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  چکیده

ضدعفونی کننده ، آرام  ،است که به عنوان تصفیه کننده خوناهی دارویی گی ) (.Echinaceae purpurea L سرخارگل      
میزان کافئیک اسید تحت تأثیر  هدف از این تحقیق بررسی .فاده می شودتعفونی و ویروسی اس درمان بیماري هاي بخش،

 ودر شرایط آب وهوایی گرگان  تکرار در سه کامل تصادفی هاي بلوك در قالب آزمایش  این تحقیق ،کودهاي آلی بوده است
میزان . به کار برده شده است ) ) شاهد(خاك مزرعه  گاوي و ، کودورمی کمپوست کود(تیمارها شامل کودهاي آلی . انجام  شد

در این تحقیق پارامترهاي شامل کلروفیل و تعداد برگ نیز اندازه . اندازه گیري شد  Hplcکافئیک  است که با استفاده از 
  05/0درسطح  گ، میزان کلروفیل و تعداد برنتایج نشان داد تیمارها بر روي میزان کافئیک اسید اندام هاي هوایی. گیري شد

با ) ppm 26/22 (ن میزان کافئیک اسید در تیمار کود گاويیمعنی دار بود که بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها بیشتر
         (د در حالی که در بستر خاك زراعی گیاه مشاهده شدر اندام هاي هوایی اختالف زیادي نسبت به کود ورمی کمپوست 

ppm33/0 ( بیشترین میزان کلروفیل  .اسید بود کافئیکداراي کمترین مقدار)کمترین میزان در تیمار شاهد و ) 81/44
 )25/10(و کمترین تعداد برگ  )68/14(بیشترین تعداد برگ در بستر کود گاويدر تیمار ورمی کمپوست، ) 62/41(کلروفیل 

  .مشاهده شددر تیمار شاهد 

  
 اندام هاي هوایی ، ، کودهاي آلی سرخارگل،کافئیک اسید :کلمات کلیدي

  
  : مقدمه

غلظت نیتروژن . کود آلی سبب بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی خاك شده و تولید محصول را افزایش می دهد 
استفاده از کودهاي شیمیایی ) . 5(خاك در تیمارهاي سیستم ارگانیک نسبت به سیستم تغذیه شیمیایی باالتر می باشد 

مشکالتی را به همراه داردکه از مهم ترین آنها می توان به کمبودکودهاي حاوي عناصرکم مصرف،هزینه باال وآلودگی محیط 
با مدیریت صحیح حاصل خیزي خاك و تغذیه گیاه می توان ضمن حفظ محیط زیست،افزایش کیفیت آب .زیست اشاره نمود  
 رایی نهاده ها را افزایش داد و با اجتناب از کاربرد غیر ضروري و بی رویه مصرف عناصر غذایی هزینه تولید وکاهش فرسایش،کا
بنابراین .رفع کمبود عناصر کم مصرف به وسیله موادآلی به علت قدرت کمپلکس کنندگی این مواد است .را به حداقل رساند 

فزایش رشد وعملکرد گیاه به ویژه در مناطق خشک،کاربرد کودهاي براي بهبود باروري و حاصلخیزي خاك هاي کشاورزي وا
کودهاي آلی باعث افزایش معنی دار موادآلی خاك شدند قابلیت جذب .آلی ضروري به نظر می رسد 

پلی فنول ها مانند کلروژنیک اسید و کافئیک اسید از طریق  ) .4(روي،مس،آهن،فسفر،پتاسیم،نیتروژن خاك را افزایش دادند 
تغذیه  .) 2(کافئیک اسید در شرایط آزمایشگاهی نقش آنتی اکسیدانی دارد .  در مهار سرطان نقش دارند  IIار توپوایزومرایز مه

سالم گیاهان دارویی از طریق کاربرد کودهاي بیولوژیک در زمان کاشت در راستاي بهبود کمیت و کیفیت مواد مؤثره بسیار 
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کاربرد کودهاي طبیعی می تواند . مل مهمی در رشد و ترکیبات شیمیایی گیاهان است تغذیه گیاه عا) .7(حائز اهمیت است 
  Echinaceae purpurea (L.)Monch با نام علمی سرخارگل ) .1(عملکرد و شاخص هاي دارویی گیاهان را ارتقاء بخشد 

 گزارش شده آن شمال آمریکا ومنشأبوده  )Asteroideae(  این گیاه متعلق به تیره گل ستاره.گیاهی علفی وچندساله است
برخی از این فواید .قسمت هاي مختلف گیاه از جمله  بخش هاي هوایی آن داراي خواص درمانی زیادي است  .)٨(است

عبارتنداز تسریع در بهبود زخم ها، نابودي باکتري ها و ویروس ها، درمان سرماخوردگی ومسمومیت هاي خونی ،بیماري هاي 
زیت ، درمان مارگزیدگی عصاره سرخارگل از داروهاي تقویت کننده سیستم دفاعی بدن می باشد ودر طب برونشیتی و سینو

به تنهایی یا به همراه سایر گیاهان براي تقویت سیستم ایمنی به بازار عرضه می شود  "سنتی کشور آمریکا سرخارگل معموال
پلی ساکاریدي گیاه مانند اکیناسن واکیناکوزید و ترکیبات  تأثیرسرخارگل در تقویت سیستم دفاعی بدن مربوط به ترکیبات.

در گانگلیون  HSV-1همچنین نقش عصاره اکیناسه در جلوگیري از نهفته شدن ویروس ) . 6(آلکیل آمیدي آن می باشد 
عصبی موش بررسی شد ونتایج نشان داد که عصاره اکیناسه از نظر کاهش عفونت زایی ،کاهش دوره نهفتگی ویروس و افزایش 

   ) .3(ایمنی زایی مؤثر است 
  

 مواد وروش ها

ورمی  ، کودگاوي کود(بستر کاشت متفاوت ازجمله . تکرار انجام  شد 3با  بلوك کامل تصادفیطرح به صورت آزمایش آزمایش 
بذرهاي سرخارگل به . گردید  از شرکت دشتیاراصفهان تهیه )اکیناسه(سرخارگل بذور.می باشد  )شاهد(کمپوست وخاك مزرعه

برگی به گلدان 4-5کشت وبا توجه به رشد کند سرخارگل پس از سبز شدن ،انتقال نشا در مرحله  خزانه  منظور تهیه نشاء در
گیاه سرخارگل بر اساس طرح آماري تعیین  5در هر گلدان  .سانتی متر انجام گرفت 19وارتفاع  26هاي اصلی با قطر دهانه 

  .شده کشت گردید
  عملیات آزمایشگاهی 

  HPLC1گیري اسید کافئیک با استفاده از دستگاه  اندازه -
در این آزمایش از دستگاه . با کارایی باال استفاده شد مایع گیري اسید کافئیک از کروماتوگرافی به منظور اندازه

  :با مشخصات زیر استفاده شد )هیتاچی - مرك(با کارایی باال مایع  توگرافیاکروم
 الکروم: پمپ -1

 7100-ل :مدل -2

 UV: دتکتور -3

 مترمیلی 250×  6/4با ابعاد  C-18: ستون -4

  میکرومتر 5: اندازه ذرات -5
نانومتر  330 و 280، 270 در طول موج گراد درجه سانتی 40با دماي  ر در دقیقهمتها با سرعت جریان یک میلی نمونه

لیتر آب  میلی 89لیتر اسید استیک و  میلی 1لیتر به اضافه  میلی 10فاز متحرك شامل استونیتریل به میزان . گیري شدند اندازه
  ).2003گامز و همکاران، -؛ سانتوز2006تراجیتنبرگ و همکاران، ( باشد می 2مقطر دیونیزه

  تهیه نمودار کالیبراسیون براي اسید کافئیک -
گرم اسید میکرو) 2/0، 14/0، 1/0، 04/0، 0(هاي  به منظور تهیه منحنی کالیبراسیون و معادله خط مربوطه از غلظت

گرم بر لیتر تهیه و سپس میلی 1000به این صورت ابتدا یک محلول پایه از ا اسید کافئیک با غلظت . کافئیک استفاده شد
هر یک از . هاي فوق حاصل گردد سی سی با متانول خالص رقیق شده تا هر یک از غلظت 10حجم معینی از آن در بالن ژوژه 

                                                             
1- High Performance Liquid Chromatography 
2- Deionized water 
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سپس با استفاده از مساحت . استانداردهاي فوق سه بار به دستگاه تزریق شد تا از کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل گردد
  ).5-3شکل (دست آمد هر یک از استانداردها نمودار کالیبراسیون مربوطه رسم و معادله خط حاصل بهسطح زیر منحنی 

  تزریق نمونه گیاهی -
هاي مجهز به فیلتر واتمن کامالً  با سرنگ HPLCها به دلیل ممانعت از ورود هر گونه ذره ناخالصی به دستگاه ابتدا نمونه

. اي از استاندارد اسید کافئیک به دستگاه تزریق شد سپس به منظور شناسایی پیک مربوط به اسید کافئیک نمونه .صاف شدند
اي همراه با  براي اطمینان بیشتر نمونه. ها در نمونه با زمان بازداري ترکیب استاندارد در هر تزریق مقایسه شد زمان بازداري آن

مجهول در فرمول  X. شود میزان اسید کافئیک بر حسب درصد بیان می. د تـزریق شـداستاندارد به صورت اینترنال استاندار
ام  پی بر حسب پی) X(واحد مجهول  .آوریم هاي تزریق شده به دست می منحنی را با جایگزین کردن سطح زیر نمودار نمونه

لیتر  میلی 10قبل از تزریق در محلول  با توجه به اینکه عصاره. سی است سی 1000گرم در  ام مقدار میلی پی پی. باشد می
گرم پودر  1با توجه به اینکه از . آید لیتر به دست می میلی 10گرم اسید کافئیک در حجم  متانول حل شده بود، مقدار میلی

صد یا در توان با استفاده از تناسب مقدار اسید کافئیک را بر حسب در استفاده شده بود، می لیتر آب و متانول میلی 10گیاه در 
  ).5-3و  4-3شکل (یک گرم پودر گیاه بیان کرد 

  

  
  

  نمودار کالیبراسیون کافئیک اسید -4-3 کلش
  

  
  

 گرم در لیتر میلی 7 ید کافئیک با غلظتـاس کروماتوگرام نمونه استاندارد، -5-3شکل 

  
  
  
  
  
  

y = 20352870x - 266565
R² = 1
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