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  گیاه دارویی سرخارگل روي میزان کلروژنیک اسید در ریشه و کود گوسفندي گاوي کود تأثیر 

  )Echinaceae purpurea (L.)Monch (  
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 گرگان –دانشجوي کارشناسی ارشد گیاهان دارویی مؤسسه آموزش عالی بهاران  - 1

  neda_esmailee@yahoo.com  : *نویسنده مسئول 
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 2
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  چکیده
 .استفاده می شود افزایش سیستم ایمنی بدنگیاهی دارویی است که براي  ) (.Echinaceae purpurea L سرخارگل       

هاي بلوك  طرح در قالب این تحقیق. د تحت تأثیر کودهاي آلی بوده است میزان کلروژنیک اسی رسیهدف از این تحقیق بر
 ، کودگوسفندي کود(تیمارها شامل کودهاي آلی . انجام  شد در شرایط آب وهوایی گرگان  و تکرار در سه  کامل تصادفی

دو پارامتر . اندازه گیري شد  Hplcبا استفاده از  میزان اسید کلروژنیک. است به کار برده شده ) شاهد(گاوي وخاك مزرعه 
  05/0نتایج نشان داد تیمارها بر روي میزان کلروژنیک ریشه درسطح . قطر ریشه و طول ریشه هم مورد بررسی قرار گرفت

) ppm 93/6 ( گوسفنديکود تیمار  کلروژنیک دراسید معنی دار بود که بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها بیشترین میزان 
بیشترین قطر ریشه مربوط به کود گوسفندي  همچنین. ه استبود)  ppm 71/1 (در تیمار شاهد کمترین و   در ریشه گیاه 

، بیشترین طول ریشه در تیمار کود گوسفندي بود ) میلی متر 37/12(مربوط به تیمار شاهد وکمترین آن  )میلی متر55/12(
 .مشاهده شد) سانتی متر33/14(به تیمار کود گاوي  و کمترین) سانتی متر 22/16(
  

 ریشه ، ، کودهاي آلی اسید کلروژنیک ، سرخارگل :کلمات کلیدي
  

  مقدمه 
تغذیه سالم گیاهان دارویی از طریق کاربرد کودهاي بیولوژیک در زمان کاشت در راستاي بهبود کمیت و کیفیت مواد مؤثره 

کاربرد کودهاي طبیعی می . گیاه عامل مهمی در رشد و ترکیبات شیمیایی گیاهان است تغذیه ) .9(بسیار حائز اهمیت است 
کلروژنیک اسیداین ترکیب بسیار ارزشمند ، داراي فعالیت  . )1(تواند عملکرد و شاخص هاي دارویی گیاهان را ارتقاء بخشد 

 می واثرات تسکین دهنده درد ،تب بري ،تنظیم هاي آنتی اکسیدانی ، ضدموتاژنی ، ضد باکتریایی ، ضد ویروسی ، ضد روماتیس
 با نام علمی سرخارگل). 6( کنندگی فشارخون ، ضدعفونی کنندگی دستگاه گوارشی و کاهش دهنده تشنج است

Echinaceae purpurea (L.)Monch  این گیاه متعلق به تیره گل ستاره.گیاهی علفی وچندساله است  )Asteroideae( 
زمان  .)10(. می روید انبوه   صورت  سرخارگل درشمال رودخانه میسوري به .است گزارش شده آمریکاآن شمال  بوده ومنشأ

به  ).4(می باشد) مهر وآبان(مناسب براي برداشت ریشه گونه هاي مختلف سرخارگل فصل پاییز واواخردوره رویشی گیاهان 
 سرخارگل درکشورهاي مختلف جهان انجام گرفته،که بعضأبررسی هاي فراوانی درزمینه ي سازگاري  لحاظ ارزش این گیاه،

گیاه سرخارگل از محصوالت استراتژیک منطقه استان گلستان بوده ودر صنایع ).3(به تولیدانبوه این گیاه گردیده است منجر
،ضد قارچی  سال اخیر این گیاه به دلیل خواص ضد ویروسی 50در. )2(دارویی و فرآورده هاي غذایی کشور نقش بسزایی دارد

آن در گروه مواد تقویت کننده سیستم ایمنی بدن به شمار می  ترکیبات حاصل از و ضدباکتریایی شهرت جهانی یافته است و
می شوند ، ترکیبات بخش مصرف  فرآورده هاي سرخارگل هم اکنون به عنوان تصفیه کننده خون ،ضدعفونی کننده و آرام.روند

بیشترین استفاده این گیاه به لحاظ خواص ایمونولوژیک آن می .در صنایع داروسازي دارددارویی این گیاه کاربرد وسیعی 
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برخی از این فواید عبارتنداز تسریع در .قسمت هاي مختلف گیاه از جمله ریشه آن داراي خواص درمانی زیادي است ). 7(باشد
یت هاي خونی ،بیماري هاي برونشیتی و بهبود زخم ها، نابودي باکتري ها و ویروس ها، درمان سرماخوردگی ومسموم

سینوزیت ، درمان مارگزیدگی عصاره سرخارگل از داروهاي تقویت کننده سیستم دفاعی بدن می باشد ودر طب سنتی کشور 
ریشه این ).8(به تنهایی یا به همراه سایر گیاهان براي تقویت سیستم ایمنی به بازار عرضه می شود  "آمریکا سرخارگل معموال

مهمترین این ترکیب .این مواد از نظر شیمیایی به گروه هاي مختلفی تعلق دارند .هان حاوي مواد مؤثره ارزشمندي هستند گیا
مشتقات اسیدکافئیک مانند . ها می باشندلکیل آمیدي،پلی ساکاریدها واسانس ها اسیدکافئیک ومشتقات آن،ترکیبات آ

مدرسی وهمکاران گزارش . گونه هاي مختلف سرخارگل وجود دارند  اسیدشیکوریک واکیناکوزید در ریشه و پیکر رویشی
و  ضدباکتریایی –اکسیدانی در اکیناسه تأثیرات بالینی گوناگونی مانند خواص آنتی  )ترکیبات فعال (مواد مؤثره )1391(کردند 

اکسید کاریوفیلن نیز در بهبود اسانس هاي اکیناسه شامل هومولن ، کاریوفیلن و . )6(ضد قارچی می باشند را نشان می دهند 
از آنجایی که بسترهاي متفاوت کاشت نقش مهمی در بیوسنتز متابولیت هاي  ) .5(فاکتورهاي خونی پرنده نقش داشته باشد 

ثانویه دارند، لذا با توجه به کاربرد وسیع این گیاه در صنعت داروسازي و اهمیت آن در خصوصیات ایمونولوژیک،در این تحقیق 
  .مترین ترکیب ثانوي آن پرداختیمبه مه

  
  موادو روش ها

 کود(بستر کاشت متفاوت ازجمله . شدتکرار انجام  3با  بلوك کامل تصادفیطرح به صورت آزمایش آزمایش گلدانی 
کشت و بالفاصله خزانه  بذرهاي سرخارگل به منظور تهیه نشاء در .می باشد  ) شاهد(گاوي وخاك مزرعه ، کودگوسفندي

برگی به گلدان هاي اصلی با قطر دهانه  4-5با توجه به رشد کند سرخارگل پس از سبز شدن ،انتقال نشا  در مرحله   آبیاري و
               .گیاه سرخارگل بر اساس طرح آماري تعیین شده کشت گردید 5در هر گلدان  .سانتی متر انجام گرفت 19ارتفاع  و 26

  عملیات آزمایشگاهی 
  مورد استفاده)Hplc(مشخصات دستگاه 

  7100- هیتاچی ال -مرك:  مدل دستگاه
  )Diode Array Detector Hitachi - 2450(   2450 - دیود اري هیتاچی ال : دتکتور

  )Column Oven L- 2300(  2300 - هیتاچی ال :  آون ستون
  میکرومتر 5ذرات میلی متر واندازه  250× 6/4با ابعاد  )Reverse Phase -18( 183   -آرپی:  نوع ستون

  اندازه گیري کلروژنیک اسید
  تهیه استاندارد 

به حجم ) Hplcگرید(میلی گرم از استاندارد با متانول 100خریداري ومقدار مرك استاندارد کلروژنیک اسید از شرکت 
  Hplcدر دستگاه  از آن ، غلظت هاي مختلف تهیه و به عنوان محلول هاي استاندارد براي تزریق میلی لیتر رسانده شد و100

  .تهیه طیف مورد استفاده قرار گرفت  و
  تهیه نمونه جهت اندازه گیري کلروژنیک اسید 

سپس به  میلی لیتررسانده شد و10به حجم  )Hplcگرید(یک گرم از نمونه پودر شده از پاکت مورد نظر برداشته و با متانول 
میکرولیتري عبور داده شده 4در نهایت نمونه ها از فیلتر رد شد وپس ازکاغذ صافی . ساعت بر روي شیکر قرار گرفت  24مدت 

  .مورد استفاده قرارگرفت  )Hplc(وجهت تزرریق به دستگاه 
   Hplcتعیین مقدارکلروژنیک اسید با

 89سی سی اسیدنیتریل توسط 10سی سی اسید استیک به همراه  1براي تهیه فاز حامل جهت تعیین مقدارکلروژنیک اسید،
 سی سی استاندارد جهت تعیین ریتنشن تایم به دستگاه تزریق شد 25.(سی سی رسانده شد100ب یونیزه به حجم سی سی آ

 حجم تزریق نمونه ها. نانومتر قرائت گردید 330نمونه ها در طول موج  ) .رویت شدهفتم که پیک  مورد نظر در دقیقه 
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میکرولیتر از 100میکرولیتر از عصاره با 100مشاهده شده ،جهت حصول اطمینان در رابطه با پیک هاي . دمیکرولیتربو10
 .استاندارد ترکیب و به دستگاه تزریق گشت 

  روش محاسبه میزان کلروژنیک اسید
غلظت هاي متفاوتی از نمونه استاندارد . اندازه گیري میزان اسید کلروژنیک با تهیه منحنی استاندارد به صورت زیر انجام شد 

پس از رسم منحنی کالیبراسیون و ایجاد .پی پی ام تهیه و به دستگاه تزریق شد  )200،100،50،5ظت هاي چهار نمونه با غل(
غلظت کلروژنیک در هریک از نمونه ها با استفاده از مساحت سطح زیر  )=99/0R2(معادله خطی با ضریب همبستگی باال 

  .پیک آن ها محاسبه گردید 
  تجزیه وتحلیل آماري

  LSDو ســپس میــانگین صــفات بــا آزمــونگرفــت مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاري قــرار  SASافــزار  بــا نــرم نتــایج حاصــل 
  .شدانجام   Excel نرم افزارار با دمقایسه ورسم نمو

  
  یجابحث و نت

در سطح احتمال کلروژنیک اسید بر روي میزان ) کودهاي آلی(بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس بسترکاشت 
، بیشترین میزان کلروژنیک اسید مربوط به بستر کاشت با کود گوسفندي می باشد )1جدول شماره( معنی دار بوده است 05/0

  ) 2جدول  شماره (. مشاهده شد) شاهد(وکمترین مقدار مربوط به خاك زراعی
  تجزیه واریانس:  1شماره جدول 

  کلروژنیک اسید  درجه آزادي  منابع تغییرات
  ns78/128  2  بلوك
  26/449*  2  تیمار
  39/181  4  خطا

  cv%(  -  02/16(ضریب تغییرات
  هامقایسه میانگین :  2شماره جدول 

  کلروژنیک اسید  مقایسه میانگین ها
  c71/1  )شاهد(خاك زراعی

  b45/4  کود گاوي
  a93/6  کود گوسفندي

  
  نتیجه گیري نهایی

ارویی ،به دلیل کثرت مواد مؤثره دمصرف بیشتر گیاه از بسترهاي کود گوسفندي نتایج بدست آمده از این تحقیق در تأیید
ضمنأ تحقیقات مشابه و فراوان در این زمینه که در بحث این مقاله به آن پرداختیم در .ریشه گیاه می باشد اسید کلروژنیک در 

  . تأیید موضوع بسیار مؤثر است
  

  منابع 
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