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گل مغربی گیاهی زینتی با خاصیت دارویی است که تقریبأ همه اندام های این گیاه شامل ریشه، برگ، غنچه، گل، 

جوانه و بذرهای آن خوراکی بوده و کاربرد دارد. دانه های گل مغربی حاوی اسیدهای چرب مفید و ترکیبات 

فنلی می باشند که در سالمت انسان موثرند. عوامل متعددی در میزان و ترکیب مواد موثره دانه دخیل هستند. 

این مطالعه به منظور ارزیابی چگونگی تأثیر بسترهای کشت مختلف و تنش خشکی بر اسیدهای چرب و محتوای 

فنلی دانه گل مغربی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاماًل تصادفی با 8 تیمار و زیرتیمار خشکی و با سه تکرار 

طی دو سال در گلخانه اجرا گردید. تیمارهای اصلی شامل بسترهایی با ترکیبات مختلفی از کوکوپیت، پرلیت، 

کمپوست، کود گاوی، ورمی کمپوست و خاک زراعی و زیرتیمار شامل تنش خشکی )با قطع آبیاری( بود. نتایج 

تجزیه واریانس نشان داد که نوع بستر به کار رفته و نیز نسبت های مختلف ترکیبی مورد استفاده بر میزان اسیدهای 

چرب روغن دانه به استثنای اسید پالمیتیک به طور معنی داری )P<0.01( اثرگذار بود. نتایج نشان داد که محتوای 

بذر گیاهان کشت  به  نسبت  اند  بذر گیاهانی که در خاک  کشت شده  اسید گامالینولئیک در  و  فنلی  ترکیبات 

شده در بسترهای دیگر بیشتر می باشد. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر محتوای ترکیبات فنلی در بذرها 

نداشت. 
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مقدمه 
 Oenothera biennis( علمی  نام  با  مغربي  گل 
L.i( متعلق به تیره Onagraceae، گیاهی دو ساله 

ارتفاع حداکثر  به   از کرک  پوشیده  با سطحی 
پهنک  حاشیه  با  متناوب  های  برگ  با  متر   1/5
درشت،  زینتی  گیاه  های  گل  است.  دار  دندانه 
از  است.  روشن  زرد  رنگ  به  و  شکل  قیفی 
شکفته  غروب  هنگام  ها  گل  این  که  آنجایی 
است.  شده  معروف  مغربي  گل  به  شوند،  مي 
میوه آن از نوع کپسول و حاوی 2۰۰-۶5۰ عدد 
اسید  از  غنی  گیاه  این  بذرهای  باشد.  می  بذر 
 Bordonaba and Terry,( گامالینولئیک می باشد
Ghasemnezhad, 2007; Ide, 1988 ;2008( که 

خاصیت دارویی دارد. این اسید چرب به عنوان 
بدن  متابولیسم  در  ضروری  و  مهم  واسطه  یک 
 Azizi( انسان و سنتز پروستاگالندین ها می باشد

 .)et al., 2013; Lewandowsk, 2014

پزشکی  در  گیاهی  های  روغن  از  استفاده 
درمان  در  آنها  از  و  است  متداول  بسیار  سنتی 
بیماری های فیزیولوژیک و نیز برای پیشگیری از 
 .)Hu et al., 2015( عفونت  ها استفاده می شود
روغن دانه گل مغربی برای مقابله با تجمع چربی 
از  پیش  سندروم  و  خون  قند  بیماری  بدن،  در 
دیگر  هایی  بیماری  درمان  و   )PMS( قاعدگی 
اسکلروزیس،  مولتیپل  سرطان،  اگزما،  شامل 
روماتیسم و سطوح باالی کلسترول مورد استفاده 
 Ahmadi et al., 2007; Deng et( قرار می گیرد
 .)al., 2001; Sekeroglu and Ozguven, 2006

اگرچه در گذشته به جز روغن گل مغربی سایر 
ترکیبات موجود در این گیاه کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، خوشبختانه اخیراً درباره وجود 

موجود  های  فنل  پلی  اکسیدانی  آنتی  فعالیت 
و  شده  انجام  مطالعاتی  نیز  مغربی  گل  دانه  در 
 Birch et al.,( است  شده  مشخص  آن  اثرات 
 2002; Kulkarni and Deshpande, 2007;

.)Wettasinghe et al., 2002

ترکیب  و  میزان  روی  مختلفی  مطالعات 
است.  شده  انجام  دانه  چرب  اسیدهای 
دانه  چرب  اسیدهای  میانگین  هادسون)1984( 
انگلستان  مختلف کشور  مناطق  از  که  گیاه  این 
درصد   24/3 حدود  را  بود  شده  آوری  جمع 
و  سکراوغلو    .)Hudson, 1984( کرد  گزارش 
نیتروژن  تاثیر سطوح مختلف  همکاران )2۰۰۶( 
و فاصله ردیف های کشت بر کیفیت و کمیت 
نشان  و  کردند  مطالعه  را  مغربی  گل  محصول 
محصول  کیفیت  و  کمیت  بیشترین  که  دادند 
کود  کیلوگرم   12۰ مصرف  با  آبی  اراضی  در 
ردیف ها  بین  فاصله  متر  سانتی   4۰ و  نیتروژنی 
 Sekeroglu and Ozguven,( است  حاصل شده 
اثر سطوح   )2۰14( و همکاران  عزیزی   .)2006

مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر محتوای 
روغن گل مغربی و کیفیت اجزای آن را بررسی 
کردند و نشان دادند که مصرف 2 کیلوگرم بر 
در  بوته  تراکم 2۰  و  مربع ورمی کمپوست  متر 
متر مربع از نظر کمیت روغن و تراکم 9 بوته در 
متر مربع از نظر کیفیت محصول، بهترین تیمارها 

.)Azizi et al., 2013(بودند
مطالعات اپیدمیولوژیکي حاکي از آن است 
های  متابولیت  حاوي  غذایي  مواد  مصرف  که 
گیاهی نقش بسیار مهمي در حفظ سالمت انسان 
دارد. پلي فنل ها گروهی از متابولیت های ثانویه 
گیاهی با اثرات سالمتی بخش ویژه ای می باشند. 
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تأثیر نوع بستر کشت و تنش خشکی بر 

این ترکیبات، به واسطه فعالیت پاداکسایشی خود 
شدت  اکسیداتیو،  تنش  شرایط  در  توانند  مي 
و  ها  سلول  در  ها  ماکرومولکول  اکسیداسیون 
در نتیجه خطر ابتال به بیماري هاي ناشي از تنش 
قلبي  های  بیماری  سرطان،  قبیل  از  اکسیداتیو 
-عروقي و دیابت را کاهش دهند. همچنین این 
ترکیبات  ضمن جلوگیري از فرایند اکسیداسیون 
ارزش  کاهش  و  رنگ  طعم،  در  تغییر  از  مانع 
تغذیه ای و ایمني روغن ها و چربی ها و همچنین 
فرآورده های حاوي ترکیبات لیپیدي مي گردند 
)Singh et al., 2007(. ویژگي هاي پاداکسایشی 
این ترکیبات به طور عمده ناشي از قدرت احیاء 
آنها  که  آنهاست  شیمیایي  ساختار  و  کنندگي 
تشکیل  آزاد،  هاي  رادیکال  کردن  خنثي  به  را 
کردن  غیرفعال  و  فلزي  هاي  یون  با  کمپلکس 
مولکول های اکسیژن یکتایی و سه تایی قادر مي 
حاکي  مطالعات   .)Ahmadi et al., 2007( کند 
از  غني  منابع  عنوان  به  گیاهان  که  است  آن  از 
قابل  مقادیر  حاوي  پاداکسایشی،  ترکیبات 
توجهي از انواع ترکیبات فنلي از قبیل اسیدهاي 
هاي  ترپن  دي  و  ها  تانن  فالونوئیدها،  فنلی، 
ترکیبات  این   .)Shahidi, 1997( مي باشند  فنلي 
همچنین داراي اثرات ضد میکروبي قابل توجهي 
گروه  از  استفاده  امروزه  دلیل،  همین  به  هستند. 
وسیعي از گیاهان به ویژه گیاهان دارویي مورد 
 Kulisic et( است  گرفته  قرار  محققین  توجه 
پلی فنل  بازدارندگی  نقش  امروزه   .)al., 2004

کننده گلوکز،   آنزیم های هضم  بر  گیاهی  های 
گرفته  قرار  توجه  مورد  گلوکوزیداز  آلفا  مانند 
است، چرا که عمل این آنزیم ها به هنگام هضم 
 Christie,( و جذب غذا مانع از دیابت می شود

 .)1999; Honda and Hara, 1993

با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی عوامل 
مؤثر بر میزان و ترکیب روغن دانه گل مغربی و 
استفاده از این عوامل در بهبود عملکرد محصول 
اهمیت دوچندانی دارد. از عوامل زراعی که بر 
عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی تأثیر قابل 
مالحظه ای دارند، می توان به  تراکم کشت و 
عواملی  به  پاسخ  در  نمود.  اشاره  گیاهان  تغذیه 
همچون نوع رقم، شرایط رشد گیاه و عمر بذر، 
تغییرات  مغربی  گل  بذرهای  روغن  محتوای 
 Deng et al.,( داده اند  نشان  را  درصد   2۰-3۰
2001(. سایر مطالعات انجام شده نیز نشان دادند 

ژنتیکی،  ویژگی های  کشت،  تراکم  تغدیه،  که 
نوع بستر کشت و تنش های محیطی بر کمیت 
دارند  تاثیر  مغربی  گل  دانه  روغن  کیفیت  و 
 Aiazzi  et al., 2009; Alagukannan et al.,(
 2008; Ghasemnezhad, 2007; Kulkarni and

.)Deshpande, 2007

بستر  نوع  تاثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این 
کاشت مشتمل بر اجزای غیر مغذی و یا حاوی 
کشت  محیط  نوع   8 قالب  در  آلی  کودهای 
پرلیت،  کوکوپیت،  میزان  نظر  از  که  مختلف 
با  ورمی کمپوست  یا  و  کمپوست، کود گاوی 
با  تنش خشکی  اعمال  نیز  و  بودند  متفاوت  هم 
قطع آبیاری و یا آبیاری کامل بر کیفیت روغن 
و  مغربی  گل  دانه  فنلی  ترکیبات  محتوای  و 
شناسایی ترکیب اسیدهای چرب موجود در دانه 

اجرا شد.
مواد و روش ها

با  کشت  بستر  تأثیر  ارزیابی  منظور  به 
همچنین  و  )جدول1(  مختلف  ترکیب های 
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عنوان  به  آبیاری(  قطع  )با  خشکی  تنش  تاثیر 
بر خصوصیات  محیطی  و  گیاه  تغذیه ای  عوامل 
در  آزمایشی  مغربی  گل  گیاه  دانه  بیوشیمیایی 
قالب طرح کامأل تصادفی در 8 تیمار )جدول1( 
تکرار  سه  و  اصلی  تیمار  برای  تکرار  سه  با  و  
برای زیر تیمار در  سال های 1395و 139۶ در 
مرکز  گیاهی  تولیدات  گروه  تحقیقاتی  گلخانه 
در کرج  واقع   ) )ره  امام خمینی  عالی  آموزش 
 3۰ و  دقیقه  و صفر  درجه   51 )طول جغرافیایی 
ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 
از  متر   1297 ارتفاع  و  شمالی  ثانیه   45 و  دقیقه 
سطح دریا( انجام شد. بذور گیاه گل مغربی از 
بانک ژن گیاهان دارویی مرکز جهاد دانشگاهی 
در  مربوطه  بسترهای  در  و  تهیه   )BZTR-035(
سانتی   28 ارتفاع  و   3۰ دهانه  قطر  با  گلدانهایی 
عنصری  تجزیه   .)1 )جدول  شدند  کاشته  متر  
در  شده  استفاده  آلی  کود  و  کمپوست  ورمی 
گردیده  درج   2 جدول  در  نیز  کشت  بسترهای 
است. آنالیز خاک به منظور اطالع از بستر خاکی 

)جدول  گرفت  انجام  گیاه،  رشد  بر  آن  تاثیر  و 
3(. نشاهای حاصل از کاشت و جوانه زنی بذرها 
به محیط های کشت مختلف انتقال داده شدند. 
اواسط  تا  و  شد  انجام  زمستان  اواسط  در  انتقال 
آبیاری  داشت.  ادامه  بذرها  رسیدن  و  تابستان 
تیمار خشکی  و  بار  متوسط هفته ای یک  بطور 
 7  ،۶ بسترهای  برای  تیمار خشکی  زیر  اعمال   (
مرحله طی  در سه  آبیاری  از  ممانعت  با   )   8 و 
استقرار  از  پس   )1 مراحل  شامل  رویش  دوره 
ابتدای گلدهی و 3( 5۰ درصد  گیاهچه، 2( در 
بررسی  نهایت  در  گردید.  اجرا  میوه  تشکیل 
صفات بیوشیمیایی بذور حاصل از رشد گیاهان 
در شرایط فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفتند. 

اندازه گیری فنل تام

حالل  سه  در  فنلي  هاي  عصاره  تهیه   
 %7۰ متانول  و  اتانول%7۰   ،%7۰ استون 
لیتر  میلي   1۰۰ گرفت.  انجام  )حجمي:حجمي( 
مخلوط  و  افزوده  بذر  پودر  گرم   1۰ به  حالل 

 . درصد اجزاي تشكيل دهنده بسترهاي كشت 1جدول 

 

شماره 

 محيط 

 مواد تشكيل دهنده (%)

 كمپوست و پرليت كوكوپيت

 كود گاوي

 كمپوست و

 ورميكمپوست

 خاك مزرعه

1 40 50 10 - - 
2 10 50 40 - - 
3 50 50 - - - 
4 40 50 - 10 - 
5 25 50 - 25 - 
6 25 50 25 - - 
7 10 50 - 40 - 
8 10 10 10 - 70 
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محیط  دماي  در  و  18 ساعت  مدت  به   حاصل 
با همزن مکانیکي هم زده شد. سپس عصاره ها 
شدند. عصاره  کاغذ صافی صاف  از  استفاده  با 
هاي اتانولي و متانولي، ابتدا به وسیله تبخیرکننده 
دوارIKA RV05 1 کره جنوبی در دماي 4۰ درجه 
1 . IKA RV05 Rotary evaporator

سانتی گراد و عصاره استونی به وسیله آون تحت 
خالء )Memert VO200، آلمان( تغلیظ شدند و 
  Operon ( در نهایت توسط خشک کن انجمادي
FDB550، کره جنوبي( به پودر تبدیل و تا زمان 

استفاده در ظروف غیرقابل نفوذ به هوا در فریزر 
با دماي 18 – درجه سانتی گراد نگهداري شدند 
جهت   .)Kulkarni and Deshpande, 2007(
معرف  از  تام  فنلی  پلی  نرکیبات  گیری  اندازه 
در  کار  اساس  شد.  استفاده   Folin-Ciocalieau

ترکیبات  توسط  فولین  معرف  احیاء  این روش، 
آبی  کمپلکس  ایجاد  و  قلیایی  محیط  در  فنلی 
رنگ است که حداکثر جذب را در طول موج 
7۶۰ نانومتر نشان می دهد. ۰/5 میلی لیتر از این 
شده  استخراج  عصاره  لیتر  میلی   ۰/5 به  معرف 
گیاهی و استانداردهای گالیک اسید )غلظت 1۰ 
تا 1۰۰ میکروگرم در میلي لیتر( اضافه و سپس 
لیتر سدیم کربنات 1  به مخلوط حاصل 4 میلی 
موالر اضافه شد. پس از 15 دقیقه نگهداری در 
دمای محیط جذب نمونه ها در طول موج 7۶5 
 Cary 300  نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
 Fecker( شد  Varianخوانده  شرکت   به  متعلق 
بعنوان  اسیدگالیک  محتوای  از   .)et al., 2018

 2 استاندارد  تهیه  جهت  شد.  استفاده  استاندارد 
میلی گرم اسید گالیک را در 2 میلی لیتر استون 
8۰% حل و غلظت های 5۰۰، 1۰۰، 5۰ ، 25، 1۰  
و ۰  از آن تهیه شد. 125میکرولیتر از هر کدام 
از غلظت های استاندارد، 125 میکرولیتر معرف 
فولین رقیق شده ، پس از 5 دقیقه  5۰۰ میکرولیتر 
 %7 سدیم  کربنات  لیتر  میلی  یک  و  مقطر  آب 
اضافه کرده پس از 9۰ دقیقه جذب آن در طول 
موج 7۶۰ نانومتر خوانده شد. محتوای فنل کل 

جدول 
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میزان  و  نمونه  اولیه  رقت  نظرگرفتن  در  از  پس 
نمونه وزن شده بر اساس میلی گرم در گرم وزن 

.)Shiu et al., 2002( خشک محاسبه می شود
جدا سازی روغن

 نیمه دوم خرداد ماه گیاهان به گل نشسته و 
اوایل مرداد با شروع رسیدن بذرها، کپسول ها با 
دست برداشت و خشک شدند. سپس بذرها  از 
کپسول ها جدا و براي استخراج و تعیین درصد 
اجزاء روغن به آزمایشگاه منتقل شدند. استخراج 
روغن به کمک دستگاه سوکسله و با استفاده از 
گراد  سانتي  درجه   7۰ دماي  در  هگزان  حالل 

.)Christie, 1999( انجام گرفت
تجزیه اسید های چرب

تجزیه اسیدهای چرب بر مبنای شناسایی نوع 
و درصد اسید چرب در میزان روغن دانه انجام 
گرفت. بدین منظور ابتدا حالل زدایي با دستگاه 
روتاري )تبخیر در خالء( صورت گرفت. براي 
از  روغن  در  موجود  چرب  اسیدهاي  شناسایي 
  Youngling دستگاه گاز کروماتوگرافي شرکت
مدلAcme 6000 مجهز به ستون نوعBPX-70 با 
قطر داخلي ستون ۰/25 میلیمتر، طول ستون 12۰ 
متر، گاز حامل هلیوم، دماي انژکتور 25۰ درجه 
سانتی گراد نوع آشکار ساز FID، دماي دتکتور 
28۰ درجه  و دماي آون 185 درجه سلسیوس 
 ۰/5 نمونه  هر  براي  تزریق  حجم   . شد  استفاده 

 .)Christie, 1999( میکرو لیتر بود
تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل  و  تجزیه  مورد  آمده  به دست  نتایج   
آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط 
اکسل  و    )1۶ )نسخه   SPSS آماری  افزار  نرم 
از  نمودارها  ترسیم  جهت  و  انجام   2۰۰7 نسخه 

اکسل 2۰۰3  استفاده شد. از آنجائی که تیمارها 
ترکیبی است و خشکی و نوع بستر بعنوان یک 
عامل منظور گردیده است جهت تحلیل داده ها 
یک  واریانس  )تجزیه  تصادفی  کامال  طرح  از 
سویه( استفاده شد و مقایسه میانگین های توسط 

آزمون دانکن انجام گرفت.  
نتایج و بحث

محتوای روغن و فنل

با توجه به شرایط کشت و روند آبیاری بوته 
ها، تیمارهای 1 الی 5 در فروردین ماه با خشکی 
رفتند.  بین  از  یا  و  ندادند  گل  یا  و  شده  مواجه 
تیمارهای  روی  بذور  روغن  محتوای  آنالیز  لذا 
باقی مانده )تیمار ۶ و 7 و 8( و بر مبنای درصد 
اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن بذر و فنل 
نشان  واریانس  آنالیز  نتایج  گرفت.  انجام  کل 
به  شده  استفاده  مختلف  های  محیط  که  داد 
طور معنی داری بر میزان ترکیبات مذکور تأثیر 
دارند)P<0.01()جدول 4(. مقایسه میانگین داده 
بذور  در  کل  فنل  محتوای  که  داد  نشان  نیز  ها 
تیمار  در  شده  کشت  گیاهان  از  آمده  دست  به 
بودند  باالتری برخوردار  میزان  از  خاک مزرعه 
و وجود یا عدم وجود تنش خشکی تأثیر معنی 

داری در محتوای فنل ایجاد نکرد )جدول 5(. 
تجزیه روغن حاصل از بذر نشان داد به جز 
اسید پالمیتیک، سایر اسیدهای چرب موجود در 
روغن بذرهای گیاهان کشت شده در بسترهای 
تغییرات معناداری داشتند. در محیط 8  متفاوت 
که بستر کشت از نوع خاک مزرعه بود محتوای 
گروه  )از  آراشیدونیک  اسید  استئاریک،  اسید 
چربی  اسیدهای  و  شده(  اشباع  اسیدهای چرب 
که به مقدار جزیی در دانه گیاه وجود داشته اند 
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) تحت عنوان "سایر مواد "(، افزایش داشته اند. 
تنش  تحت  و  خاکی  بستر  در  نیز  اولئیک  اسید 

خشکی از باالترین درصد برخوردار بود. 
اثر تنش خشکی

زیر تیمار خشکی ) اعمال شده در بسترهای 
داد  نشان  انجام شد،  آبیاری  قطع  با  که   )8 تا   ۶
که بوته های کاشت شده در بستر بدون خاک 
به  ندارند.  را  تحمل خشکی   )7 و   ۶ )تیمارهای 
همین دلیل بوته ها با قطع آبیاری خشک شدند. 
لذا آنالیز با زیر تیمار بستر کاشت خاک مزرعه 
از  آمده  دست  به  بذور  شد.  انجام   )8 )محیط 
خاک  بدون  های  بستر  در  شده  کشت  گیاهان 
)محیط های ۶ و 7( از نظر محتوای اسید لینولئیک 
کامل  آبیاری  حالت  در  لینولئیک  گاما  اسید  و 
نشان  را  مقدار  باالترین  خشکی(  تنش  )بدون 
دادند. بذور به دست آمده در بستر خاک مزرعه 
محتوای  نظر  از  بودند،  خشکی  تنش  تحت  که 
اسید لینولئیک و اسید گاما لینولئیک در مقام بعد 

قرار داشت.
دست  به  های  داده  واریانس  تجزیه  نتیجه 
به  بستر  ترکیب  که   داد  نشان  تحقیق  از  آمده 
اسیدهای  شامل  بیوشیمیایی  صفات  بر  کاررفته 
چرب روغن دانه به استثنای اسید پالمیتیک بطور 
معنی داری )P<0.01( اثرگذار بود )جدول 4(. 
همچنین سال کشت نیز اثر معنی داری بر صفات 

مورد مطالعه نشان نداد. 
خاصیت دارویی گل مغربی بیشتر به واسطه  
لینولئیک و ترکیبات فنلی آن  وجود اسید گاما 
 Bordonaba and Terry, 2008;( مربوط می شود
نتایج  Ghasemnezhad, 2007; Ide, 1988(و 

تحقیق حاضر نشان داد که در بذور کشت شده 

مزرعه،  خاک  بستر  با  خشکی  تنش  شرایط  در 
باشند،  می  باال  حد  در  ترکیب  دو  هر  محتوای 
اگرچه محتوای اسید گاما لینولئیک در محیط ۶ 
باالترین مقدار خود را نشان داد. بنابراین وجود 
مغربی  گل  کشت  محیط  در  کمپوست  ورمی 
عنوان  به  آن  موثره  مواد  بر  مثبتی  تأثیر  الزاماً 
به  گیاه   این  برای  و  ندارد  دارویی  گیاه  یک 
تنش  با  خاکی  بسترهای  دارویی  خواص  لحاظ 

جدول
4 .
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آبی، محیط بهتری را فراهم می آورد. محتوای 
قرار  ژنها  کنترل  تحت  ثانویه  های  متابولیت 
میزان  به  آنها  تجمع  و  غلظت  مقدار،  اما  دارند، 
قابل توجهی تحت کنترل شرایط محیطی است 
)Ogunniyi, 2006(. فاکتورهای زراعی نیز روی 

عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی تأثیرگذار 
هستند )Aiazzi  et al., 2009(. با توجه به اینکه 
خواص فیزیکي و شیمیایي اسید هیومیک موجود 
در ورمی کمپوست باعث افزایش تجمع نیتروژن 
با  نیست که  انتظار  از  توسط گیاه مي شود، دور 

جدول
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روغن  میزان  کمپوست،  ورمي  سطوح  افزایش 
نیتروژن،  مقدار  افزایش  با  چون  یابد،  کاهش 
دار  نیتروژن  پروتئیني  هاي  پیش زمینه  تشکیل 
بیشتر شده و بنابراین تشکیل پروتئین در تهیه مواد 
فتوسنتزي بیشتر می  گردد و در نتیجه مقدار مواد 
کاهش  چرب  اسیدهاي  سنتز  براي  دسترس  در 

 .)Aitani et al., 2003( می یابد
کاربرد  با   )2۰11( همکاران  و  صالحي 
بابونه  روي  کمپوست  ورمي  مختلف  سطوح 
آلماني، افزایش درصد اسانس و عملکرد آن را 
در راستاي افزایش سطح این کود بیان کردند و 
میزان ورمي کمپوست  افزایش  با  نمودند  اظهار 
عالوه بر افزایش عناصر غذایي مورد نیاز گیاه، 
شرایط فیزیکي و فرآیندهاي حیاتي خاک بهبود 
ایجاد  ریشه  رشد  براي  مناسب  بستري  و  یافته 
خشک،  ماده  تولید  افزایش  باعث  که  شود  می 
البته  گردد.  مي  اسانس  درصد  و  گل  عملکرد 
محیط  در  گیاه  رشدی  های  شاخص  بودن  باال 
دارای ورمی کمپوست مؤید همین موضوع می 

 .)Salehi et al., 2011(باشد
مي  روغن  فیزیکوشیمیایي  خصوصیات 
اسیدهاي  ترکیب  از  متأثر  مستقیم  به طور  تواند 
ترکیب  و  باشد  ها  گلیسرول  آسیل  چرب،تری 
برخي  و  دانه  واریته  نوع  به  بسته  که  روغن 
نوع  و  هوایي  و  آب  شرایط  همچون  فاکتورها 
 Ogunniyi,( خاک تغییر مي کند، متفاوت باشد
2006(. اجزاي اصلي حاصل از آنالیز روغن گل 

مغربي )ترکیب اسیدهای چرب آن( در آزمایش 
 Court( های مختلف، مشابه گزارش شده است
  .)et al., 1993; Duan, 1990; Hudson, 1984

تحقیق  در  گرفته  انجام  آنالیز  از  حاصل  نتایج 

اسیدهای  ترکیب  شباهت  نشانگر  نیز  حاضر 
نتایج  با  مغربی  گل  روغن  در  موجود  چرب 
آزمایش های قبلی و تایید کننده آنها بود. وجود 
تأثیر  تحت  لینولئیک  اسید  محتوای  در  تنوع 
 Duan, 1990; Reiner et al.,( محیطی  عوامل 
شده  گزارش  نیز   )1989; Fecker et al., 2018

بیشترین  اوزگون)2۰۰۶(  و  سکراوغلو  است. 
مغربي  گل  روغن  در  لینولئیک  اسید  محتوای 
با  نیتروژن(  کود  )بدون  شاهد  نمونه های  در  را 
گزارش  کشت  ردیف های  فواصل  کمترین 
شرایط  تفاوت  که  دادند  احتمال  آنها  کردند. 
آب و هوایي در  سال های مختلف و تفاوت در 
لینولئیک  اسید  محتوای  بر  تواند  می  عملکرد  
.)Sekeroglu and Ozguven, 2006(تاثیر گذارد

و  و شرایط آب  واریته، خاک  مثل  عواملی 
هوایي، ترکیب اسیدهاي چرب را در روغن هاي 
 Ogunniyi,( دهند  مي  قرار  تأثیر  تحت  گیاهي 
Birch et al., 2002 ;2006(. تغذیه بهینه گیاهي، 

بوته  تراکم  و  شیمیایي  کود  مختلف  مقادیر  اثر 
مناسب  عملکرد  در حصول  ارکان  مهم ترین  از 
اجزاي عملکرد و درصد  باشند. در بررسي  مي 
)Ricinus communis L.i( روغن گیاه کرچک 

در منطقه سیستان نشان داد که با افزایش مصرف 
تعداد  دانه،  عملکرد  بوته،  ارتفاع  شیمیایي  کود 
شاخص  و  بیولوژیک  عملکرد  بوته،  در  دانه 
برداشت افزایش می یابد. با افزایش تراکم نیز بر 
ارتفاع بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک 
روغن  درصد  و  هزاردانه  وزن  اما  شد،  افزوده 
کود  از  اعم  تیمارها  از  یک  هیچ  تاثیر  تحت 
 Jabbari et( شیمیایي و تراکم بوته قرار نگرفت

 .)al., 2014

تأثیر نوع بستر کشت و تنش خشکی بر 
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 )2۰۰7(  Honermeier و   Ghasemnezhad

اسید  محتوای  بیشترین  بهاره،  آزمایشات  طي 
در  را  مغربي  گل  روغن  در  لینولنیک  گاما 
ها  کپسول  )وقتي  برداشت  زمان  نخستین  طول 
های  دوره  سایر  در  و  کردند  ثبت  بودند(  سبز 
کاهش  لینولنیک  گاما  اسید  محتوای  برداشت 
 Ghasemnezhad and Honermeier,( داد  نشان 
2007(. آنها علت آن را متاثر از مدت نمو بذر 

بذر  نمو  زمان  در طول  هوایي  و  یا شرایط آب 
گاما  اسید  میزان  دادند  احتمال  بلکه  ندانستند، 
اسید  مثل  چرب  اسیدهاي  سایر  به  لینولنیک 
لینولئیک و اسید اولئیک که به  لحاظ زماني قبل 
شوند،  می  سنتز  لینولنیک  گاما  اسید  تشکیل  از 
 Simon et al., 1990; Shiu et al.,( مرتبط باشد

 .)2002; Wettasinghe et al., 2002

یافته های ترویجی

اهمیت دارویی گل مغربی به میزان اسید چرب 
اسید گامالینولئیک و محتوای ترکیبات فنلی آن 
بعنوان  کشت  بستر  ترکیب  شود؛  می  مربوط 
بر گیاه  زیادی  تاثیر گزاری  یک عامل محیطی 
و در نتیجه در سنتر این مواد موثره بذر گیاه گل 
مغربی دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
داد که بستر متشکل از 1۰ درصد کوکوپیت، 1۰ 
درصد پرلیت، 1۰ درصد کمپوست و 7۰ درصد 
بهترین  خشکی  تنش  اعمال  با  باغچه  خاک 
محیط برای به حداکثر رساندن مواد موثره بذر 
اما  است،  دارویی  گیاه  یک  بعنوان  مغربی  گل 
چنانچه استحصال فقط اسید چرب گامالینولئیک 
مد نظر باشد، بستر دارای 25 درصد کوکوپیت 
، 5۰ درصد پرلیت و 25 درصد ورمی کمپوست 

محیط بهتری خواهد بود.
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Abstract

Evening primrose is an ornamental plant with medicinal properties that almost all 

organs of this plant, including its roots, leaves, buds, flowers, buds and seeds 

are edible and used. Evening primrose seeds contain beneficial fatty acids and 

phenolic compounds that are effective in human health. Numerous factors 

are involved in the amount and composition of active ingredients in the grain. 

This study was conducted to evaluate the effect of different culture media, 

organic fertilizers and drought stress on fatty acids and phenolic content of 

evening primrose seeds. The experiment was performed in a completely 

randomized design in 9 treatments with three replications in two years in the 

greenhouse. Plant seeds were sown in substrates with different compositions 

of coco peat, perlite, compost, cow manure, vermicompost and farmyard soil 

under two conditions of drought stress or complete irrigation. The results 

of analysis of variance showed that the type of substrate used and also the 

different composition ratios used had a significant effect (P <0.01) on the 
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amount of fatty acids in seed oil except palmitic acid, but on the acid content. 

Palmitic had little effect. The results showed that the content of phenolic 

compounds and gammalinoleic acid in the seeds of plants grown in soil was 

higher than the seeds of plants grown in other substrates. Drought stress also 

had no significant effect on the content of phenolic compounds in seeds.

Keywords: g-linoleic acid, palmitic acid, phenolic compounds, seed oil, 

vermicompost 


