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چکیده
بهارهمیشهداروییگیاهاسانسکیفیتوعملکرداجزاءگل،عملکردبرزیستیوآلیکودهايکاربرداثربررسیمنظوربه

)Calendula officinalis L.(،سالدرتهرانسوهانکدرتکرارسهوتیمارششباتصادفیکامليهابلوكطرحصورتبهآزمایشی
،هکتاردرکمپوستورمیتن18هکتار،درکمپوستورمیتن12هکتار،درکمپوست ورمیتن6شاملمارهایت.شدانجام1393

درکمپوستورمیتن18،نیتروکسینباهمراههکتاردرکمپوستورمیتن12،نیتروکسینباهمراههکتاردرکمپوست ورمیتن6
،داشتنداسانسمیزانبجز،مطالعهموردصفاتبريدارمعنیتأثیرتیمارهاکهدادنشاننتایج.بودندنیتروکسینباهمراههکتار

هکتار)،درکیلوگرم2/180(گلخشکعملکرد)،بوتهبرگرم0/3(گلخشکوزن،)5/6(بوتهدرگلتعدادبیشترینکهيطوربه
بیشترینوکمپوست ورمیتن6کاربردتیماردر)%27/24(اسانسدرکادینول-آلفادرصدوهکتار)درگرم33/90(اسانسعملکرد

نیتروکسینوهکتاردرکمپوست ورمیتن6تلفیقیمصرفتیماردراسانسدر)%66/2(مورولنو)%40/5(کادینن-گامادرصد
مصرفتیماردراسانسدر)%81/9(فلورنویریديدرصدوبوته)برگرم0/13(بوتهخشکوزنبیشترینهمچنین.گردیدحاصل

هکتاردرکمپوست ورمیتن18مصرفتیماردراسانسدر)%06/16(کادینندرصدبیشترینوهکتاردرکمپوست ورمیتن12
.شدحاصلکمپوست ورمیتن6مصرفبااسانسدرکادینول-آلفادرصدواسانسوگلعملکردنیشتریبمجموع،درآمد.بدست

Calendula(بهارهمیشهکلیدي:هايواژه officinalis L.(،کادینول-آلفادرصد،اسانسعملکرد،زیستیکود،آلیکود.

مقدمه
Calendula(بهارهمیشه officinalis L.(ومعطرگیاهی

آنمنشأکهاست)Asteraceae(کاسنیخانوادهازسالهیک
یازردرنگبهگیاهاینگلهاي.باشدمیايمدیترانهنواحی
وساپونینفالونوئید،اسانس،مؤثرهمواديحاوونارنجی

زخم،التیامضدالتهاب،درمانیاثراتيداراوبودهکاروتنوئید
,Omidbaigi(است ضدتشنجوکشیمیکروب ؛ 2003

Khalid et al., دربهارهمیشهمؤثرهموادامروزه. )2006

داردفراوانیکاربردالتهابیوپوستیهايبیماريدرمان
)Kumar et al., Soltani؛ 2010 et al., ازاستفاده).2014

هايباکتريوکمپوست ورمیمانندزیستیوآلیکودهاي
آلیوپایدارکشاورزيهايسیستمدرنیتروژنکنندهتثبیت
نقشخاك،زیستیوشیمیاییفیزیکی،خواصبهبودضمن
کیفیتویتکموکردهءایفاخاكپایدارباروريدرمهمی

دهدمیافزایشراداروییگیاهانتولیددرویژهبهمحصول
)Sharma, Rezvani؛ 2002 Moghaddam et al., 2015(.
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آلیکودهايکاربرددربارهشده انجامهايپژوهشبارابطهدر
وKheiryدارویی،گیاهانمؤثرهمادهوعملکردبرزیستیو

نشانبهارهمیشهرويبر زراعیتحقیقیدر)2016(همکاران
وزنوگلتعدادافزایشسببکمپوست ورمیکاربردکهدادند

دیگرآزمایشیدر.شدشاهدتیماربهنسبتگلخشک
HosseiniوHadipour)2014(کاربردکهکردند مالحظه

افزایشموجب،شاهدتیماربامقایسهدردامیکودتن20
دراسانسمورولولوکادینول- آلفادرصدوگلخشکعملکرد
Echium(ایرانیگاوزبانرويبر پژوهشیدرشد.بهارهمیشه

amoenum Fisch & Mey(تن7مصرفکهشدمشاهده
درگلخشکوزنوگلتعدادافزایشموجبکمپوست ورمی
Amiri(گردیدبوته et al., کهبیان کردندشگرانپژوه).2016

سببغذایی،عناصرجذببهبودطریقازکمپوست ورمیمصرف
افزایشآن،متعاقبوگیاهیخشکمادهوفتوسنتزافزایش

رويپژوهشچنددر.شدگلخشکوزنوگلتعداد
موجبکمپوستورمیمصرفکهشددادهنشانبهارهمیشه
Rezaei(گردیدگلعملکردبارزافزایش & Baradaran,

Shekofteh؛ 2013 & Arabnejad, Vojodi؛ 2017 et al.,

بابونهرويبرشدهانجامهايپژوهشنتایج).2017
)Matricaria chamomilla L.(،بادرشبی)Dracocephalum

moldavica L.(انیسونو)Pimpinella anisum L.(مؤید
12،10مصرفاثردرترتیببهاسانسعملکردچشمگیربهبود

Khalesro(بودکمپوست ورمیتن10و et al., Haj؛ 2011

Seyed Hadi & Rezaei Ghale, Darzi؛ 2016 & Haj Seyed

Hadi, 2016.(Moradiهمکارانو)گیاهبررسیدرنیز)2011
Foeniculum(رازیانه vulgare Mill.(کیفیتافزایششاهد
تلفیقیمصرفتیماردراسانس)آنتول(درصداسانس
بامقایسهدرنیتروژنکنندهتثبیتزیستیکودوکمپوست ورمی

عناصرتدریجیآزادسازيکهبیان کردندنآنابودند.شاهد
گیاهرشديمراحلبامتناسبکهزیستیوآلیمنابعازغذایی

گردید.اسانسکیفیتبهبودوآنتولمیزانافزایشباعثباشدمی
Coriandrum(گشنیزرويکهدیگرپژوهشدودر sativum

L.(بادرنجبویهو)Melissa officinalis L.(ايمزرعهشرایطدر
افزایشموجبزیستیوآلیکودهايتلفیقیمصرف،شدانجام

Harshavardhan(گردیداسانسکیفیت et al., Darzi؛ 2007

& Haj Seyed Hadi, 2014.(
کاربردتأثیرمطالعهپژوهش،اینانجامازهدف

اسانسکیفیتوگلعملکردبرنیتروکسینوکمپوست ورمی
.دوببهارهمیشهداروییگیاه

هاروشومواد
باشمیرانسوهانکدر1393سالبهاردرپژوهشاین
طولوشمالیدقیقه48ودرجه35جغرافیاییعرض

متر1800ارتفاعباوشرقیدقیقه32ودرجه51جغرافیایی
.شداجرامترمیلی220سالیانهبارشمیانگینودریاسطحاز

عمق(ازتصادفیترکیبینمونهیک،مزرعهخاكازابتدا
تهیهشناسیخاكآزمایشگاهبهارائهبراي ي)مترسانتی0- 30
آن،pHوايماسهلومخاكبافتکهگردیدمشخصوشد
.)1(جدولباشدمی31/8

هاي کامل تصادفی با شش تیمار پژوهش براساس طرح بلوك
درکمپوست ورمیتن6تیمارها شاملو سه تکرار انجام شد. 

در کمپوستورمیتن18هکتار،درکمپوستورمیتن12هکتار،
زیستی کودکمپوست در هکتار همراه باورمیتن6هکتار، 

نیتروکسین وهمراه بادر هکتارکمپوستورمیتن12،نیتروکسین
.بودنددر هکتار همراه با نیتروکسین کمپوستورمیتن18

کمپوستورمیوآزمایشمحلخاكیی ایمیشوفیزیکیخصوصیاتبرخی-1جدول
هدایت الکتریکیخاكواکنشبافت

(dS/m)

پتاسیمفسفرنیتروژن کلماده آلی
%mg/kg

31/891/046/004/0222/103لوم شنیخاك
14/991/15/2808/157006400-کمپوستورمی
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مهرآسیافناوريزیستشرکتازکهمصرفینیتروکسین
کنندهتثبیتي هايباکتري حاومحلولی،گردیدتهیه

Azotobacterهاينامهبنیتروژن chroococcumو
Azospirillum lipoferumدرهاآنازلیترمیلیهردرکهبود

موردبهارهمیشهبذرهاي .داشتوجودفعالي باکتر108حدود
شرکتاز،بوداکوتیپیککهز،ینقیتحقنیادراستفاده

.تهیه شداصفهانگسترگیاهکشاورزي
متر3×2ابعادبهکرتهراندازهش،یآزماي اجرامنظوربه
ومترسانتی40ردیفبینفاصلهباکاشتفیرد6ي حاو
Vojodi(دیگردلحاظمترسانتی10ردیفروي et al.,

درمتردوتکرارهانیبومترکیهاکرتنیبفاصله.)2017
ی شیآزماي مارهایتاعمالوبهارهمیشهکاشت.شدگرفتهنظر
محیطدر1392اسفندسطاوابذرهاابتدا.شدانجامبهاردر

مرحلهبهرسیدنازپس1393فروردین27وکشتگلخانه
انتقالازقبلهفتهیک. شدندمنتقلاصلیزمینبهبرگیسه

در،)2(جدولکمپوست ورمیمارهايیتاعمالبراي ها،نشاء
وگردیدجادیاپشتهسراسردري اریشکشت،خطهروسط

خاكباخوبیبهوختهیراریشدرونرا کمپوست ورمیمقادیر
ايپشتهوجويصورتبهکهي اریآباتیعمل.گردیدمخلوط

ابهابوتهمستقرشدنازپسوباریکروز2هرابتدادربود،
.شدانجامباریکروز6هرمنطقهاقلیمیشرایطبهتوجه

درلیتردومیزان(بهنیتروکسینتیمارحاويهايکرت
مذکورکودتوسطگلدهیمرحلهازقبلنیزهکتار)
شدند.خاك)سطحدربوتهپايوبوته(رويپاشیمحلول

روشبهنوبتچهاردرمزرعههرزي هاعلفبامبارزهاتیعمل
.انجام شددستباوی کیمکان

بوته،خشکوزن،بوتهدرگلتعدادصفاتتحقیقایندر
سانس،امیزانگل،خشکعملکردبوته،درگلخشکوزن

،کادینن- گاماکادینن،،کادینول- آلفادرصدواسانسعملکرد
گرفتند.قراری بررسمورداسانسدرمورولنوفلورنویریدي
یکمساحتبهوکاملیگلدهمرحلهدریینهابرداشت
هیحاشاثرگرفتننظردرباویشیآزماکرتهردرمترمربع

تعدادمیانگینازبوته،درگلتعدادگیرياندازهبراي.انجام شد

شد.استفادهکاملهیگلدمرحلهدرکرتهردرگیاهپنجگل
گیاهپنج،بوتهخشکوزنوگلخشکوزنگیرياندازهبراي

خشکوزنتعیینبرايکهيطوربه،شدبرداشتکرتهردر
درجه75ي دمادرساعت48مدتبهآوندرونبوته،وگلها
Kapoor(شدنددادهقرارگرادیسانت et al., منظوربه.)2004

هرمیانیخطوطازسطح،واحددرگلخشکعملکردتعیین
روشبهکاملگلدهیمرحلهدربوتهمترمربعیکبرابر کرت
هوايدربعدوجداآنهاگلهايسپسگردید.برداشتدستی
خشکعملکردپایاندروشدتوزینوخشکسایهدروآزاد
میزاننییتعمنظوربهگردید.محاسبهسطحواحددرگل

گلهايازیگرم100نمونهکییشیآزماکرتهراز،اسانس
بهکردنخردازبعدکهکردههیتهآزادهوايدرشدهخشک

دستگاهلهیوسهبآبباریتقطروشازاستفادهباساعت2مدت
,Sefidkon(شد ي ریگاسانس)Clevenger(کلونجر ؛ 2001

Kapoor et al., ازپسزیناسانسدرصد).2004
محاسبهخشکمیسدسولفاتتوسطآنآبیی زدارطوبت

عملکردضربحاصلکمکبهنیزاسانسعملکردد.یگرد
اجزايشناساییبراي آمد.دستباسانسدرصدوگلخشک
موجودعمدههايترکیبدرصدتعیینواسانسدهندهتشکیل

ویریدي،کادینن- گاماکادینن،،کادینول- آلفاشاملآندر
گازيکروماتوگرافیهايدستگاهازترتیببهمورولنولورنف
Agilent(مدل)GC/Mass(جرمیسنجطیفبا ساخت،5973

Younglin(مدل)GC(گازيکروماتوگرافیوآمریکا)کشور

Acme گیاهانپژوهشکدهجنوبی)کرهکشورساخت،6000
هايترکیبگردید.استفادهکرجدانشگاهیجهاددارویی
ها،ترکیببازداريزمانازاستفادهبااسانسدهندهتشکیل
باپارامترهااینمقایسهوجرمیطیفبازدارياندیس
شناساییکتابخانهدرموجوداطالعاتیااستانداردهايترکیب
,Adams(شدند 2001.(

نسخه SASافزار آماري ها از نرموتحلیل دادهبراي تجزیه
استفاده گردید و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون 1/9

% انجام شد.5سطح احتمال اي دانکن در چند دامنه
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بهارهمیشهدرمطالعهموردصفاتبرنیتروکسینوکمپوست ورمیکودکاربرداثرانسیوارهیتجز-2جدول

منابع تغییرات
)S. O. V(

آزاديدرجه
)df(

)MSمیانگین مربعات (
تعداد گل

بوتهدر 
وزن

خشک بوته
وزن

خشک گل
عملکرد

خشک گل
میزان
اسانس

عملکرد
اسانس

درصد
کادینول-آلفا

درصد
کادینن

درصد
-گاما

کادینن
درصد

ویریدي فلورن
درصد

مورولن
2ns003/1ns500/6ns275/0ns8/275ns006/0ns38/68ns50/0ns005/0ns096/0ns002/0ns006/0تکرار

9/4731ns002/0**8/1190**4/113**11/10**932/1**120/6**257/0**627/0**700/9*872/3**5تیمار کودي
10429/0500/2088/09/797001/05/197300/2198/1102/0384/0043/0خطاي آزمایش

ضریب تغییرات 
(%)-2/131/151/131/212/249/204/82/86/72/79/8

ns،*احتمال%1و%5سطوحدردارمعنیودارمعنیریغترتیببه:**و

مطالعهموردصفاتبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیرنیانگیمسهیمقا-3جدول
صفات

درصدتیمارها
مورولن

درصد
ویریدي فلورن

درصد
کادینن-گاما

درصد
کادینن

درصد
کادینول-آلفا عملکرد اسانس

(گرم در هکتار)
عملکرد خشک گل
(کیلوگرم در هکتار)

وزن خشک گل
در بوته

وزن خشک
بوته  تعداد گل

در اسانسدر بوته (گرم بر بوته)
b10/2 b34/6 c14/4 b05/11 a27/24 a33/90 a2/180 a0/3 ab6/11 a5/6 کمپوستورمیتن6
b16/2 a81/9 d09/3 b70/12 b55/12 ab33/71 ab0/142 b3/2 a0/13 c6/3 کمپوستورمیتن12
a75/2 a47/9 b73/4 a06/16 b92/12 b0/60 b6/119 c7/1 abc6/10 bc8/4 کمپوستورمیتن18
a66/2 b12/7 a4/5 a92/14 a88/22 ab33/68 ab8/136 bc8/1 abc6/10 bc9/4 نیتروکسین+کمپوستورمیتن6
b14/2 a08/9 c7/3 b64/12 a14/23 c33/32 c5/64 b3/2 c0/8 c8/3 نیتروکسین+کمپوستورمیتن12
b17/2 a30/9 c08/4 b42/12 b36/11 ab0/80 ab2/159 b4/2 bc0/9 ab0/6 نیتروکسین+کمپوستورمیتن18

باشند.میدارمعنیآمارياختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیحداقلدارايهاينیانگیم
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نتایج
تعداد گل در بوته

اثر تیمارهاي مختلف کود آلی و زیستی بر تعداد گل 
). مقایسه میانگین تیمارها، 2دار شد (جدول در بوته معنی

نحوي که اختالف قابل توجهی را بین آنها نشان داد، به
کمپوست تن ورمی6تعداد گل در بوته در تیمار کاربرد 

تن 18گل) اختالف آماري با تیمار مصرف تلفیقی 5/6(
گل) نداشت و 0/6کمپوست و نیتروکسین (ورمی

نحوي که صورت بارزي بیشتر از بقیه تیمارها بود، بهبه
کمپوست و تن ورمی6نسبت به تیمارهاي مصرف تلفیقی 

کمپوست تن ورمی18ل) و مصرف گ9/4نیتروکسین (
% بیشتر و نسبت به تیمارهاي 33گل)، حدود 8/4(

گل) و مصرف تلفیقی 6/3کمپوست (تن ورمی12مصرف 
گل)، حدود 8/3کمپوست و نیتروکسین (تن ورمی12
).3% بیشتر بود (جدول 71

بوتهخشکوزن
بوتهخشکوزنبرزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

اختالفهامیانگینمقایسهو)2(جدولشددارمعنی
خشکوزنکهيطوربه،دادنشانهاآنبینراچشمگیري

در)گرم0/13(کمپوست ورمیتن12کاربردحالتدربوته
وکمپوست ورمیتن18تلفیقیمصرفتیمارهايبامقایسه

تن12تلفیقیمصرفو)گرم0/9(نیتروکسین
%44حدودترتیببهگرم)0/8(نیتروکسینوکمپوست ورمی

مصرفتیمارویژهبهتیمارهاسایرباوبودبیشتر%62و
نداشتيدارمعنیاختالفگرم)6/11(کمپوست ورمیتن6
).3جدول(

گلخشکوزن
برنیتروکسینوکمپوست ورمیمختلفتیمارهايتأثیر

مقایسهکهيطوربه،)2(جدولشددارمعنیگلخشکوزن
مصرفتیماردرگلخشکوزنکهدادنشانهامیانگین

تیمارهاسایربامقایسهدر)گرم00/3(کمپوست ورمیتن6
مصرفتیماردوبهنسبتویژهبهوداشتيدارمعنیبرتري

تن6تلفیقیکاربردو)گرم70/1(کمپوست ورمیتن18
حدوددرترتیببه)گرم86/1(نیتروکسینوکمپوست ورمی

).3جدول(بودبیشتر%61و76%

گلخشکعملکرد
تأثیرتحتهمگلخشکعملکردآزمایش،ایندر

.)2(جدولگرفتقرارزیستیوآلیکودمختلفتیمارهاي
بیندريدارمعنیتفاوتدهندهنشانتیمارهانمیانگیمقایسه

مصرفتیماردرگلخشکعملکردکهنحويبهبود،هاآن
مقایسهدر)هکتاردرکیلوگرم2/180(کمپوست ورمیتن6
کیلوگرم6/119(کمپوست ورمیتن18مصرفتیمارهايبا

وکمپوست ورمیتن12تلفیقیکاربردو)هکتاردر
حدوددرترتیببه)هکتاردرکیلوگرم5/64(نیتروکسین

اختالفتیمارهاسایرباوبودبیشتر%179و51%
).3جدول(نداشتيدارمعنی

اسانسمیزان
وکمپوست ورمیکاربردمختلفتیمارهايأثیرت

).2(جدولنشددارمعنیاسانسمیزانبرنیتروکسین

اسانسعملکرد
اسانسعملکردبرزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

اختالفتیمارها،میانگینمقایسه).2(جدولشددارمعنی
عملکردکهنحويبهداد،نشانهاآنبینرایتوجهقابل

گرم33/90(کمپوست ورمیتن6کاربردتیماردراسانس
تن18مصرفتیمارهايبایسهمقادر)هکتاردر

تلفیقیکاربردوتار)هکدرگرم00/60(کمپوست ورمی
هکتار)درگرم33/32(نیتروکسینوکمپوست ورمیتن12
تیمارهاسایرباوبودبیشتر%179و%51حدودترتیببه

).3جدول(نداشتيدارمعنیتفاوت

اسانسدرکادینول-آلفادرصد
کادینول-آلفادرصدبرزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

ها،تیمارمیانگینمقایسه).2(جدولشددارمعنیاسانسدر
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درصدکهنحويبهداد،نشانهاآنبینراتوجهیقابلاختالف
کمپوست ورمیتن6مصرفتیماردرکادینول- آلفا

تن12مصرفهايتیماربامقایسهدر)27/24%(
کمپوست ورمیتن18مصرف،)%55/12(کمپوست ورمی

وکمپوست ورمیتن 18تلفیقیکاربردو)92/12%(
و%87،%93حدوددرترتیببه)%36/11(نیتروکسین

).3جدول(بودبیشتر114%

اسانسدرکادینندرصد
درصدبرتیزیسوآلیکودمختلفتیمارهايتأثیر

میانگینمقایسه).2(جدولشددارمعنیاسانسدرکادینن
نحويبهداد،نشانهاآنبینراتوجهیقابلاختالفها،تیمار

کمپوست ورمیتن18کاربردتیماردردیننکادرصدکه
تلفیقیمصرفتیماربارا يدارمعنیاختالف)06/18%(
ولینداشت)%92/14(نیتروکسینوکمپوست ورمیتن6

ژهویبه،داشتتیمارهاسایربهنسبتمحسوسیبرتري
رد)%05/11(کمپوست ورمیتن6مصرفتیماربهنسبت
).3جدول(بودبیشتر%63حدود

اسانسدرکادینن-گامادرصد
درصدبرزیستیوآلیکودمختلفتیمارهايتأثیر

کهيطوربه،)2دول(جشددارمعنیاسانسدرکادینن-گاما
تیماردرکادینن- گامادرصدکهدادنشانهامیانگینمقایسه
)%40/5(نیتروکسینوکمپوست ورمیتن6تلفیقیمصرف

ویژهبه،داشتيدارمعنیتفاوتتیمارهاسایرباایسهمقدر
و)%09/3(کمپوست ورمیتن12مصرفرتیمادوبهنسبت
)%70/3(نیتروکسینوکمپوست ورمیتن12تلفیقیکاربرد

).3جدول(بودبیشتر%46و%75حدوددرترتیببه

اسانسدرفلورنویریديدرصد
تأثیرتحتهمفلورنویریديدرصدآزمایش،ایندر

).2(جدولگرفتقرارزیستیوآلیکودمختلفتیمارهاي
بیندريدارمعنیتفاوتدهندهنشانتیمارهانمیانگیمقایسه

مصرفتیماردرفلورنویریديدرصدکهنحويبهبود،هاآن
تیمارهايباایسهمقدر)%81/9(کمپوست ورمیتن12

تن6تلفیقیکاربردو)%34/6(کمپوست ورمیتن6مصرف
حدوددرترتیببه)%12/7(نیتروکسینوکمپوست ورمی

يدارمعنیاختالفتیمارهاسایرباودبوبیشتر%38و55%
).3جدول(نداشت

اسانسدرمورولندرصد
درمورولندرصدبرتیزیسوآلیکودتیمارهاياثر
اختالفهامیانگینمقایسهو)2(جدولشددارمعنیاسانس

مورولندرصدکهيطوربه،دادنشانهاآنبینراچشمگیري
نیتروکسینوکمپوست ورمیتن6تلفیقیکاربردحالتدر
کمپوست ورمیتن18مصرفتیماربامقایسهدر)66/2%(
يدارمعنیبرتريولینداشتيدارمعنیاختالف)75/2%(

مصرفتیماربهنسبتویژهبه،داشتتیمارهاسایربهنسبت
بودبیشتر%27حدوددر)%10/2(کمپوست ورمیتن6
).3جدول(

صفاتبینهمبستگی
نشان)4جدول(صفاتبینیهمبستگازحاصلجینتا

بوتهدرگلتعدادباگلخشکعملکردنیبکهداد
)*50/0=r(ن،یهمچن.داردوجوددارمعنیمثبتیهمبستگ
و)r=50/0*(بوتهدرگلتعدادبااسانسعملکردنیب

دارمعنیمثبتیهمبستگ)r=99/0**(گلخشکعملکرد
گلخشکوزنبااسانسدرکادینندرصدنیبدارد.وجود

)**69/0-=r(نیبدارد.وجوددارمعنیمنفییهمبستگ
)،r=- 48/0*(بوتهدرگلتعدادبافلورنویریديدرصد
کادینن- گامادرصدو)r=-76/0**(کادینول-آلفادرصد

)*50/0-=r(دارمعنییمنفیهمبستگاسانسدر
گلخشکوزنبامورولندرصدنیبوداردوجود

)**65/0-=r،(کادینندرصد)**67/0-=r(درصدو
یمنفیهمبستگاسانسدر)r=-67/0**(کادینن-گاما
.داردوجوددارمعنی



یستیزوآلیي کودهامختلفي مارهایتدرصفاتنیبی همبستگبیضر-4جدول
گلتعداد

بوتهدر
خشکوزن

بوته
خشکوزن

گل
عملکرد

گلخشک
میزان
اسانس

عملکرد
مورولنفلورنویریديکادینن-گاماکادیننکادینول-آلفااسانس

1بوتهدرگلتعداد
ns04/01بوتهخشکوزن
ns34/0ns28/01گلخشکوزن

50/0ns41/0ns24/01*گلخشکعملکرد
ns11/0-ns001/0ns23/0-ns21/01اسانسمیزان

50/0ns41/0ns24/0**99/0ns21/01*اسانسعملکرد
ns10/0ns08/0-ns27/0ns16/0-ns10/0-ns17/0-1کادینول-آلفا

ns19/0-ns05/0**69/0-ns22/0-ns06/0-ns22/0-ns23/0-1کادینن
ns24/0ns07/0-ns42/0-ns04/0ns10/0ns22/0-ns04/0ns28/01کادینن-گاما

ns08/0-ns29/0-ns30/0ns01/0ns30/0-**76/0-ns24/0*50/0-1-48/0*فلورنویریدي
ns10/0-ns05/0**65/0-ns15/0-ns21/0-ns15/0-ns009/0-**67/0**67/0ns05/0-1مورولن

ns،*احتمال%1و%5سطوحدردارمعنیودارمعنیریغترتیببه:**و
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بحث
،کمپوستورمیتن6مصرفتیمارکهبیان کردتوانمی

غذاییعناصروآبجذببهبودوموقعبهعرضهطریقاز
مناسبافزایشدرمؤثرينقشسفر،فونیتروژنویژهبه

گیاهبوتهدرگلتعدادمانند رویشیرشدخصوصیات
توجهباباشد.کردهءایفاآزمایشاین شرایطدربهارهمیشه

وطبیعیهايویژگیحفظوداروییگیاهانبودنجدیدبه
بهکمترتمایلنیزوبهارهمیشهازجملهوآنهاذاتی

Fallahi(کودپذیري et al., کاربردرسدمینظربه،)2008
و12(آنبیشترمقادیربامقایسهدرکمپوست ورمیتن6

بهتر،پژوهشاین وضعیتدر)کمپوستورمیتن18
هايویژگیبهبودوگیاهغذایینیازپاسخگوياستتوانسته
نیزاقتصادينظرازوباشدبوتهدرگلتعدادمانند رشدي
وRezaeiرابطه،همیندراست.صرفهبهمقرون

Baradaran)2013(تن2کاربردکهکردندمشاهده
يدارمعنیوبارزاثر،نیتروژن)%6/1(حاويکمپوست ورمی

بیان کردندنآناداشت.بهارهمیشهبوتهدرگلتعدادرويبر
قیطرازکمپوستیورممناسبریمقادمصرفاحتماالًکه 

ي هاکنندهمیتنظدیتولوخاكیکروبیميهاتیفعالبهبود
شتریبجذبتداركزینوموجوداتنیاتوسطاهیگرشد

خشکمادهوفتوسنتززانیمشیافزاسبب،ییغذاعناصر
یگلدهشیافزابهتینهادرمسئلهنیاکهشدهیاهیگ

روي)2016(همکارانوKheiryهايیافتهانجامد.می
نعناعروي)2012(همکارانوForouzandehبهار،همیشه

)Mentha piperita L.(،DarziوHaj Seyed Hadi

Anethum(شویدروي)2012( graveolens L.(وAmiri

حکایت ترتیببهایرانیگاوزبانروي)2016(همکارانو
،کمپوستورمیتن15کاربرداثردرگلتعدادافزایشاز

،کمپوستتن30مصرفاثردرگیاهدرپنجهتعدادبهبود
تن8مصرفاثردربوتهدررچتتعدادافزایش

مصرفاثردربوتهدرلگتعدادافزایشوکمپوست ورمی
.داشتکمپوست ورمیتن7

دربوتهخشکوزندارمعنیافزایشبارابطهدر
هکتار)،درتن12و6(کمپوست ورمیمصرفتیمارهاي

موادبهبودراهازآلیکوداینکاربردکهبیان کردتوانمی
دتوانمیخاك،زیستیوشیمیاییوفیزیکهايویژگیوآلی

گرددخشکوزنافزایشآندنبالبهورشدبهبودموجب
)Arancon et al., Araya؛ 2005 et al., همیندر).2006

گیاهرويپژوهشیدر)2016(همکارانوRazipourراستا
مصرفباهواییاندامخشکوزنافزایششاهد،بادرنجبویه

دونتایجبودند.شاهدبامقایسهدردامیکودتن20
ریحانداروییگیاهرويشدهانجامپژوهش

)Ocimum basilicum L.(وزنافزایشازحکایت نیز
داشت کمپوست ورمیوکمپوستمصرفاثردربوتهخشک

)Mottaghian et al., Shirzadi؛ 2013 et al., 2014.(
تن6مصرفتیماردرگلخشکوزنافزایش

فیزیکیخواصبرآنمثبتاثربهتوانمیراکمپوست ورمی
مناسبفراهمیآندنبالبهوخاكمعدنیعناصروضعیتو

درداد.نسبتگلدهیمرحلهدرگیاهغذاییعناصروآب
رويپژوهشیدر)2016(همکارانوAmiriرابطه،همین

کمپوست ورمیتن7کاربردکهکردندگزارشایرانیگاوزبان
بهبودوخاكدرآبنگهداريظرفیتافزایشطریقاز

خشکمادهوفتوسنتزافزایشسببغذایی،عناصرجذب
گردید.گلخشکوزنافزایش،آنمتعاقبوگیاهی

و)2016(همکارانوKheiryدیگر،تحقیقدودرهمچنین
HosseiniوHadipour)2014(خشکوزنبهبودشاهد

وکمپوست ورمیتن5مصرفباترتیببهبهارهمیشهگل
بودند.دامیکودتن20

تن6مصرفتیماردرگلخشکعملکردافزایش
کودتلفیقیومنفردتیمارهايسایربهنسبتکمپوست ورمی

مناسبمقدارکاربرددارمعنیومثبتتأثیربه،زیستیوآلی
تعدادشاملعملکرديهايویژگیبر،کمپوستورمیکافیو

درباشد.میمربوطبوتهخشکوزنوگلخشکوزن،گل
در)Arabnejad)2017وShekoftehارتباط،همین

مصرفکهدندکرمشاهدهبهارهمیشهيروبریپژوهش
بیانآنان.دیگردگلعملکردشیافزاسببکمپوستورمی
توانمینراگیاهرشدرويکمپوستورمیتأثیرکه کردند

مانندعنصرهاییدسترسیقابلیتافزایشدلیلبهتنها
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دیگريهايترکیببلکهداد،ربطپتاسیموفسفرنیتروژن،
گیاهیرشدهايهورمونازجملهرشدهايکنندهتنظیممانند

وتودهزیستافزایشدربسزایینقشنیزهومیکاسیدو
همکارانوVojodiهمچنیندارند.زایشیعملکرد

)2017(،RezaeiوBaradaran)2013(،Rezvani

Moghaddamو)2015(همکارانوHosseiniو
Hadipour)2014(بهارهمیشهرويخودهايپژوهشدر،

و3/1ترتیببهمصرفاثردرگلعملکردافزایششاهد
دامیکودتن20ومرغیکودتن10،کمپوستورمیتن2

نقشبه،نیزداروییگیاهانسایررويتحقیقاتدربودند.
و(گلمحصولعملکردافزایشدرکمپوست ورمیآلیکود

شدهاشارهبادرشبیوبابونهداروییگیاهانگلدار)سرشاخه
Darzi(است & Haj Seyed Hadi, Salehi؛ 2016 et al.,

Haj؛ 2016 Seyed Hadi & Rezaei Ghale, 2016(.
رسدمینظربهشد،اشارهترپیشکهطورهمانهمچنین

مانند جدیدوداروییگیاهانپایینکودپذیريدلیلبه
مصرفشده،اصالحزراعیگیاهانبامقایسهدربهارهمیشه

نیازآن،بیشترمقادیربامقایسهدرکمپوست ورمیتن6
ضمنباشد.کردهتأمینتحقیقاین شرایطدرراگیاهغذایی
کهشدهموجب،کمپوستورمیگراننسبتاًقیمتاینکه

نظرازنیز)کمپوستورمیتن6(مصرفمیزانکمترین
باشد.صرفهبهمقرونتوجهیقابلشکلبهاقتصادي

بیشترمقادیرمصرفکهداردامکانبراین،عالوه
بازدارندهاثردارايهکتار)درتن18و12(کمپوست ورمی

Saeid(منفیو Nejad & Rezvani Moghaddam, 2011(
نتیجهباشد.بهارهمیشههايگیاهچهرشدواستقراررويبر

HajوDarziپژوهش Seyed Hadi)2012(شویدروي
تن8مصرفتیماردردانهعملکردبرتريازحکایت که

کمپوست ورمیتن12تیماربامقایسهدرکمپوست ورمی
بودنپاییندربارهدارد.اشارهموضوعهمینبه،دارد

تلفیقیمصرفتیمارهايدرگلخشکعملکرد
احتماالًکهبیان کردتوانمینیتروکسین،وکمپوست ورمی

کناردرنیتروژنکنندهتثبیتهايباکتريتوأمحضور
ومنفیاثریکبهمنجرآزمایش،این درکمپوستورمی

مسئلهاینکهشده مذکورهايباکتريبینآنتاگونیستیک
خشکعملکردرويانتظارحدازکمتراثرگذاريموجب

جداگانه،تحقیقدودررابطه،همیندراست.یدهدگرگل
Moradiو)2010(همکارانوDarziوHaj Seyed Hadi

مخلوطمصرفترتیببهکاهندهاثراتشاهد)2017(
اقتصاديعملکردبرسودوموناسوازتوباکترباکتریهاي

ونیتروکسینزیستیکودتلفیقیمصرفورازیانه
.بودندبادرشبیگلدارسرشاخهعملکردبرکمپوست ورمی

درگلخشکعملکردبودنبیشتربهتوجهبابنابراین 
بودندارمعنیعدموکمپوست ورمیتن6مصرفتیمار
عملکردکهداشتانتظارتوانمیرو از این،اسانسمیزان

سایرازبیشتربارزيصورتبهمذکور،تیماردراسانس
Hajهايپژوهشرابطه،همیندرباشد.تیمارها Seyed

HadiوRezaei Ghale)2016(وبابونهرويDarziو
Haj Seyed Hadi)2016(هکدادنشانبادرشبیروي

افزایشسببکمپوست ورمیتن10و12ترتیببهمصرف
گیاهرويپژوهشیکهايیافتهگردید.اسانسعملکرد
10و5(کمپوست ورمیمصرفکهکردآشکارنیزانیسون

سببمصرف)،(عدمشاهدبامقایسهدرهکتار)درتن
Khalesro(شد اسانسعملکردافزایش et al., 2011.(
بهارهمیشهاسانسترکیبترینعمدهکادینول- آلفا

دردارد.گیاهایناسانسکیفیتدربارزينقشکهباشدمی
کمترینتیماردرکادینول- آلفامیزانبیشترینآزمایش،این

کمپوست ورمیتن6یعنیکمپوست ورمیمصرفمیزان
وبودهتوجیهقابلنیزاقتصادينظرازکهگردیدحاصل

اسانسکیفیتافزایشبرآلیکوداینمثبتتأثیرمبین
Anwar(باشدمیداروییگیاهان et al., Moradi؛ 2005 et

al., Darzi؛ 2011 et al., وHosseiniهايیافته).2016
Hadipour)2014(بهار،همیشهرويKhalesroهمکارانو

Makkizadehوانیسونروي)2011( Taftiهمکارانو
درصدافزایشازحکایت ترتیببهریحانروي)2012(

دامی،کودتن20مصرفاثردراسانسکادینول- آلفا
تن10کاربرداثردراسانسآنتولدرصدافزایش

دراسانسکاویکولمتیلدرصدافزایشوکمپوست ورمی
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این نتیجهباکهداشت کمپوست ورمیتن20مصرفاثر
کمترینتلفیقیمصرفتیمارهمچنین.داردهمخوانیتحقیق
قابلدرصديدارانیتروکسینوتن)6(کمپوست ورمیمیزان

بهنسبتاسانسدرمورولنوکادینن-گاماکادینن،توجهی
تفاوتنیزکادینول- آلفادرصدنظرازوبودتیمارهاسایر

بامقایسهدرونداشتکمپوست ورمیتن6تیمارباآماري
ترکیبصددرنظرازچهزیستیوآلیکودتیمارهايبقیه

مصرفمقداردراقتصاديجوییصرفهنظرازچهومذکور
بهبودرسدمینظربهبنابراین داشت.برتريکمپوست ورمی
تن6تلفیقیمصرفتیماردرنامبردهيهاترکیب
افزایشیايتغذیهتأثیربرعالوهنیتروکسین،وکمپوست ورمی

وضعیتکردنفراهمبرزیستیوآلیکوددوتشدیدکنندهو
معدنی،عناصرمطلوبجذبوآزادسازيبرايمناسب

فلورنویریديدرصدمحسوستقلیلدلیلبهدتوانمی
پژوهشیدررابطههمیندرباشد.نیزتیمارایندراسانس

تلفیقیمصرفتیمارکهگردیدمشاهدهرازیانهروي
موجبنیتروژنکنندهتثبیتزیستیکودوکمپوست ورمی

Moradi(شداسانسآنتولدرصدافزایش et al., 2011(.
عناصرتدریجیآزادسازيکهبیان کردندپژوهشگراناین

رشديمراحلبامتناسبکهزیستیوآلیمنابعازغذایی
کیفیتبهبودوآنتولمیزانافزایشباعثباشدمیگیاه

داروییگیاهانرويزراعیآزمایشدودرگردید.اسانس
نیتروژنهزیستیودامیکودهايتوأممصرفکهشدمالحظه
دانهاسانسدرترپینن-گامادرصدچشمگیرافزایشموجب
بادرنجبویهرویشیپیکرهاسانسدرنرالدرصدوگشنیز
Darzi(گردید & Haj Seyed Hadi, ؛ 2014

Harshavardhan et al., رويتحقیقیدرهمچنین،).2007
Trachyspermum(زنیان copticum L.(کهشدمشاهده

وتیمولمیزانافزایشسببدامیکودتن20مصرف
گردیداسانسدرسیمن-پارامیزانکاهشآنمتعاقب

)Akbarinia et al., صفاتنیبیهمبستگیبررس).2004
خشکعملکردبوته،درگلتعدادشیافزاباکهدادنشان

هماسانسعملکردآندنبالبهویافتافزایشنیزگل
کهشدمشاهدهتحقیقایندرواقعدریافت.افزایش

گلعملکردبهيدارمعنیبسیارطور بهاسانسعملکرد
نیبهمچنین.باشدمیاسانسمیزانازتروابستهخشک
درصدویژهبهوکادینن-گامادرصدبافلورنویریديدرصد

بهدارد.وجودیمنفیهمبستگ،اسانسدرکادینول- آلفا
،کادینول- آلفاوکادینن-گامادرصدشیافزابادیگر،عبارت
همیندرافت.یکاهشاسانسدرفلورنویریديدرصد
روي)2004(همکارانوAkbariniaتحقیقاتدررابطه،
وHamisiورازیانهروي)2009(همکارانوDarziزنیان،

Tanacetum(کبیربابونهروي)2012(همکاران

parthenium L.(،برخیدرصدشیافزاکهشدمشاهده
اجزاءازدیگربرخیدرصدکاهشموجباسانس،اجزاء

گردید.اسانس
عملکردبیشترینپژوهش،اینازحاصلنتایجبراساس

درکادینول-آلفادرصدواسانسعملکردگل،خشک
تن6مصرفتیماردربهارهمیشهگیاهاسانس
تیماردراسانسهايترکیببیشترینوکمپوست ورمی

.آمدبدستنیتروکسینوکمپوست ورمیتن6تلفیقیمصرف
نظرازکهکمپوست ورمیتن6مصرفتیمارمجموعدر

عنوانبهبودهصرفهبهمقرونوتوجیهقابلنیزاقتصادي
گردد.میمعرفیآزمایشاین شرایطدربرترتیمار
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Abstract
In order to study the effects of organic and bio-fertilizers application on flower yield, yield

components and essential oil quality of marigold (Calendula officinalis L.), an experiment was
conducted as randomized complete blocks design with six treatments and three replications at
Sohanak in Tehran of Iran in 2014. The treatments were 6 t/ha vermicompost, 12 t/ha
vermicompost, 18 t/ha vermicompost, 6 t/ha vermicompost + nitroxin, 12 t/ha vermicompost +
nitroxin and 18 t/ha vermicompost + nitroxin. The results showed that treatments had significant
effects on studied traits (except essential oil content), as the highest flower no./plant, dry weight
of flower, dried yield of flower, essential oil yield and α-cadinol percent in essential oil in
treatment of application of 6 t/ha vermicompost and the highest gamma cadinene percent and
muurolene in essential oil in treatment of integrated application of 6 t/ha vermicompost and
nitroxin were obtained. Also, the highest dry weight of plant and viridiflorene percent in
essential oil in treatment of application of 12 t/ha vermicompost and the highest cadinene
percent in essential oil in treatment of application of 18 t/ha vermicompost were obtained.
Generally, the highest flower and essential oil yields and α-cadinol percent in essential oil with
application of 6 t/ha vermicompost were obtained.

Keywords: Marigold (Calendula officinalis L.), organic fertilizer, biofertilizer, essential oil
yield, α-cadinol percent.


