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  چکیده
 هاي کیفیبرخی ویژگیکمپوست بر مختلف ورمی به منظور بررسی اثر. ن استترین نوشیدنی در جهاچاي پس از آب پر مصرف

تیمار  3آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  . در یک باغ چاي در منطقه فومن اجرا شد 1391برگ سبز چاي پژوهشی در سال 
نتایج حاکی از آن است که . درصد بود  5و  5/2،  0کمپوست به میزان تکرار انجام شد که تیمارهاي مورد مطالعه شامل ورمی 3و 

با افزودن  و خاکستر کل عصاره آبی ،هاپلی فنل. ار را داشتدرصد حداکثر مقد 5یافته است که در تیمار  گیاه افزایش کافئین
  .کمپوست کاهش یافتندورمی

  
 ، عصاره آبی، خاکستر کلفنل، برگ سبزکودآلی، کافئین، پلی :واژگان کلیدي

   
  مقدمه 

ترکیبات . سازي هستندشوند بخش مورد استفاده گیاه چاي براي چايهاي چاي چیده میهاي جوان، ترد و شادابی که از بوتهبرگ
. ند، بیشتر استباشهاي اول میهاي جوان شاخساره که در برگیرنده غنچه و برگمهم ایجاد کننده رنگ و طعم در چاي در قسمت

  ).1388حقیقت و همکاران، (شوندفنل و کافئین و مواد جامد محلول در آب را شامل میاین ترکیبات مانند پلی
 چاي سبز هايبرگ کلی، طور به). 1999یوشیدا و همکاران، (باشندمی چاي در موجود ترکیبات هاکاتچین و اسکوربات کافئین،

 هايبرگ آبی عصاره در که هاکاتچین. باشنددارامی را سهم بیشترین هاکاتچین میان این در که باشند می فنول پلی % 36 حاوي
  ).2005زونالیک و همکاران، (شوندمی چاي مزگی تلخ موجب دارند، وجود کاملیا ساینسیس خشک

چنین بهبود شرایط فیزیکی آن و در نتیجه افزایش مقدار و افزودن مواد آلی به خاك سبب افزایش سطح حاصلخیزي خاك و هم
 عنوان به صنعتی، و کشاورزي پسماندهاي نظیر موادي به همین دلیل مصرف. شودقابلیت جذب  عناصر غذایی توسط گیاه می

( کمپوست از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی ورمی). 2001جیبل و کوپاسوانی،(است گسترش به رو خاك آلی مواد کننده تأمین منابع
هاي مانند تخلخل زیاد، قدرت جذب و نگهداري باالي عناصر معدنی و آید که به علت داشتن ویژگیبه وجود می) توسط کرم خاکی

 کمپوست ورمی بنابراین، 1385علیخانی و ثواقبی، (در کشاورزي پایدار در حال افزایش است ها، مصرف آنآزادسازي تدریجی آن
افزودن کودهاي آلی به ). 2003اسمیل و همکاران، ( هاست کرم الشه و بستر غذایی و آلی مواد از درصدي همراه به فضوالت کرم

این روش در کشاورزي ارگانیک از اهمیت بسیار باالیی . نیاز غذایی گیاه است  هاي تامینکاري یکی از راهخاك مناطق چاي
(  شد ماه 9ماه به 12 از )تر گیاهرشد سریع(رشدکمپوست موجب تسریع در رشد گیاه چاي و کاهش دوره  ورمی. برخوردار است
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 برخی پارامترهاي کیفی گیاهکمپوست بر  ورمیهدف بررسی تاثیر سطوح مختلف لذا این تحقیق با  ).2010رادهاکریزان و مهندران، 
  .انجام گرفته استچاي 

  
  مواد و روش ها

در حاشیه سمت راست جاده  هکتار 10با مساحت  بیش از  یک باغ چايهاي اولیه بررسیبعد از  1391در پاییز سال بدین منظور  
-، در قسمتی از این باغ  پالت1391در دي ماه . انتخاب شددست و بوته هاي چاي یک لومی شنیکه داراي بافت  فومن به ماکلوان

سپس از خاك هر پالت از سطح تا . بر شدندهاي چاي در هر پالت، کفمتر مربع تعیین و تفکیک و تمامی بوته  20ها با سطح 
پس از آماده سازي نمونه خاك مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك شامل . نمونه خاك مرکب گرفته شدمتري  سانتی 25عمق 
به روش  ( ، پتاسیم )به روش بري و با دستگاه اسپکتروفتومتر( فسفر، )به روش کجل تک(، نیتروژن )به روش هیدرومتري( بافت

به ( ، ظرفیت تبادل کاتیونی)اشباع گل(pH ، ) عصاره گل اشباع(EC، )به روش والکی بلک( کربن آلی، )نرمالنیم استات آمونیوم 
مواد اولیه براي تولید (کمپوست چنین خصوصیات شیمیایی ورمی هم). 2006کارتر و گرگوریچ، (تعیین شد ) آمونیوم استاتروش 
ورمی 

تولید شرکت نوین فرآور شمال نیز تعیین  )کمپوست مورد استفاده در این تحقیق بقایاي گیاهی و درصد کمی پهن گاوي بود
   .)1جدول(شد

، 1391در اسفند ماه سال )  درصد 5و  5/2،  0(در سه سطح  درقالب طرح کامال تصادفی،ورمی کمپوست مورد نیاز براي هر پالت 
کاري لحاظ بین پالت ها و تیمارها نیز دو ردیف چاي .طحی پالت مربوطه کامال مخلوط شدبا خاك سو به خاك هر پالت اضافه 

جوانه (شامل یک غنچه به روش دستی  ، نمونه برگ 1392ي رشد رویشی شش ماهه، در اواخر شهریور  پس از طی دوره. شد
 .و دو برگ از هر پالت برداشت شد و بالفاصله با  یخچال صحرایی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات چاي کشور منتقل شد) انتهایی

  .شد در آزمایشگاه بیوشیمی مرکز تحقیقات چاي کشور تعیین کل فنل پلیفئین و کامقدار عصاره آبی، خاکستر کل، 
مخلوط کرده و کافئین نمونه ) نرمال88/0(سی سی آمونیاك  5براي بدست آوردن درصد کافئین مقدار یک گرم برگ خشک را با  

بعد از افزودن این مواد به نمونه، دو فاز . در این حالل حل گردید) در چهار مرحله( سی سی کلروفرم 100مورد نظر با افزودن 
سی سی پتاس به  10هاي محلول براي از بین بردن ناخالصی. مشخص تشکیل شد که فاز تحتانی محلول کافئین در کلروفرم است

 277موج  به حجم رسانده و بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتري در طول 100محلول افزوده شد و نهایتا فاز تحتانی را در داخل بالن 
  ). شاهد دستگاه کلروفروم بود(گیري کافئین اقدام شدنانومتر نسبت به اندازه

بعد از . سی سی آب مقطر به مدت سی دقیقه حرارت داده شد 200گیري درصد تانن، مخلوط دو گرم برگ خشک و براي اندازه
با اضافه . به عصاره محلول افزوده شد) لیتر گرم در40(سی سی استات مس  50حرارت دادن، محلول را صاف کرده و به مقدار 

رسوب حاصل از محلول صاف . به وجود آمد) در قسمت باالیی( و سبز رنگ ) در قسمت پایینی( کردن استات مس دو فاز تیره 
مدت  گراد بهدرجه سانتی 400گراد قرار داده و پس از خنک کردن، در دماي درجه سانتی 105ساعت در اتو 24شده را به مدت 

بعد از این مرحله نمونه توزین و مقدار تانن بر . دقیقه حرارت داده شد30گراد به مدت درجه سانتی600دقیقه و سپس در  15-10

 قبل از اجراي طرح  ورمی کمپوست هاي شیمیایی خاك  و  ویژگی -1جدول 
 pH EC  O.C N P  K  نوع نمونه

    (dS/m)          درصد  ppm        
 141 95  28/0  4/3  26/0  42/4  خاك
  1056  133  6/1  33/31  07/4  94/7  کمپوست ورمی
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باشد، گیري تانن میگیري عصاره آبی نیز مشابه روش اندازهروش اندازه .گرم به دست آمد و سپس به درصد تبدیل شدحسب میلی
موسسه استاندارد و تحقیقات . ( گرددشود و فقط از آب مقطر استفاده میروش از استات مس استفاده نمی با این تفاوت که در این

  .انجام گرفت SASها با نرم افزار  در نهایت تجزیه و تحلیل داده). 2000نلسون و دالوگ، ؛  1999ایران، 
  

  نتایج و بحث
به طوري که در تیمار  است کمپوست افزایش یافته ي با افزایش ورمینتایج تجزیه برگ نشان داد که درصدهاي کافئین در برگ چا

در برگ دوم ممکن است . است% 4مقدار کافئین در غنچه انتهایی و برگ اول حدود . درصد حداکثر مقدار را نشان داده است 5
آلکالوئید کافئین که ). 1380صداقت،شکرگزار و ( در بذر چاي کافئین وجود ندارد. برسد% 5/1و در ساقه به % 3میزان آن به 

از آنجایی که عنصر ازت یکی از اجزاي تشکیل دهنده . باشدترین عوامل ارزیابی کیفیت چاي میشود از مهمموجب تندي چاي می
اي سازهترین پیشآدنین یکی از مهم .کافئین است لذا مصرف کودهاي آلی به طور مستقیم در افزایش مقدار این ماده موثر است

ویلسون، (باشددهنده اهمیت ازت براي سنتز این ماده میخود پنج اتم ازت دارد که نشانکافئین است، این ماده در ساختار 
 چنینهم ).1380حور و شکرگزار،صداقت( .شوندبنابراین مواد آلی زیاد موجب افزایش میزان کافئین موجود درچاي می). 1999

  . )2جدول شماره ( کاهش یافت های فنلو پل ، خاکستر کلدرصد عصاره آبی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي فنل موجود در شاخههاي چاي و به تبع آن افزایش مقدار پلیچون ازت موجود در مواد آلی موجب رشد رویشی بوته
با توجه به زمان  نمونه برداري که در اواخر شهریور ماه انجام گرفت، درصد پلی فنل به علت  .)1996شیرك، (شودجدیدالرشد می

کاهش رشد رویشی و شروع دوره رکورد بوته هاي چاي تحت تاثیر مصرف کودهاي آلی و ازت موجود درآن قرار نمی 
   ).1382حور و همکاران، صداقت(گیرد

  
  نتیجه گیري کلی

، مقادیر پلی فنل. کمپوست افزایش یافته استدر تیمارهاي ورمیباشد که کافئین از این مطلب مینتایج تجزیه برگ حاکی 
کمپوست درصد ورمی   5کمپوست افزایش و در تیمار درصد ورمی 5/2و عصاره آبی در نمونه هاي گیاهی در سطح  خاکستر کل

  .توان توصیه کردکمپوست را میورمیوزنی از درصد  5/2تیماره  با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش،  .کاهش یافته است

 کمپوست بر پارامتر هاي کیفیمقایسه میانگین اثر ورمی -2جدول
 )درصد( چاي  برگ سبز

ورمی  کافئین خاکستر کل عصاره آبی پلی فنل
 کمپوست 

71/12 5/37 6/6 52/2 0 
65/12 5/35 15/6 84/2 5/2 
89/11 1/34 4/6 86/2 5 
96/0  9/2  62/0  6/0  LSD 
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