
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1394(1047-1057، صفحه 6، شماره 31جلد 

مورفوفیزیولوژیکیخصوصیاتبرآلیکودهايکاربردتأثیر
Calendula(بهارهمیشهداروییگیاه officinalis L.(
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چکیده
Calendula(بهارهمیشهداروییگیاهعملکردبرآلیکودهايکاربردتأثیر بررسیهدفبا،حاضرپژوهش officinalis L.(،

تیمارها.گرفتقرارمطالعهموردزنجاندانشگاهتحقیقاتیمزرعهدرتکرار3وتیمار10باتصادفیکامليهابلوكطرحقالبدر
.بودکوددهی)(عدمشاهدتیماروهکتار)درتن15و5،10(سطح3دریک هرکمپوست،ورمیومرغیکود،گاويکودشامل

شاخص،طبققطر،هاگلبرگخشکوزنگیاه،عارتفابرگ،سطح،بوتهدرطبقتعدادانه،هزاردوزنشاملشدهگیرياندازهصفات
وزنصفاتبرکودنوعتأثیر بودندارمعنیآمدهبدستنتایجبود.اسانسوزنیدرصدوکاروتنوئیدفالونوئید،برگ،کلروفیلمحتواي

وهاگلبرگخشکوزنگیاه،ارتفاعو)p≥01/0(اسانسوزنیدرصدوکاروتنوئیدبرگ،سطح،بوتهدرطبقتعداد،ردانههزا
نداشت.يدارمعنیتأثیر هابرگکلروفیلمحتوايشاخصوطبققطربرکودنوعکهحالیدر.دادنشانرا)p≥05/0(فالونوئید

همؤثرموادیتکمورشديصفاتگیاه،عملکردبرمطلوبیتأثیر ،استفادهموردآلیکودهايکهگرفتنتیجهتوانمیکلیطوربه
است.داشتهبهارهمیشهدرموجود

Calendula officinalis(بهارهمیشه،آلیکودهايکلیدي:هايواژه L.(،اسانس،فالونوئید،پایدارکشاورزي.

مقدمه
Calendula(علمینامبابهارهمیشهداروییگیاه

officinalis L.(،کاسنیتیرهازگیاهیست)Asteraceae،(
باکهزیادهايشاخهازمتشکلايساقهباساله،یکاي،بوته

75تا45بهآنارتفاع.استشدهپوشیدهنرمیکرك
گرمنواحیگیاهاینأمنشکهآنجااز.رسدمیمترسانتی

نورتابشهمچنینوگرمابهرشدطولدراست،مدیترانه
هايمادوداشتهخشکیبهخوبیتحملگیاهایندارد.نیاز

,Omidbeygi(کندمیتحملخوبیبهنیزراپایین 2003.(
هدفواستینتیزوییدارواهیگکیعنوانبهبهارهمیشه

وهاگلدرموجودهمؤثرموادودارودتولی،آنکشتاز
Martin(باشدمیهاگلبرگدرویژهبه & Deo, از.)1999

فالونوئیدها،بهتوانمیگیاهایندرموجودهمؤثرمواد
اسانسیهايروغنهمچنینونوئیدهاکاروت،گلوکوزیدها

Moattar(کرد اشارهترپنی & Shams Ardakani, 1999.(
مصارفبرعالوهاهیگنیارنگزردونارنجیهايگل
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ي دارامختلف،ي غذاهاهندهدرنگودهندهطعم،یخوراک
ي هارنگهیتهصنعت،درکهاستهاییبیترکوثرهمؤمواد
هاونیلوسوهاکرمانواعهیتهي براي داروسازدروی نقاش

Kalvatchev(داردکاربرد et al., بهارهمیشه.)1997
وخونقندآورندهپایینخون،کنندهتصفیهمعرق،عنوانبه

,Amin(شوداستفاده میپوستیضدالتهاب همچنین).2005
انگل،دفعضدتشنج،آور،خواباثردارايگیاهاین

باشدمیصفراکیسهومعدهاعصابمقويخون،کنندهرقیق
)Kiani, 2002.(

محصولکیفیتبهواقعیارزشدارویی،گیاهانتولیددر
دومدرجهدرمحصولیتکموشودمیدادهتولیدپایداريو

داروییگیاهاندربارهشدهانجاممطالعاتدارد.قراراهمیت
استآنگویايکشاورزيمزارعوطبیعیهايرویشگاهدر
شرایطباتطبیقدلیلبهپایدارکشاورزينظامازاستفادهکه

برايراشرایطبهترینمحصول،کیفیتاصالتوطبیعی
درهمؤثرمادهحداکثروآوردمیفراهمداروییگیاهانتولید
Suba(شودمیتولیدشرایطیچنین Rao, کاربرد).1993

خسارتبروزباعثییایمیشيکودهاروزافزون
است.شدهياقتصادویبهداشت،یطیمحستیزریناپذجبران

باعثآنهادیتوليباالنهیهزوییایمیشيکودهابیمعانیا
استشدهیداموآلیيکودهاازاستفادهبهتوجه

)Astaraei & Kucheki, علتبهیآلموادطرفیاز.)1996
و ییایمیش،یکیزیفاتیخصوصبرکهيدیمفاثرات

خاكحاصلخیزيمهمارکانازیکیدارندخاكیکیولوژیب
Renato(شوندمیمحسوب et al., ازنمونهیک).2003
داشتنعلتبهکهاستکمپوستورمیآلی،کودهاي
ينگهداروجذبقدرتاد،یزتخلخلمانندیاتیخصوص

تیظرفزینوآنهایجیتدريآزادسازویمعدنعناصريباال
يبراداریپايکشاورزدرآنازاستفادهآب،ينگهداريباال

متداولیباغویزراعمحصوالتتیفیکورشدبهبود
Arancon(باشدمی et al., هاکمپوستورمی.)2004

میزیمنومیکلسم،یپتاسفسفر،ماننديعناصرداشتنبرعالوه
Atiyeh(اهیگيبراآسانجذبتیقابلبا et al., 2001(

همانندکههستندیفعالیکیولوژیبمواديحاو

Tomati(کنندمیعملرشدهايکنندهمیتنظ et al., 1983.(
کاربردکههستندیآلموادمنابعازگریدیکی،یداميکودها

شیافزاشاملخاكیکیزیفخواصبريدیمفاثراتآن
ينگهدارقدرتشیافزامخصوص،وزنکاهش،يرینفوذپذ

ییغذاموادزانیمشیافزازینویکروبیمتیفعالبهبودآب،
,Hornick(داردخاكدرموجود نیزمرغیکود.)1998

تقویتيبراآلیموادغنیمنبعوآلیيکودهاانواعازیکی
Scherer(هاستخاكانواع et al., Lawrence؛ 1991 et

al., مانندخواصیيداراغذایی،عناصربرعالوهکه)2008
نیترات)،آبشویی(کاهشنیتروژنتدریجیيآزادساز
وخاك)شدنياسید(کاهشکلسیموپتاسیمهايترکیب

غذایی)موادوآبينگهدارظرفیت(افزایشآلیماده
Pelletier(باشدمی et al., 2001.(

عوارضوانسانسالمتیبرشیمیاییموادزیانبارتأثیر 
مختلف،هايبیماريدرماندرشیمیاییداروهايجانبی
درداروییگیاهانوگیاهیداروهايبهراجهانیتوجه
باکشوريعنوانبهایرانواستکردهمعطوفوسیعیسطح
انجامرواز ایناست؛ممتازموقعیتیدارايباال،اقلیمیتنوع

ضرورتداروییگیاهانرويدقیقوگستردهتحقیقات
دیتولدریستیزوآلیيکودهامصرفهمچنینرد.دازیادي

بهیابیدستمنظوربهداریپايکشاورزنظامدرییدارواهانیگ
جامعهسالمتوستیزطیمححفظمحصول،تیفیکشیافزا
اینهدف،بنابراین.باشدمیبرخورداريادیزتیاهماز

صفاترويمختلفآلیکودهايتأثیر بررسی،تحقیق
جهتدربهارهمیشهداروییگیاهلوژیکیفیزیوومورف
.بودآنسالمپرورشوکاشتشرایطسازيبهینه

شهاورومواد
طرحقالبدر،1392سالبهاردرپژوهش،این

مزرعهدرتکرار3وتیمار10باتصادفیکامليهابلوك
- زنجانجاده5کیلومتردرواقع،زنجاندانشگاهحقیقاتیت

هوايوآبدارايزنجانشهرستانشد.انجامتبریز
گرمنسبتاًتامالیمتابستانوسردزمستانباايمدیترانه

29شرقیطولودرجه36و41یشمالعرضدرکهبوده
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دارد.قراردریاسطحازمتر1663ارتفاعودرجه48و
متر1620برابردریاسطحازآزمایشموردمحلارتفاع

ورسیلومبافتبایخاکيداراشیآزمامحلنیزمبود.
28/8=pHکود،گاويکودشاملتیمارها.)1(جدولبود

و5،10(سطح3دریک هرکمپوست،ورمیومرغی
نتایجبود.کوددهی)(عدمشاهدتیماروهکتار)درتن15

کودهايدرموجودعناصردرصدومقدارتجزیهازحاصل
است.آمده2جدولدر،پژوهشدراستفادهموردآلی

طرحاجرايمحلمزرعهخاكتجزیهازحاصلنتایج-1جدول
آلیماده

(%)
EC

)ds/m(
کلآهک

(%)
رس
(%)

سیلت
(%)

شن
(%)

نیتروژن
(%)

فسفر
)mg/kg(

پتاسیم
)mg/kg(

منیزیم
)meq/L(

کلسیم
)meq/L(pH

8/172/02/732274009/06/96/281/11/228/8

آزمایشدراستفادهموردآلیکودهايدرموجودعناصردرصدومقدارتجزیه-2جدول
درصد
مواد

کودنوع

کربن
آلی
(%)

نیتروژن
(%)

فسفر
(%)

پتاسیم
(%)

منیزیم
(%)

کلسیم
(%)

رطوبت
(%)

يرو
)mg/kg(

نآه
)mg/kg(

منگنز
)mg/kg(pH

EC

)ds/m(

205/179/036/057/058/1323/1097/656/2472/85/12دامیکود
3080/270/185/190/021/13309503554505/78/5کمپوستورمی
28243/120/150/0101047212032069/8مرغیکود

،اصفهانبذرپاکانشرکتازبهارهمیشهبذر تهیهازپس
(باءنشاهايسینیدر1392فروردیناواخربذرها ابتدا
وکشتگلخانهمحیطدر)پرلیتوکوکوپیتکشتبستر
بهبرگی4مرحلهبهرسیدنازپس92خرداداولهفته
زمینبهانتقالازقبلروز10شدند.منتقلاصلیزمین

رشدمنظوربهسبزکریستالونکاملکودباها ءنشااصلی،
يباالدرصدداشتندلیلبهکوداینشد، پاشیمحلولتربه

پتاسیم)%18فسفر+%18نیتروژن+%18(پرمصرفعناصر
اغلبرويايالعادهفوقتأثیر ،مصرفکمعناصرباهمراه

.داشتدهندهگلیزینتگیاهان
بردنبینازوشخمازپساصلیزمینبستردر
آبیاريسیستمواضافهکوديتیمارهايهرز،هايعلف
اصلیزمیندربهارهمیشههاي ءنشاشد.اندازيراهايقطره

مترسانتی30بوتهفاصلهومترسانتی50ردیففاصلهبه
قطربوته،ارتفاعشاملارزیابیموردفاکتورهايشد.کشت

خشکوتروزنهزاردانه،وزن،گلبرگخشکوزنگل،
درطبقتعدادوجانبیهايشاخهتعدادبرگ،سطحبوته،
ارتفاعکهبودصورتاینبهبرداريدادهروشند.بودبوته

بهکهزمانیرشد،فصلپایاندرکرتهرازبوته5
باهمزمانشد.گیرياندازهرسیدند،خودرشدحداکثر

صورتبههاگلوقتیزایشی،مرحله بهگیاهشدنوارد
ازهاگلبرگ،نوبتچندیندرشدند،بازافقیکامالً
هاآنکردنخشکازپسوبرداشتایشیآزمهايواحد

عدد10کرتهرازشدند.توزینوبنديبستهسایه،در
وانتخاب،بودندشدهبازافقیصورتبهکامالًکهگلطبق

تروزنگیرياندازهبرايشد.محاسبههاآنقطرمیانگین
ازبعدوقبلطوقه،ناحیهازریشهحذفبابوتهکلبوته،
24مدتبهگرادسانتیدرجه70(دمايآوندردادنقرار

خارجازپسشد.توزینحساسترازويباساعت)
شدهمنشعبفرعیهايشاخهتعداد،خاكازهابوتهکردن



...بر خصوصیاتآلیکاربرد کودهايتأثیر1050

(توسطبرگسطحوبوتههايطبقتعدادطوقه،ناحیهاز
Leafدستگاه area meterمدلVM-900E/K(مورد
گرفت.قرارارزیابی

ازاستفادهبابرگکلروفیلمحتوايشاخصهمچنین
spad(مدل،سنجکلروفیلدستگاه Minolta, CO. LTd.

Japan(انجام کلونجردستگاهباهاگلبرگگیرياسانسو
ازگرم2/0کاروتنوئید،گیرياندازهبراي.شد

پودرآسیابازاستفادهبابهارهمیشهخشکيهاگلبرگ
خوبیبهواضافه،نمونهبه%80نواستلیتریلیم10بعد و

فالکونبهانتقالازپسحاصلمحلولشد.ساییدهآندر
بهدقیقهدردور6000سرعتباسانتریفیوژدستگاهدر

شدهجداعصارهازمقداري.گرفتقراردقیقه10مدت
،Analytikjena(اسپکتروفتومترکووتدررافوقانی

SPECORDمدل طوربهجذبمقداربعدوریخته)250
،aکلروفیلبراينانومتر663هايموجطولدرجداگانه

براينانومتر470وbکلروفیلبراينانومتر645
,Arnon(شدقرائتکارتنوئیدها گیرياندازهبراي.)1967
شده،پودروخشکيهاگلبرگازگرم2/0فالونوئیدها،

(الکل1:99یحجمنسبتبهيدیاساتانوليمقداربا
کامالً)CC1لایگالسکیاستدیاسوCC99کیلیات

دردور4000سرعتبافوژیسانترازپسشد.هدییسا
مگرآبحمامدربعدوهقیدق10تمدبههقیدق
ت.گرفقراردقیقه10مدتبه)گرادیسانتدرجه80(
وشد خواندهنانومتر300موجطولدرجذبدتش

ومحاسبهزیرفرمولازاستفادهبافالونوئیدمقدار
دیگردانیب)absorbance%(جذبدرصدبرحسب

)Krizek et al., 1998(.

100 Fla=ABS(300nm)

SAS(افزارنرمتوسطشیآزمانیاازحاصليهاداده

9.1.3 With SP4(ازاستفادهباهانیانگیمسهیمقاوهیتجز
شد.انجامدانکنايدامنهچندآزمون

نتایج
مورفولوژیکیصفات

نوعتأثیر تحت)p≥05/0(يدارمعنیطوربهگیاهارتفاع
وکوديسطوحافزایشبین).3(جدولگرفتقرارکود

داشت.وجودمستقیمرابطهتیمارهاهمهدرارتفاعافزایش
تن15تیماردرترتیببهگیاهارتفاعبیشترینکه طوريبه
هکتاردرتنcm50/54(،15(مرغیکودهکتاردر

گاويکودهکتاردرتن15و)cm96/53(کمپوستورمی
)cm90/53(ردهکتاردرتن10سطحباکهشدمشاهده

بوتهارتفاعکمتریننداشت.يدارمعنیتفاوتآلیکودسه
نتایجهمچنین).4(جدولبود)cm80/48(شاهدتیماردر

وزن)p≥05/0(شدندارمعنیازحکایت واریانستجزیه
نتایج.)3(جدولداشت بهارهمیشهيهاگلبرگخشک
يهاگلبرگخشکوزنکهدادنشانمیانگینمقایسه
ویافتافزایشسطحافزایشبااتیمارهتمامدربهارهمیشه

هکتاردرتن15تیماردر)gr94/66(آنمقداربیشترین
تیماردر)gr80/50(آنمقدارکمترینوکمپوستورمی
بايدارمعنیتفاوتتیمارهاسایرالبته .شدمشاهدهشاهد

.)4(جدولنداشتندهم
يدارمعنیطوربهطبققطر،واریانستجزیهنتایجطبق

وزناما).3(جدولنگرفتقرارکودنوعتأثیر تحت
شد)p≥01/0(دارمعنیکودنوعتأثیر تحتهزاردانه
بادارمعنیاختالفبدونه،هزاردانوزنبیشترین).3(جدول

و)gr41/23(هکتاردرتن15تیماردرترتیببههم
.شدمشاهدهکمپوستورمی)gr78/22(هکتاردرتن10

درتن5تیماردرنیزگرم)08/19(هزاردانهوزنکمترین
تیماربايدارمعنیتفاوتکهآمدبدستمرغیکودهکتار

).4جدول(نداشتشاهدودامیکودهکتاردرتن5
يدارمعنیطوربهنیزگلدار)هاي(سرشاخههاطبقتعداد

)01/0≤p(جدولگرفتقرارکودنوعتأثیر تحت)3.(
تیمارهايسطحافزایشبینمیانگین،مقایسهنتیجهبراساس
داشت.وجودمستقیمرابطهبوتههايطبقتعدادوکودآلی

تن15تیماردر)33/143(طبقتعدادبیشترینکه طوريبه
تیماردردارمعنیتفاوتعدمباومرغیکودهکتاردر
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)33/52(تعدادکمترینوکمپوستورمیهکتاردرتن15
برگسطحهمچنین).4(جدولشدمشاهدهشاهددرنیز

).3(جدولشددارمعنی)p≥01/0(کودنوعتأثیر تحت

تیماردر)cm207/10(برگسطحبیشترینکه نحويبه
)cm269/6(آنکمترینوکمپوستورمیهکتاردرتن15
).4(جدولآمدبدستشاهدتیماردر

آلیکودهايتأثیر تحتبهارهمیشهمورفولوژیکیصفاتواریانستجزیه-3جدول

درجهمنبع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
سطح برگدر بوتهتعداد طبقهزاردانهوزنقطر طبقخشکوزن گلبرگگیاهارتفاع

264/58/16463704/069/323/16444044/0تکرار
44/73ns0995/0 **22/7 **88/2138 **59/2*87/12* 9نوع کود

1874/439/660870/049/178/691893/0خطاي آزمایش
15/427/1470/582/524/889/4-ضریب تغییرات (%)

د.ندهمینشانرايدارمعنیعدمو%5و%1سطحدريدارمعنیترتیببهns:و***،

آلیکودهايتأثیر تحتبهارهمیشهمورفولوژیکیصفاتمیانگینمقایسه-4جدول

ارتفاعتیمارهاصفات
)cm(گیاه

وزن گلبرگ
)grخشک (

طبققطر
)cm(

وزن هزاردانه 
)gr(

تعداد
کاپیتول

سطح برگ
)cm2(

b80/48b80/50a4/5c19/19f33/52d69/6سطحشاهد

دامیکود
5b00/49ab96/55a04/5c22/19de33/92c35/8
10a33/53ab09/56a13/5abc26/21bcd00/106bc98/8
15a90/53ab28/62a24/5ab59/21bc33/108ab49/9

کمپوستورمی
5ab40/51ab16/61a03/5bc89/19e00/85c64/8
10a66/53ab12/56a34/5a78/22cde00/95ab49/9
15a96/53a94/66a46/5a41/23a33/135a07/10

مرغیکود
5ab10/52ab15/52a9/4c08/19e33/80bc73/8
10a60/53ab34/54a05/5abc17/21b33/115bc99/8
15a50/54ab83/54a14/5ab98/21a33/143ab54/9

باشند.میدارمعنیاختالففاقد،هستندمشابهحروفيداراستونهردرکهییهانیانگیم

شیمیاییفیتوصفات
بهار،همیشهفیتوشیمیاییصفاتنسواریاتجزیهنتایج
اسانسوزنیدرصد،کاروتنوئیدشدندارمعنیازحکایت 

)01/0≤p(فالونوئیدشدندارمعنینیزو)05/0≤p(داشت،
تأثیر تحتيدارمعنیطوربهکلروفیلمحتوايشاخصاما

مقایسهجدولطبق).5(جدولنگرفتقرارکودنوع
کاروتنوئیدمیزانبیشترینفیتوشیمیایی،صفاتمیانگین

)mg/g01/1(وکمپوستورمیهکتاردرتن15تیماردر
مقدارترینبیش،شاهدتیماردر)mg/g56/0(مقدارکمترین

درتن15تیماردرجذبدرصدبرحسب)80/2(فالونوئید
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درتن5تیماردر)70/1(مقدارکمترینومرغیکودهکتار
وزنیدرصدبیشترینهمچنینآمد.بدستمرغیکودهکتار

هکتاردرتن15تیماردر)gr192/0(اسانس

تیماردر)gr014/0(اسانسمقدارکمترینوکمپوستورمی
).6(جدولشدمشاهدهشاهد

آلیکودهايتأثیر تحتبهارهمیشهفیتوشیمیاییصفاتواریانستجزیه-5جدول

درجهمنبع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
درصد وزنی اسانسفالونوئیدکاروتنوئیدکلروفیل

20304/00003/02562/2000008/0تکرار
9ns4655/0**0870/0*3471/0**0084/0کودنوع
182958/000001/01046/000002/0آزمایشخطاي
51/14/058/1541/4-(%)تغییراتضریب

د.ندهمینشانرايدارمعنیعدمو%5و%1سطحدريدارمعنیترتیببهns:و***،

آلیکودهايتأثیر تحتبهارهمیشهفیتوشیمیاییصفاتمیانگینمقایسه-6جدول

تیمار
صفت

کاروتنوئیدکلروفیل
)mg/g(

فالونوئید
جذب)(%

وزن اسانس
(%)

a86/35j56/0b74/1i014/0سطحشاهد

کود دامی
5a20/36i58/0b73/1h052/0
10a03/36f79/0ab25/2f104/0
15a15/36b99/0ab33/2e114/0

کمپوستورمی
5a53/35g71/0b05/2g086/0
10a83/36d92/0b10/2c149/0
15a73/35a01/1b17/2a192/0

کود مرغی
5a10/36h60/0b70/1f106/0
10a20/36e83/0b88/1d124/0
15a56/35c93/0a80/2b170/0

باشند.میدارمعنیاختالففاقد،هستندمشابهحروفيداراستونهردرکهییهانیانگیم

بحث
سطحدرارتفاعافزایشازحکایت آمدهبدستنتایج

داشت، آلیکودتیمارهايهمههکتاردرتن15و10
يدارمعنیاختالفشاهدبهنسبتاینهاهمهکهطوريبه

دادنشانآمدهدستبنتایجآزمایشی،در).4(جدولداشتند
مرغیکودویژهبهمطالعهدراستفادهموردآلیکودهايکه

)Abelmoschus esculentus(بامیهعملکردبریمثبتتأثیر 
آمد.بدستشاهدگروهدرعملکردمیزانکمترینوداشته
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و)%4/39(بامیهبوتهارتفاعمثبتافزایشباعثمرغیکود
عواملازیکی.شدشاهدبامقایسهدر)%8/37(برگتعداد
ازینموردییغذاعناصرنیتأماه،یگارتفاعکنندهنییتعیاصل

ییغذاعناصریجیتدرنیتأمبا،یآلکوديمارهایت؛استاهیگ
اهیگارتفاعشیافزاباعثودادهانجامیخوببهراعملنیا

Tiamiyu(شوندمی et al., Tahamyنتایجبقط).2012

Zarandiارتفاع،یآلکوديمارهایتتمام،)2010(همکارانو
Ocimum basilicum(ریحانگیاهبوته L.(بهنسبترا

ماریتدادند.شیافزاییایمیشکودماریتوشاهد
گریدباوبودگیاهارتفاعنیشتریبيداراکمپوستورمی

داشت.يدارمعنیاختالفگوسفنديکودماریتبجزمارهایت
وکمپوستورمیکمپوست،اثرکهکردندبیانمحققانهمچنین،

Cuminum ciminum(سبززیرهبوتهارتفاعبردامیکود L.(
ماریتکهي طوربه،بوددارمعنیمارهایتیتمامدر

آنازپسودادنشانرابوتهارتفاعنیشتریبکمپوستیورم
نیشتریبيگوسفندکودوکمپوست،يگاوکوديمارهایت

Saeid(کردنددیتولرابوتهارتفاع Nejad & Rezvani

Moghaddam, عناصرزانیمبودنباالتربهتوجهبا.)2010
ریسابهنسبتکمپوستیورمدرتروژنینخصوصبهییغذا
یشیرورشدکیتحرجهینتدرواستفادهموردهايبیترک

بنابراین افت.یشیافزاماریتنیادرهابوتهارتفاع،اهیگ
فیزیکیوشیمیاییخواصاحتماالًکهگرفتنتیجهتوانمی

افزایشطریقاز،کمپوستورمیدرموجودهیومیکاسید
هايهورمونافزایشوغذاییعناصرنگهداريظرفیت

ها،مارگانیزمیکروفعالیتافزایشهمچنینورشدکنندهتنظیم
افزایشباوشدهگیاهتوسطنیتروژنتجمعافزایشباعث

یابدمیافزایشآنساقهارتفاعازجملهوگیاهرشدنیتروژن،
)Arancon et al., ارتفاعافزایشمشابه،هايبررسی).2004

Plantago psyllium()Yadav(اسفرزهدرراگیاه et al.,

Fragaria(فرنگیتوت)،2003 sp.()Norman &

Arancon, )Valeriana officinalis(الطیبسنبلو)2006
)Mirmostafaei et al., تأیید دامیکودکاربرداثردر)2013

شیمیاییفیزیکی،خواصاصالحباعثدامیيکودها.کنندمی
وشدهمحصولتولیدافزایشنتیجهدروخاكبیولوژیکو

درکربنیکگازتولیدوریزجاندارانتوسطآلیموادتجزیهبا
Zea(ذرتمحصولعملکردورشدفتوسنتز،،گیاهیجامعه

mays(دهدمیافزایشرا)Theodore & Jackson, 1999.(
عناصرنیتأماه،یگارتفاعکنندهنییتعیاصلعواملازیکی

نیتأمبا،یآلکوديمارهایتاست،اهیگازینموردییغذا
ودادهانجامیخوببهراعملنیاییغذاعناصریجیتدر

.نددشاهیگارتفاعشیافزاباعث
وزنمقداربیشترینکهدادنشانمیانگینمقایسهنتایج

بدستکمپوستورمیهکتاردرتن15تیماردرگلبرگخشک
%20مقداربهکمپوستورمیآزمایشی،در).4(جدولآمد
برگوساقهخشکوزنبرگ،وساقهتروزنيدارمعنیطوربه
را)Ficus bengamina(ابلقبنجامینبرگخشکوزنو

Mahbub(دادشیافزاشاهدبهنسبت Khomami, در).2008
بستربهکمپوستورمیافزودنکهدادنشانجینتادیگر،آزمایشی

وزنبرگ،خشکوتروزنلیقبازرشدهايشاخصبر
يدارمعنیتأثیر بهارهمیشهگیاهکلوماسیبوساقهخشک
%50ماریتدرشدهذکرصفاتي براقدارمنیشتریبوداشت
Gholipour(شدحاصلکمپوستورمی Zar et al., دارا).2012
تیتقوخاك،درآبينگهدارتیظرفشیافزا،یآلموادبودن
توسطییغذاموادجذبشیافزااه،یگیهورمونشبههايتیفعال

کاشت،بستریکیزیفوییایمیشساختاربهبودیکلطوربهواهیگ
کودکاربرداثردراهانیگعملکردشیافزالیدالازجمله
.باشدمیکمپوستورمی

افزایشازايبههزاردانهوزنافزایشازحکایت ،نتایج
تن15و10تیماردرآنمقداربیشترینوبودکوديسطح

در).4(جدولآمدبدستکمپوستورمیهکتاردر
سبززیرهدرمطالعهموردصفاتمیانگینمقایسهآزمایشی،

افزایشبهمنجرکمپوستورمیکود%20تیمارکهدادنشان
دانهعملکرددر نهایت وهزاردانهوزنبوته،دردانهتعداد
Mohammadi(استشده et al., عملکردافزایش).2010
آلیکودهايازاستفادهبهپاسخدرهزاردانهوزنودانه

درکهاستمغذيموادبهدسترسیافزایشدلیل بهاحتماالً
خاكفیزیکیوضعیتبهبودومیکروبیفعالیتنتیجه

Sarker(گرددمیحاصل et al., 2004.(
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بههاطبقتعدادافزایشازحکایت آمدهبدستنتایج
تعدادبیشترینوبودآلیکودهايسطحافزایشازاي

ومرغیکودهکتاردرتن15تیماردرترتیببه
جذببامرغیکود).4(جدولشدمشاهدهکمپوستورمی

افزایشنتیجهدرومناسبتغذیهوغذاییعناصربهتر
افزایشوگلدهیبهبودباعثنهایتدرگیاه،رشدوفتوسنتز

Veysani(گرددمیبوتهدرطبقتعداد et al., 2012.(
آلمانیبابونهداروییگیاهدرکمپوستورمیکاربردهمچنین

)Matricaria chamomilla(هايشاخصافزایشباعث
Liuc(شد بوتهدرطبقتعدادقبیلازرشدي & Pank,

ي اثرهاکهاستدادهنشانانجام شدهيهایبررس).2005
،یکیزیفطیشرارییتغلیدلهبکمپوستورمیمطلوب

کشتطیمحیکیولوژیبویکروبیماتیخصوصوییایمیش
)Atiyeh et al., شیافزاوpHمیتنظنیهمچنو)2000

استکشتطیمحدرآبينگهدارتیظرفدارمعنی
)Mcginnis et al., 2003.(

گیاهبرگسطحمیزانبیشترینمیانگین،مقایسهجدول
دادنشانکمپوستورمیهکتاردرتن15تیماردررا

همکارانوMirmostafaeiتوسطمشابهینتایج).4(جدول
Sifolaو)Valeriana officinalis(الطیبسنبلدر)2013(

هايیبررسآمد.بدستریحاندر)Barbieri)2006و 
درکهیتیقابلبایآلهايکودکهدهدیمنشانشدهانجام
باعثدارندتروژنینخصوصبهییغذاعناصرآوردنفراهم

شیافزاقیطرازجهینتدروشدهاهیگیشیرورشدشیافزا
اهیگبرگسطحشاخصشیافزاباعثاه،یگهايبرگتعداد

Tahamy(شودمی Zarandi et al., گریدعلت).2010
موجوددیاسکیومیهتأثیربهتوانمیرابرگسطحشیافزا
دنبالبهوتروژنینشیافزادرآننقشوکمپوستورمیدر
.دادنسبتاهیگبرگسطحشیافزاآن

وفالونوئیدمقدارکوديسطحافزایشباهمچنین
ترتیببههاآنمقداربیشترینویافتافزایشنیزکاروتنوئید

کمپوستورمیومرغیکودهکتاردرتن15تیماردر
کهدادنشاننتایجپژوهشی،در).6(جدولشدمشاهده
گلچهدرفنولیکتجمعبرتحریکیاثردارايآلیکودهاي

بیانمحققانهستند.)Brassica olaracea(بروکلیکلم
کودهاينقشبهگلچه،درفنلبااليهايغلظتکهکردند

استات،شیکمیکمسیرکنندهءالقاکهمواديبیوسنتزدرآلی
مربوط،استفنولیکوفالونوئیدهابیشترتولیدنتیجهدرو

Sousa(شودمی et al., Naguib؛ 2008 et al., 2012.(
مقدارافزایشبرکمپوستورمیتأثیر مشابه،هايپژوهش

Salehi(بهارهمیشهگیاهدرکاروتنوئید Sardoei, 2014،(
Menta(فلفلینعناع piperata()Ayyobi et al., و)2013
Mathivanan(زمینیبادام et al., .کندمیدییأترا)2012

دلیل بهاستممکنکاروتنوئیدمقداردرافزایشالبته 
درموجودآلیعناصرسایرونیتروژنتأثیر افزایش

باشد.کمپوستورمی
بیشترینفیتوشیمیاییصفاتگیرياندازهازحاصلنتایج

کمپوستورمیهکتاردرتن15تیماردررااسانسمیزان
بیشترینمشابه،هايپژوهشنتایج).6(جدولدادنشان

کمپوستورمی%10تیماردرراآلمانیبابونهاسانسدرصد
)Azizi et al., رابهارهمیشهاسانسمقداربیشترین)،2008

Ameri(نیتروژنهکتاردرکیلوگرم150تیماردر &

Nassiri Mahallati, اسانسعملکردبیشترینو)2008
مخلوطتیماردررا)Foeniculum vulgare(رازیانه

Moradi(کمپوستورمیوکمپوست et al., نشان)2011
اسانسدرصدافزایشعلتتوانمیبنابراین داد.

بهرا،کمپوستورمیتیماردربهارهمیشهيهاگلبرگ
بیشتراسانستولیدنتیجهدروخشکگلبرگوزنافزایش
داد.نسبتتیماراینتوسط
ازاستفادهکهدادنشانپژوهشایننتایجکلی،طوربه

وعملکردافزایشجبمومناسبمیزانبهآلیکودهاي
شد. بهارهمیشهداروییگیاهفوفیزیولوژیکیمورصفاتبهبود

موجبآلیکودهايباگیاهانمناسبتغذیههمچنین
داروییگیاهایندرثانویههايمتابولیتدارمعنیافزایش

ترتیببهشده،استفادهآلیکودهايبینکه طوريبه.شد
ازرانتیجهبهتریندامیکودومرغیکودکمپوست،ورمی
نشانفیتوشیمیاییومورفولوژیکیصفاتعملکردلحاظ
.دادند
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Abstract
The present study aimed to investigate the effect of application of organic fertilizers on the

yield of medicinal plant, calendula (Calendula officinalis L.). The experiment was conducted in
a randomized complete block design with 10 treatments and 3 replications in the research farm
of Zanjan University. Treatments included cattle manure, poultry manure, and vermicompost,
each at three levels (5, 10, and 15 tons per hectare) and control (without fertilizer). The
measured traits were the thousand seed weight, number of capitules per plant, leaf area, plant
height, petal dry weight, capitule diameter, chlorophyll content index, flavonoids, carotenoids,
and essential oil percentage. Data were analyzed by SAS software, and mean comparisons was
performed by Duncan's test. The results showed significant effects of fertilizer on thousand seed
weight, capitule number per plant, leaf area, carotenoids, and essential oil percentage at p≤0.01,
and plant height, petal dry weight, and flavonoid at p≤0.05. The type of fertilizer had no
significant effect on capitule diameter and leaf chlorophyll content. Overall, the results showed
that using organic fertilizers had favorable impact on yield, growth characteristics, and active
ingredients content of Calendula.

Keywords: Organic manure, marigold (Calendula officinalis L.), sustainable agriculture,
flavonoid, essential oil.


