادگوواریداشووته اسووت شیازووکا یتوووجه

Yadegari and Alayean, 2012    عناصوی  ( درگکارشوی بیوان نموود
ها و به دنبال آن اکسیدانآنتی نقش مؤثی در حفط مسریکمغذی مانند 

. که این نتوایج بوا نتوایج ایون تحقیو       ازکایش میکان آنتوسیانین دارند
 همخوانی داشت.

 

 میزان فالونوئید گیاه

 مصوی   بوا  آموده در ایون زمینوه نشوان داد، کوه     نتایج به عمول  
یازوت،   ازوکایش  داریمعنوی  طوور  بوه  زالونویید میکان کمپوستورمی

مس و اثی متقابل تیمارها بوی میوکان زالونوئیود     اگیچه کاربید سولفات
داری نداشت. با توجه بوه جودول مقایسوه میوانگین     ریحان تأثیی معنی

تون در   01یم بی گیم( از تیمار گمیلی 66/3بیشتیین میکان زالونوئید )
گویم بوی   میلی 65/6کمپوست و کمتیین میکان زالونوئید )ورمی هکتار

 مشابه نتوایج ایون آزموایش    (.6جدول آمد )گیم( از تیمار شاهد بدست 
( Vojodi Mehrabani et al., 2017وجودی مهیبوانی و همکواران )  

 کمپوسوت های خود به این نتیجه دسوت یازتنود کوه ورموی    در بیرسی
 همچنووین باعوث ازووکایش میوکان زالونوئیوود در گیواه شوواهی گیدیود.    

 ( گکارش کیدند کهMakhtoumi et al., 2022مختومی و همکاران )
تیمووار شووده بووا  ریحووان حووداکثی مقوودار زالونوئیوود کوول در گیاهووان 

دست گیم بهبیگیممیلی 03/26 بادرصد وزنی خاک  61کمپوست میور
( دلیول ازوکایش   Ghorbanli et al., 2011ن )قیبانلی و همکوارا  .آمد

تیکیبات زالونوئیدی در اثی استفاده از کودهای آلوی را اینگونوه بیوان    
به موواد   اهیگی دستیس شیازکا لیبه دل یآل یکاربید کودهاکیدند که 

 بوات یتیک دیو تول شیازوکا  موجوب  تویوژن یکویبن و ن  مخصوصا  ییغذا
 .دنگیدیم ونوئیدیزال

 

 میزان قند کل گیاه

کمپوسوت و  دار ورموی معنوی  توأثیی  از حواکی  آمده، دست به نتایج

قند کل گیاه بود، اگیچوه اثوی متقابول تیمارهوا      بی میکان سولفات مس
 قند میکان به نتایج مقایسه میانگین ها بیشتیینبا توجه  دار نشد.معنی
هکتوار   تون در  01 سطح اعمال ینتیجه در( گیم بی گیممیلی 64/04)

 تیموار  از( گیم بوی گویم  میلی 32/01)کمتیین میکان  کمپوست وورمی
 کمپوستیهکتار ورم در تن 01که تیمار طوریآمد، به دست به شاهد

در  3(. تیموار  6جودول  داشوت )  ازکایشدرصد  15/33نسبت به شاهد 
گیم باالتیین و تیمار شاهد با  بی گیممیلی 22/06هکار سولفات مس با 

تیین میوکان قنود را داشوت، هوی چنود از      گیم پایین بی گیممیلی 02/2
در هوکار سوولفات موس و شواهد تفواوت       6لحاظ آمواری بوین تیموار    

و  نتووایج کورومکووار (. بیاسوواس3جوودول نداشووت )داری وجووود معنووی
کمپوسوت سوبب   یکاربید ورمو ( Kurumkar et al., 2005همکاران )

همچنوین در پوژوهش یوداللهی و     ها شود. دراتیتجمع کیبوه شیازکا
کاربید کود آلی باعث ازوکایش   (Yadollahi et al., 2015همکاران )

میکان کیبوهیدرات گیاه گلینگ شد که با نتایج این تحقی  همخووانی  
( بیان کید کوه کودهوای آلوی بوه     Marschner, 1995دارد. مارشنی )

واسطه داشتن عناصی غذایی مانند آهن، روی و منگنک و نیک قیار دادن 
باعووث ازووکایش میووکان کیبوهیوودرات در گیوواه آ  در دسووتیس گیوواه 

 ( گوکارش کیدنود  Arefi et al., 2017شوند. عارزی و همکواران ) می

نتوایج   کاربید مس باعث ازکایش میکان قند محلول درگیاه ماش شود. 
( نیوک  Hassanzadeh et al., 2015زاده و همکواران ) آزمایش حسون 

مصی  باعث ازکایش میکان قند در گیواه  نشان داد کاربید کودهای کم
 ی یکساله شد که با نتایج این تحقی  همخوانی دارد.میزه
 

 عملکرد بیولوژیک

اثی متقابول آنهوا بوی     کیو ن مس کمپوست و سولفاتساده ورمیاثی
بوا   دار بود.یدرصد معن کیدر سطح احتمال  بیولوژیکعملکید  کانیم

در عملکید  شیازکا نیشتییب ،مالحظه شد اثیات متقابل جیتوجه به نتا
 اردر هکتو  تون  پنجکاربید  ( باکیلوگیم در هکتار 3/61269)بیولوژیک 

 3/06526) نیو کمتوی  کمپوست و شش در هکار سوولفات موس  ورمی
  یو تحق به(. مشوا 4جودول  ) بوود ( میبوط به شواهد  کیلوگیم در هکتار

 روی ( بوی Darzi et al., 2011در مطالعه درزی و همکواران ) حاضی، 

عملکوید   بیشوتیین  کوه  شود  مشواهده  انیسون گیاه بی آلی کودهای اثی
گیدیود.   حاصول  کمپوسوت ورمی تن در هکتار 01مصی   با بیولوژیک

 Saeidnejad and rezvaniمقودم ) نتایج مطالعه سعیدنژاد و رضوانی

Moghadam., 2010تن  01کمپوست )( نیک نشان داد که تیمار ورمی
( بیشتیین عملکید بیولوژیک زییه سوبک را داشوت. سویدی و    در هکتار
 کمپوست( گکارش کیدند که ورمیSeyyedi et al., 2016همکاران )

 کوه  است کتیناز و سلوالز لیپاز، آمیالز، پیوتئاز، نظیی هاییای آنکیمدار

مغوذی   مواد دادن قیار دستیس در نتیجه در و خاک آلی مواد در تجکیه
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مناسوبی   رشد محیف آوردن زیاهم با و دارد مؤثیی نقش گیاه نیاز مورد
 کواربید  رو ایون  از میگویدد  آن رشود  ازوکایش  موجوب  گیواه  بویای 

همچنوین  . گیدیود  بیولوژیوک  عملکوید  ازکایش موجبکمپوست ورمی
 یو موواد آلو   هومووس  شیکمپوست به سبب ازکایاستفاده از کود ورم

کوه در کودهوای    یاهیو گ هوای میها، و آنوک هورمون ها،نیتامیخاک، و
سوبب   بیو تیت نیو بود  داده شیوجود ندارند، را در خاک ازکا ییایمیش

زاده و همکوواران شووعبان شووده اسووت.  محصووول تیووکم شیازووکا
(Shabanzadeh et al., 2012بووا تووأثیی محلووول ) پاشووی عناصووی

پاشی عناصی ریکمغوذی  ریکمغذی بی گیاه سیاهدانه دریازتند که محلول
دار عملکید بیولوژیک شد. پییزاد و نسبت به شاهد سبب ازکایش معنی

یش استنباط کیدنود کوه ازوکا    نیچن( Pirzad et al., 2013همکاران )
 توانود یمو  یمختلفو  علول  کمغوذی یر با مصی  عناصی یستیز عملکید

زتوسونتکی،   تیو زعال شیازوکا  بوه  توانیداشته باشد که از آن جمله م
 شیتعداد دانه در بوته و در کل ازکا شیازکا ،یزیعخه تعداد شا شیازکا
 لکید بیولوژیک را اشاره کید.عم

 

 گيرینتيجه
 یقوی که کاربید تلفبه طور کلی نتایج این تحقی  حاکی از آن بود 

بیخوی   یمیایی سولفات مس، توانستبا کود ش کمپوستی ورمیکود آل
اکسویدانی  یآنتی، زعالیت زتوسنتک هاییکهرنگ صفات بیوشیمایی، نظیی

دهود، هیچنود اثوی متقابول ایون      را ازکایش  یانین ریحانآنتوسمیکان  و
گیواه را   زنول محتووی  و  دییو قند کل، زالونو تیمارها، نتوانست میکان

رسود، بوا توجوه بوه نتوایج ایون       تحت تاثیی خود قیار دهد. به نظی موی 
در هوکار   3کمپوسوت و  تن در هکتار ورموی  01توان تیمارآزمایش، می

فات تیمووار بیتووی  بوویای بهبووود بیخووی صوو سووولفات مووس را بعنوووان
بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی  گیاه ریحان توصیه نمود. ولی بیای تائید 

باشد. نتایج این آزمایش یکساله، نیاز به تحقیقات تکمیلی و دوساله می
همچنین با توجه محدودیت انودازه گیویی صوفات در ایون آزموایش،      
توصیه می گیدد که سایی صفات دارویی ریحان نظیی میکان اسوانس و  

میووکان نیتییووت و نیتوویات، جهووت ارزیووابی سووالمت گیوواه   همچنووین
 گییی شود.اندازه
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