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چکیده
بهارهمیشهداروییگیاهکیفیخصوصیاتبرنیتروکسینوکمپوستورمیمختلفسطوحاثرهاي بررسیمنظوربه

)Calendula officinalis L.(زراعیسالدرتکرارچهارباتصادفیکامالًطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهگلدانیآزمایشی
%،20%،10(صفر،سطح6درکمپوستورمیکوديتیماراولعامل.شداجراکاووسگنبددانشگاهگلخانهدر1393- 94
کیلوهردرلیترمیلی25(تلقیحسطحدوشاملکهنیتروکسینبیولوژیکیکوددومعاملوکمپوست)ورمی%100و%70%،40

رويبرآنهامتقابلاثروکمپوستورمینیتروکسین،اثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایجبود.نیتروکسینتلقیحعدموخاك)
مقایسهنتایجشد.دارمعنیکمپوستورمیتیماردرفقطکلفنلصفتکهحالیدربودند.دارمعنیمطالعهموردصفاتتمام

بدستنیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی%10تیماردرکلکلروفیلوaکلروفیلکل،فنلمیزانینبیشترکهدادنشانمیانگین
درصدینبیشتربود.نیتروکسینتلقیحبدونکمپوستورمی%10تیماربهمربوطbکلروفیلمقدارینبیشترکهحالیدرآمد.

کمپوستورمی%100ونیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی%100تیماربهمربوطترتیببهکاتاالزمیزانوگیاهدرنیتروژن
ونیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی%100تیماربهمربوطگلاسانسمقدارینبیشترآمد.بدستنیتروکسینتلقیحبدون
%100تیماربهمربوطگلاسانسمقدارینبیشتر.بودنیتروکسینتلقیحبدونشاهدتیماربهمربوطمقدارینکمتر

نتایجبهتوجهباآمد.بدستنیتروکسینتلقیحبدونشاهدتیماربهمربوطمقدارینکمترونیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی
یدارویگیاهاسانستولیددرمناسبتیمارعنوانبهتوانمیرانیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی%70و%100آمدهبدست
.دادپیشنهادبهارهمیشه

نیتروکسین.کاتاالز،کلروفیل،تلقیح،اسانس،:کلیديهاي واژه
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مقدمه
يهـا آسـیب کـاهش دنبـال بهپایدارکشاورزينظام
زارهـایی کشتبراساسنظاماین.استصنعتیيکشاورز

میزانبهکههستندمناسبيسودمندوکوچکمساحتبا
.باشـند مـی مزرعـه ازخـارج يهـا نهادهنیازمنديکمتر

نظامدرفراوانیاهمیتزیستیيکودهاازاستفادهامروزه
Vessey(دارندپایداريکشاورز et al., ـ ی.)2016 ازیک
يکودهــاازاســتفادهداریــپايکشــاورزســتمیسارکــان

بااهیگازینموردییغذاعناصرنیتأممنظوربهکیولوژیب
يهـا نهادهمصرفدرمالحظهقابلکاهشایحذفهدف

بـه تـوان یمکیولوژیبيکودهاانیمازکهاستییایمیش
مطالعـات کـرد. اشارهکمپوستیورموهاسمیکروارگانیم

کهاستآنيایگوزینییدارواهانیگيروبرشدهانجام
ـ دریفیکویکمعملکردحداکثر حاصـل یطیشـرا نیچن

Darzi(گــرددیمــ & Haj Seyed Hadi, در.)2012
ــتم ــايسیس ــاورزيه ــدار،کش ــتفادهپای ــابعازاس من

حـداقل واکولـوژیکی محاسـن حـداکثر کهپذیريتجدید
ضروریسـت. امريباشند،دارارامحیطیزیستمضرات
ازاسـتفاده بـه تـوان مـی پـذیر تجدیـد منابعاینازجمله

کودهـاي وآلـی اسـیدهاي ماننـد  سـازگار بومهاينهاده
Amiri(کـرد اشـاره بیولوژیک et al., ـ بـه ).2017 نیهم

عنـوان بـه توانندیمکیاُرگانيکشاورزيهاستمیسدلیل
ـ تولبـراي  يکشاورزجیرايهاستمیسيبراینیگزیجا دی
يکشورهاازياریبس،روازاینشوند.گرفتهنظردرداریپا

ـ گهايبیترک،یاهیگيداروهادکنندهیتول ازکـه رایاهی
ـ تولکینامیودیبایکیارگانکشتقیطر باشـند، شـده دی

ـ حیترج Mardani(دهنـد یم & Amooaghaie, 2016.(
کمپوسـت ورمـی بیولـوژیکی کـود عمـده مزایايازجمله

نگهداريظرفیتافزایشخاك،هوادهیبهبودبه وانتمی
وفیزیکـی خصوصـیات اصـالح همچنینوخاكدرآب

ــردخــاكشــیمیایی Radzi(اشــاره ک et al., 2017(.
ریزموجـودات مختلـف انـواع شـامل بیولوژیککودهاي

ازرااصـلی غذاییعناصرتبدیلتواناییکهبودهزيدآزا
دارنـد دسـترس قابـل شـکل بـه دسترسغیرقابلشکل

)Amiri et al., يزآزادهاييباکترترینمعروف).2017
PGPRیتروکسـین نیولوژیـک بکـود نیتروژنکنندهیتتثب

)Plant Growth Promoning Rhizobacteria(کهاست
وAzotobacterيهـا جـنس از،مزبوريباکتردوشامل

Azospirillumيهـا پروکاریوتازيباکتردوایناست؛
ــمبســیار ــههســتندAzotobacteraceaeخــانوادهمه ک

نیتـروژن (آزادزي)،گیاهـان بـا غیرهمزیسـت صورتبه
قـرار گیـاه اختیـار دروکنندمیتثبیتراهوادرموجود

Vejan(دهندمی et al., 2016(.
Calendula(علمـی نـام بـا بهـار همیشـه  officinalis L.(

ایـن ؛باشـد مـی )Asteraceae(کاسنیخانوادهازعلفیگیاهی
Sindhu(اسـت مدیترانـه نـواحی بـومی دارویـی گیاه et al.,

واستبهارهمیشهوقرمهانفارسیدرآندیگراسامی.)2010
Potآنبهانگلیسیبه marigoldبهـار همیشـه .شـود مـی گفته

بـا کـه زیـاد هـاي شاخهازمتشکلايساقهباسالهیکگیاهی
75تــا45بــهآنارتفــاعاســت.شــدهپوشــیدهنرمــیکــرك
رويوپشـت خمیده،بیضوي،ساده،هابرگرسد.میمترسانتی
Fallahi(استکرکداربرگ et al., بهـار همیشهعصاره.)2008

ــیاثرهــاي داراي ــلازداروی ــامقبی ــاب،ضــدزخــم،التی الته
اسـیدهاي وتنوئیـد وکاراسانس،باکتري،ضدخون،کنندهتصفیه
بهـار همیشـه گیاهکخشهايگلبرگازهمچنین؛باشدمیآمینه
Patric(دشـو مـی اسـتفاده ادویـه عنـوان بـه زعفران،مانند &

Kumar, کـه استدادهنشانهاپژوهشازیبرخجینتا.)2005
ـ اروسیوضدتیفعاليداراهاربهشیهمهايگلآلیعصاره زدی

Kalvatchev(باشدمی et al., زیسـتی کودهايهامروز.)1997
افـزایش بـا شـیمیایی کودهـاي بـراي جـایگزین یکعنوانبه

محسـوب پایـدار کشاورزيدرمحصولتولیدوخاكباروري
Wu(شوندمی et al., منطقـه درهـا يباکترازگروهنیا.)2005

ورشـد شیافـزا باعثیمختلفهاي سازوکارقیطراززوسفریر
ـ اهیگعملکرد Sajadi(شـوند یم Nik & Yadavi, در.)2013
يروبـر )2011(و همکاران Rahimzadehتوسطکهتحقیقی

زیسـتی يکودهـا کاربردکهشدمشاهدهگردید،انجامبادرشبی
خشـک وزنافـزایش سبببیوسولفور)وبیوفسفر(نیتروکسین،

مقایســهدراســانسمیــزانورویشــیپیکــرهعملکــردبوتــه،
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ــا ــاهدب ــدش ــیدر.گردی ــاهرويتحقیق ــیگی ــهداروی رازیان
)Foeniculum vulgare Mill.(کــاربردکــهشــددادهنشــان

وآلـی يکودهـا سایرباتوأمومنفردصورتبهکمپوستورمی
،فرعـی واصـلی شاخهتعدادبوته،ارتفاعافزایشسببزیستی،
گردیــدشــاهدتیمــاربــهنســبتاســانسعملکــردواســانس

)Moradi et al., ریحانگیاهواکنشدیگرپژوهشیدر.)2010
گـزارش وبررسـی سوپرجاذبوبیولوژیککودهايکاربردبه

تیمارهــايدرترتیــببــهاســانسعملکــردبیشــترینکــهشــد
نیتروکسـین ونیتروکسین+ بیوسولفورسوپرجاذب،+ بیوسولفور

Fallahi(آمـــدبدســـتســـوپرجاذب+ et al., 2009(.
Shahhoseiniگیــاهرويبـر بررســیدر)2012(همکـاران و

Matricaria(بابونهدارویی recutita L.(تعـداد افزایششاهد
گیـاه، خشـک مـاده عملکـرد بوتـه، خشکوزناصلی،شاخه

کمپوسـت ورمیمصرفيتیمارهادراسانسعملکردواسانس
کـه دیگـر پژوهشدودر.بودندشاهدبامقایسهدردامیکودو

Anethum(شــویدوریحــانگیــاهيرو graveolens L.(در
کمپوسـت ورمـی ودامـی کودمصرفشد،انجاممزرعهشرایط

ــب ــزایشموج ــرداف ــعملک ــیویکم ــولکیف ــدمحص گردی
)Makkizadeh et al., کـه رسـد مـی نظـر بـه بنابراین .)2012

بـه گیـاه دسترسیافزایشطریقازاحتماالًبیولوژیککودهاي
تولیـد هـا، متابولیتکردنآزاد،نیتروژنتثبیتوسیلهبهنیتروژن
مـواد وآبجـذب افـزایش اکسـین، مانندگیاهیهايهورمون

بهبـود باعـث زادخـاك هـاي پاتوژنبیولوژیککنترلوغذایی
Amiri(شــوندمــیگیــاهعملکــرد et al., 2017.(Rezaei و

Baradaran)2013(يروترتیــببــهخــوديهــاپــژوهشدر
Artemisia(درمنـه  pallens،( شـاهد بهـار، همیشـه وریحـان
وخشـک) گـل وپیکـر (عملکـرد محصـول عملکـرد افزایش
درگیـاه کلرفیل)و(اسانسکیفیصفاتافزایششاهدهمچنین

بدسـت نتـایج براسـاس بودند.کمپوستورمیحاويتیمارهاي
اسـانس درصدبیشترینیآلمانبابونهداروییگیاهرويبرآمده

درصـد کمتـرین وهکتـار درتـن 10کمپوستورمیبهمربوط
در.بـود کمپوسـت ورمـی ازاسـتفاده عـدم بـه مربـوط اسانس

دربادرشـبو دارویـی گیاهاسانسمیزانبیشتریندیگرپژوهشی
ونیتروکسینبیوسولفور،زیستیکودهايهمزمانکاربردشرایط

Rahimzadeh(آمـد بدسـت بیوفسفر et al., گیـاه در. )2013
Plantago(اسفرزه psyllium( ـ گـزارش %50و%25کـه هدش

کلوa،bلیکلروفداریمعنشیافزاباعثجامدکمپوستیورم
& Mardani(گردیـد شـاهد تیمـار بهنسبت Amooaghaie,

2016(.Marius و همکاران)ـ تأثیر)2005 ـ باکترحیتلق راییای
وکردنـد یبررسآفتابگرداناهیگییایمیوشیبشاخصچنديرو
ـ فعالکـه  دادنشانآنان جینتا ازبعـد وقبـل کاتـاالز میآنـز تی

ـ تولوفتوسنتزفراینددریگلده ـ نهادرويانـرژ دی بهبـود ت،ی
شیافـزا کنتـرل بهنسبتیستیزکودماریتدرآفتابگردانرشد

بـاال سـبب نیتـروژن يبکـارگیر ومصرفافزایش.استداشته
ــتن ــزانرف ــدمی ــزیمتولی ــاآن ــیيه ــیدانآنت ــاهدراکس گی

Populus yunnanensis شـد)Lin et al., يکودهـا .)2012
میـزان وعملکـرد رشـد، براورهشیمیاییونیتروکسینزیستی
کـود کـه طـوري بـه ،داشـته يدارمعنیتأثیرشویدگیاهاسانس
بیشـترین اورهشـیمیایی کـود آنازپـس ونیتروکسینزیستی

بـه نسـبت کـه نمودهتولیدرااسانسو(دانه)ياقتصادعملکرد
دادند.نشانيدارمعنیاختالفشاهد

مختلــفســطوحاثــربررســیآزمــایشایــنازهــدف
گیـاه کیفـی خصوصـیات بـر نیتروکسـین وکمپوسـت ورمی

بود.بهارهمیشهدارویی

هاروشومواد
کــامالًطــرحقالــبدرفاکتوریــلصــورتبــهآزمــایش

در1393-94زراعــیســالدرتکــرارچهــاردرتصــادفی
کـاووس گنبدطبیعیمنابعوکشاورزيدانشگاهروبازگلخانه

سطحدودرنیتروکسینبیولوژیکیکوداولعاملشد.انجام
هـر درنیتروکسـین لیتـر میلـی 25تلقیحوتلقیحعدمشامل
شـامل سـطح 6درکمپوسـت ورمیکوددومعاملوگلدان
کـود شـد. اجراوزنیدرصد100و10،20،40،70صفر،

يخریـدار آسیامهرزیستیوري افنشرکتازنیزنیتروکسین
نیتــروژنکننــدهتثبیــتيآزادزيبــاکتردوشــاملکــهشــد

تولیدزماندرC/ml108=CFUباآزوسپیریلوموازتوباکتر
ازپـژوهش، ایـن دراسـتفاده موردکمپوستورمی.بودکود



...هاي محرك رشداثر ریزوباکتري714

Foetidaکرمفعالیت Eiseniaبدسـت آمـد  دامیکوديرو.
ترتیـب بـه آنآبیمحلولالکتریکیهدایتواسیدیتهمیزان

ازآزمـایش ایندر.باشدمیمتربرزیمنسدسی53/3و8
ازخـاك تهیـه بـراي شـد. استفادههاربههمیشگلرپکمرقم

کـاووس گنبـد دانشـگاه پژوهشـی وآموزشـی مزرعهخاك
ودبسیلتیلومخاكبافتحاصلنتایجبراساسشد.استفاده
.)1(جدول

کشـت براي شد.انجام1393ماهاسفند15تاریخدرکشت
دادهعبـور متـري میلـی 5الکازشدهتهیهکمپوستورمیابتدا
شـده سـرند خـاك بـا شـده ذکروزنیيدرصدهابابعد وشد

ظرفیــتبــاگلــدان48مجمــوعدرگردیــد.مخلــوطمزرعــه
درلیتـر میلی25(نیتروکسینتلقیحوشدآمادهخاكکیلوگرم5

گردید.کشتبذر8گلدانهردربعد وشد انجامنیزگلدان)هر
ازپـس شد.داشتهنگهزراعیظرفیتحددرهاگلدانرطوبت
تنـک عملیات17/1/1394تاریخدرها،گیاهچهکاملاستقرار

درگردیدنـد. حذفبقیهوشدداشتهنگهبوتهسهوانجامکردن
کـل، کلروفیـل ،bکلروفیـل ،aکلروفیلصفاتگیاهرشداواخر

فنلگلدان،درنیتروژنکلجذبگیاه،کلنیتروژنگل،اسانس
تـاریخ درگیـاه برداشـت شـد. گیرياندازهکاتاالزآنزیموکل
.انجام گردید24/4/94

متري)سانتی0-30(عمقآزمایشدراستفادهموردخاكشیمیاییوفیزیکیمشخصاتبرخی-1جدول
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19/19/79/868/007/04/1335615156421مقدار

کلروفیلگیرياندازه
)Arnon)1949روشازفیــلوکلرگیــريانــدازهبــراي

تازهبرگبافتازگرم1/0مقداربه این منظور .شداستفاده
.شـد دهیسـای کامـل طوربه%80سرداستونلیترمیلی10با

درهـا نمونـه نوريجذبمیزانسانتریفیوژدقیقه10ازپس
ــول ــوجط ــايم ــانومتر663و645ه ــطن ــتگاهتوس دس

براساسکلوa،bکلرفیلمیزانشد.ثبتاسپکتروفتومتري
شدند.محاسبهزیرهايفرمول

1Chlرابطه a = [12.7 (D663) - 2.69 (D645)] × V ⁄ (1000×W)

2Chlرابطه b = [22.9 (D645) - 4.68 (D663)] × V ⁄ (1000×W)

=3ChlTرابطه [20.2 (D64) + 80.2 (D663)] × V / (1000×W)

اسانسعملکردوبازدهمحاسبهوبهارهمیشهگیرياسانسنحوه
خشکسایهگلازبهار،همیشهاسانسبازدهتعیینبراي

،هـا نمونـه ازگـرم 50منظـور بـدین شـد. استفادهگیاهشده

لیتـر میلـی 150باحاصلپودرگردیدند.پودربعد وآسیاب
کلـونجر دسـتگاه کمـک بـا بعـد  وگردیدمخلوطمقطرآب

.شدجداآنهااسانس

اسانسبازده=)شدهگیرياسانسگلخشکوزن/هآمددستباسانسوزن(×4100رابطه
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کجلدالروشبهکلنیتروژنگیرياندازه
وتقطیـر هضـم، مرحلـه سهشاملنیتروژنگیرياندازه
لولـه درشـده خشـک نمونهازگرم1/0.استتیتراسیون

لیتـر میلـی 10وکاتـالیزور 2/0سـپس شـد؛ ریختههضم
وافـزوده هضـم لولـه بـه غلـیظ تجاريسولفوریکاسید

شد.دادهقرارکجلدالهضمدستگاهدرساعت5/2مدتبه
تـا گردیـد تقطیرکجلدالاتوماتیکدستگاهباهضمازبعد

ــروژن ــداآننیت ــودج ــپس؛ش ــاس ــیدب ــدریکاس کلری
فرمـول ازنمونههرنیتروژنمیزانوشدتیترنرمال01/0
شد.تعیین زیر

5Mgرابطه  N/Gms=(V-V0)mL×T(meq/ml)×14(mg/meq)N×1/0.1gMS

V حجم =H2SO4 یا)HCl (نمونهبهشدهاضافه
V0 حجم =H2SO4 یا)HCl (شاهدنمونهبهشدهاضافه
T =نرمالیتهH2SO4 یا)HCl(

MS(نمونه) ماده خشک =
6Mgرابطه  N/g MS=(V - V0) ×1.4

کلفنل
سـیوکالتو فـولین روشبراسـاس کـل فنـل میزانسنجش

)Malik & Singh, مقـدار کـه ترتیـب بـدین شد.انجام)1980
در%80داغاتـانول لیتـر میلـی 10باگیاهینمونهازگرم1/0

بـا اسـپکتروفتومتري دستگاهوسیلهبهوشدساییدهچینیهاون
کـل فنـل میـزان شـد. خواندهنانومتر650جذبنقطهدرمدل
.شدمحاسبهنمونهخشکوزنگرمبرگرممیلیبرحسبنمونه

)Catalaz(کاتاالزآنزیم
Sizerو Beersروشازکاتـاالز آنـزیم گیـري اندازهبراي

گیـاهی تازهنمونهگرم)50(گرم25/0.گردیداستفاده)1952(
ــیهــاوندر ــوچین ــافرCC5/1يامحت ــرفســفاتب ــابراب ب
5/7=pHدرسـپس شـد. ساییدهمایعنیتروژندرکاملطوربه

دسـتگاه بـا بعـد .شـد دادهقـرار دقیقـه 25مدتبهسانتریفیوژ
پراکسـید حـذف اثـر درنـانومتر 240طولدراسپکتوفتومتري

شد.گیرياندازهدقیقهیکطیدرهیدروژن

7A=εرابطه bc

سلطول:bخاموشی،ضریب:εجذب،نقطه:Aرابطه ایندر
)1cm،(c:وکاتاالزغلظتε:4/39باشد.میمیکرومول

نسـخه باSASافزارهاينرمباآمدهدستبهايدادهآنالیز
%5سـطح درLSDآزمونباهادادههامیانگینمقایسهو1/9

Excelفزارانرمبانیزهاشکلگردید.انجام .شدمیترس2007

نتایج
اثــرکــهدادنشــانواریــانستجزیــهازحاصــلنتــایج
ــی ــت،ورمــ ــینکمپوســ ــرونیتروکســ ــلاثــ متقابــ

درمطالعـه مـورد صفاتتمامبرنیتروکسین×کمپوستورمی
مورددرکهبودحالیدراینشد.دارمعنی%1احتمالسطح
%1احتمالسطحدرکمپوستورمیتیمارفقطکلفنلصفت
.)2(جدولشددارمعنی

گلاسانس
صـفت ،میـانگین مقایسـه ازحاصلنتایجبهتوجهبا

ــزانینبیشـــترگـــلاســـانس ــاردررامیـ %100تیمـ
و%40بـا کـه داشـته نیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی

قـرار آمـاري گـروه یکدرتلقیحباکمپوستورمی70%
تلقـیح بـدون شـاهد تیمـار درمقـدار ینکمتـر وداشتند

.)3(جدولآمددستبنیتروکسین
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درنیتروژنکلجذبوساقه)و(برگگیاهنیتروژندرصد
گلدان
غلظـت مقـدار ینبیشـتر میـانگین مقایسهنتایجاساسبر

بـا کمپوسـت ورمـی %100تیماربهمربوطگیاهدرنیتروژن
ــینتلقـــیح ــرینونیتروکسـ ــدارکمتـ ــاردرمقـ %40تیمـ

همچنـین باشـد. مـی نیتروکسـین تلقـیح بـا کمپوسـت ورمی
گلـدان درنیتـروژن جـذب میـانگین مقایسهنتایجبراساس

%40تیمـار بـه مربـوط ترتیـب بـه مقدارینکمتروینبیشتر
تلقیحباشاهدتیمارونیتروکسینتلقیحبدونکمپوستورمی

).3(جدولاست نیتروکسین

کلوbکلروفیل،aکلروفیلمیزان
aکلروفیلمقدارینبیشترمیانگینمقایسهنتایجبراساس

بـا کمپوسـت ورمی%10تیمارهايبهمربوطکلکلروفیلو
کـل کلروفیلوaکلروفیلمقدارینکمترونیتروکسینتلقیح

نیتروکسـین تلقـیح بـا کمپوسـت ورمی%20تیماربهمربوط
تیمـار بـه مربـوط bکلروفیلمیزانینبیشترهمچنین.است

ینکمتـر ونیتروکسـین تلقیحعدمبدونکمپوستورمی10%
نیتروکسـین تلقـیح بـا کمپوستورمی%100بهمربوطمقدار

.)3(جدولبود

کاتاالزآنزیم
وینبیشـتر میـانگین مقایسهازحاصلنتایجبهتوجهبا
ــر ــدارینکمت ــاالزمق ــهکات ــبب ــاردرترتی ــايتیم %100ه
کمپوستورمی%10ونیتروکسینتلقیحبدونکمپوستورمی

.)3(جدولشدهمشاهدنیتروکسینتلقیحبا

کلفنلمیزان
%10تیمـار بـه مربوطمقداربیشترینکلفنلصفتدر

ــی ــتورمـ ــرینوکمپوسـ ــدارکمتـ ــاردرمقـ %100تیمـ
بـین کـه بـود حـالی درایـن آمـد، دسـت بکمپوسـت ورمی

آمـاري نظرازکمپوستورمی%100و%70،%40تیمارهاي
).1(شکلنشدمشاهدهداريمعنیاختالف

کلفنلرويبرکمپوستورمیمختلفسطوحتأثیر-1شکل
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سیبررموردکیفیصفاتواریانستجزیهجدول -2جدول

منبع تغییرات
درجه
آزادي

صفات

گلاسانس
گیاهنیتروژن کل

ساقه)(برگ و
کل نیتروژنجذب

گلداندر 
فنلکاتاالزکلکلروفیل bکلروفیلaکلروفیل

944/1418**503/15**252/0**064/0**067/0**625/7**946/37**121/0**5کمپوستورمی
269/21ns974/209**008/0*033/0**075/0**511/128**2338/300**661/0**1نیتروکسین

395/4ns832/72**103/0**0/016**047/0**871/5**51/328**052/0**5نیتروکسین×کمپوستورمی
36004/0405/0073/0002/0004/0007/0255/0232/55خطا

03/3029/628/1171/1192/2671/1457/658/29-(%)ضریب تغییرات
ns،*1و%5احتمالسطحدردارمعنیدار،غیرمعنیترتیببه:**و%



بهارشهیهمیفیکصفاتبرنیتروکسینوکمپوستیورميکودهامختلفيمارهایتاثرنیانگیمسهیمقا-3جدول

تیمارها

صفات

گلاسانس
(%)

کلنیتروژن
(%)گیاه

نیتروژنکلجذب
(%)در گلدان

aکلروفیل

گرم بر گرم)(میلی
bکلروفیل

گرم بر گرم)(میلی
کلکلروفیل

گرم بر گرم)(میلی

کاتاالز
مول بر دقیقه(میکرو
گرم پروتئین)در میلی

de014/0h87/2h24/0a59/0ab31/0a90/0cd95/6کمپوست+ تلقیح نیتروکسینبدون ورمی
e004/0f87/10ef04/1cdef30/0cd21/0de51/0e04/6کمپوست+عدم نیتروکسینبدون ورمی

cde098/0g83/4e24/1a63/0ab32/0a95/0f64/4نیتروکسینکمپوست+ تلقیح ورمی10%
cde038/0e02/13d64/2b37/0a37/0b75/0d82/6کمپوست+عدم نیتروکسینورمی10%

b44/0h79/2gh56/0f24/0ef09/0g33/0cd50/7+ تلقیح نیتروکسینکمپوستورمی20٪
cde077/0d24/16c52/4bcde30/0cd21/0de52/0cd59/7نیتروکسین+ عدم کمپوستورمی20٪
ab51/0h57/2fg78/0bcde31/0de17/0ef49/0ef35/5+ تلقیح نیتروکسینکمپوستورمی40٪
c13/0c56/18a48/5bc35/0bc27/0bcd63/0b96/8+ عدم نیتروکسینکمپوستورمی40٪
ab49/0h87/2fg83/0bc36/0de17/0cde54/0c72/7+ تلقیح نیتروکسینکمپوستورمی70٪
cd11/0b28/21ab44/5bcd34/0ab31/0bc65/0a59/10+ عدم نیتروکسینکمپوستورمی70٪
a56/0h87/2efg93/0def28/0f08/0fg37/0b23/9+ تلقیح نیتروکسینکمپوستورمی100٪
cd11/0a26/22b09/5ef27/0ef10/0fg37/0a66/10+ عدم نیتروکسینکمپوستورمی100٪

LSD0.0510/091/038/006/009/012/079/0
.باشدیم%5سطحدرداریمعناختالفعدمدهندهنشانمشتركحروف
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بحث
%100تیمـار درگـل اسـانس میـزان ینبیشـتر مشاهده

اسـت ایندلیلبهاحتماالًنیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی
ازراگیـاه نیتروژننیازمصرفیکمپوستورمیمقداراینکه

کـاربرد رواز ایـن ،کـرده طرفبراسانسوضعیتبهبودنظر
صـفت ایـن بـر مثبتاثرکمپوستورمیکناردرنیتروکسین

ـ ب)2009(همکارانوRahimi. استداشته کـه نمودنـد انی
وتـروژن ینلـوگرم یک5/37همـراه یسـت یزکـود يمارهایت

ـ بـدون تـروژن ینلـوگرم یک75 طــوربـه یسـت یزکـود حیتلق
بوتـه، درشـاخه تعدادبوته،ارتفاعشیافزاباعثيداریمعن

ـ معملکـرد ل،گخشکوزن عملکـرد اسـانس، درصـد وه،ی
نالولیلعملکردواسانسدرنالولیليمحتوااه،یگبراسانس

Corianderum(یگشن sativum L.(شـاهد بـا سهیمقادر
مـورد  در)2012(همکارانوShokraniتحقیقاتنتایج.شد

نشـان بهـار، همیشهگیاهعملکردورشدبرزیستیکودتأثیر
کـاپیتول قطـر وساقهوزنبرنیتروکسینزیستیکودکهداد

وخشـکی تـنش متقابلاثرهمچنینداشت.داريمعنیتأثیر
وگـل عملکـرد اسـانس، میـزان بـر نیتروکسینزیستیکود

وپـنجم چهارم،سوم،دوم،اول،برداشتدراسانسعملکرد
ینبیشترکه طوريبهداشت.داريمعنیتأثیرساالنهعملکرد
مطلوب)(آبیاريشاهدتیماراز)2742(گلخشکعملکرد

بـر تحقیقـی درشـد. حاصـل نیتروکسینهکتاربرلیتر6و
ــهروي تــن13تلفیقــیمصــرفکــهشــددادهنشــانبابون

وآزوسـپیریلوم وبـاکتر، نیتروژنهايباکتريوکمپوستورمی
اسـت شدهگیاهنیتروژندرصدافزایشموجبسودوموناس

)Salehi et al., بیـان کردنـد کـه   پژوهشـگران این.)2010
توانـد مـی کمپوسـت ورمـی باهاباکترياینهمزمانمصرف

ونیتـروژن کنندهتیتثبيهايباکترنیاتیفعالافزایشسبب
افـزایش طریقازنیتروژنشدنمعدنیفرایندبهبودنیهمچن

نهایـت درکهگرددکمپوستیورمنیتروژنیدسترستیقابل
همچنینشود.میگیاهتوسطنیتروژنجذبافزایشبهمنجر

MahfouzوSharaf Eldin)2007(پژوهشـی طـی درنیز
هـاي باکتريمأتوکاربردکهاند کردهگزارشرازیانه،رويبر

موجـب باسـیلوس) وآزوسـپیریلوم وبـاکتر، نیتروژن(زیستی

ایـن کـه گـردد میشاهدبامقایسهدرگیاهنیتروژنافزایش
ــانتیجــه مطابقــت)2010(همکــارانوKhalesroنتــایجب
بـه مربـوط کلکلروفیلوaکلروفیلمقداربیشترینداشت.

کـه بـود نیتروکسـین تلقیحباکمپوستورمی%10تیمارهاي
عناصـر حـاوي آلـی کودهـاي کـه استایندلیلبهاحتماالً

خـاك آلـی مواددارمعنیافزایشموجبکهاستریزمغذي
وپتاسـیم فسـفر، آهـن، مس،روي،جذبقابلیتوگردیده
عناصـر جـذب افـزایش . دهـد میافزایشراخاكنیتروژن
آنازناشـی رشـد وگیاهتوسطموادجذبوخاكغذایی
عناصـر ازجملهآهنشود.میکلروفیلمیزانافزایشموجب

ــود ــاختماندرموج ــیتوکرومس ــتس ــهاس ــاتدرک عملی
وداشـته شـرکت کلروفیـل بیوسـنتز وءاحیاواکسیداسیون

جـذب متعاقبـاً وهاریزمغذياینآلیکودهاياعمالدلیلبه
.یابدمیافزایشگیاهتوسطآن

Allenحضـور کـه کردنـد گزارش)1980(همکارانو
بـرگ دررالیکلروفونینیتوکیسریمقادکیولوژیبيکودها

ـ گرشـد شیافزاموجبتینهادرودهدیمشیافزاگیاه اهی
نیـز )1994(همکـاران وPeñuelasرابطـه ایندرشود.یم

کـاهش محـرك عنوانبهنیتروژنمحدودیتکهانددادهنشان
ـ ادرآنچـه اماباشد؛یملیکلروفيمحتوا حـائز مطالعـه نی

کـود اثرافزایشبریستیزيکودهامثبتتأثیراست،تیاهم
مقدارزیرا؛باشدمیبرگکلروفیلمقداربرنیتروژنشیمیایی
کیلوگرم25همراهبهیستیزکودکاربردتیماردرbکلروفیل

کـود لوگرمیک50مصرفتیمارحددرنیتروژنشیمیاییکود
بهزیستیکوداگرکهاستمعنیبدانامراینوبودشیمیایی

مصـرف زانیمتوانیم؛شودگرفتهبکارییایمیشکودهمراه
مقـدار اینکـه بـدون داد؛کـاهش نصـف بهراشیمیاییکود

داردوجوداحتمالاین.ابدیيداریمعنکاهشبرگکلروفیل
سـنتز میـزان رشديهاهورمونترشحبازیستیيکودهاکه

بـر زیسـتی يکودهـا مثبـت اثـر البته ببرند.باالراکلروفیل
همکـاران وKhoramdelتوسطنیزقبالًبرگيهادانهرنگ

وKianiاسـت. رسـیده اثبـات بـه کنجـد گیاهدر)2011(
دارویـی گیـاه رويبـر دیگرمطالعاتیدر)2014(همکاران

Mentha(نعناع apicata L.( مصـرف کـه کردنـد  مشـخص
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میـزان وبوتـه ارتفـاع افـزایش باعـث کمپوستورمی10%
مقـدار ینبیشـتر گردید.شاهدگیاهانبامقایسهدرکلروفیل
بـدون کمپوسـت ورمـی %100هايتیماردرترتیببهکاتاالز
اثـر دادنکاهشيبرااهانیگشد.مشاهدهنیتروکسینتلقیح

دارنـد. یمتفاوتهايسازوکارفعالژنیاکسيهاگونهمخرب
یدانیاکسیآنتدفاعستمیسبهتوانمیها سازوکارنیاازجمله

ـ یآنزسـتم یسشاملستمیسنیاکرد.اشاره ـ یرآنزیغویم یم
ون،یگلوتـات شامل،یدانیاکسیآنتهايبیترکنیمهمتراست.

ــوفرول ــفالونوئتوک ــآســکورباتودهای ــهباشــندیم درک
دارنـد. نقشمیمستقطوربهژنیاکسفعاليهاگونهيپاکساز
ــ ــامیآنــزنیهمچن ــیآنتــيه کاتــاالز،ماننــددانیاکس

هـاي لکایراديپاکسازدردازیپراکسوسموتازیددیسوپراکس
ــآزاد ــدنقــشســلولدرژنیاکس کــهییآنجــااز.دارن
ـ زجذبتیقابلبايزمغذیرعناصريداراکمپوستیورم ادی

ـ اسـویی ازوباشدیم دريرووآهـن ویـژه بـه عناصـر نی
نیبنـابرا دارنـد، شـرکت هـا میآنـز نیامختلفيساختارها

وشیافـزا بااحتماالًراهامیآنزنیاتیفعالشیافزاتوانیم
Kiani(دانستمرتبطاهیگتوسطعناصرنیاجذببهبود et

al., کاروتنوئیـدهاي وفالونوئیـدها کـه طـوري بـه ).2014
هـاي ترکیـب ازغنیمنبعراگیاهاینبهار،همیشهدرموجود
Meda(اسـت کـرده اکسـیدانی آنتـی  et al., نتـایج ). 2005

ــژوهش ــر)Upadhyaya)2011وSaikiaپ ــاهرويب گی
Asparagus(مارچوبهدارویی racemosus( تـأثیر بیـانگر

ـ ااکسـیدانی آنتیفعالیتبرکمپوستورمیدارمعنی گیـاه نی
دادنشـان )2005(همکارانوMariusپژوهشجینتااست.

ـ باکترحیتلقکه ـ یبشـاخص چنـد يروییای ـ گییایمیوش اهی
یگلدهازبعدوقبلکاتاالزمیآنزتیعالفموجبآفتابگردان

ـ نهادرويانـرژ دیتولوفتوسنتزفراینددر رشـد بهبـود تی
شـده شـاهد تیماربهنسبتیستیزکودماریتدرآفتابگردان

میـزان کمپوسـت ورمیمیزانافزایشبامطالعهاین دراست.
بیـان تـوان مـی نتایجبراساسبنابراین؛یافتاهشککلفنل
باعـث رشـد شـرایط بهبـود طریقازکمپوستورمیکهکرد

شـود. مـی گیاهـان دراکسـیدانی آنتـی هـاي فعالیـت کاهش
دادنشـان )2012(همکارانوMazandaraniيهاپژوهش

ـ فعالبـودن باالعمدهلیدلیفنلهايبیترکبودنباالکه تی
متانولیيهاعصارهازجملههاعصارهازیبعضیدانیاکسیآنت
مثبتـی ارتبـاط موجودشواهدبراساسزیرا.استاتانولیو

گیاهـان اکسـیدانی آنتیقدرتوفنلیهايترکیبمیزانبین
گیـاه مـورد درخودپژوهشدر)Król)2011دارد.وجود

کـل فنـولی هـاي ترکیبمقداربررسیبابهار،همیشهدارویی
اثـر کودي،مختلفتیمارهايتأثیرتحتهاربهمیشههايگل

دارمعنـی گیاهکلفنولیمحتوايبرراکودمختلفتیمارهاي
.داردمطابقتشیآزمااین جینتاباکهنکردگزارش

درآمـده بدسـت نتایجبراساسکلی گیرينتیجهعنوان به
زیسـتی هـاي کـود کاربردکهکردبیانتوانمیآزمایشاین

افـزایش باعثتلفیقیصورتبهنیتروکسینوکمپوستورمی
مـورد صـفات گردید.بهارهمیشهداروییگیاهکیفیعملکرد
اخـتالف شـاهد باتیماريمختلفسطوحتمامیدربررسی

تـأثیر بـه تـوان مـی رامثبـت اثـر ایـن داشـتند. داريمعنی
ایـن توسـط خـاك شیمیاییوفیزیکیوضعیتيپذیربهبود

.دادنسـبت گیـاه يبـرا غذاییعناصربهترفراهمیوکودها
%100و70کـودي تیمارهـاي ازگـردد میتوصیهبنابراین 

دلیلبهزیرا؛گردداستفادهنیتروکسینتلقیحباکمپوستورمی
باعـث خـالص کمپوسـت ورمـی درشـوري میزانبودنباال

گردد.میگیاهدراسانسافزایشنتیجهدروتنشایجاد
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Abstract
In order to investigate the effects of different levels of vermicompost and nitroxin on the

qualitative properties of medicinal plant marigold (Calendula officinalis L.), an experiment was
conducted as factorial based on a completely randomized design with four replications in the
greenhouse of Gonbad-e-Kavos University during 2014-2015. The first factor was
vermicompost fertilizer treatment at six levels (0%, 10%, 20%, 40%, 70% and 100%) and the
second factor was biological nitroxin fertilizer at two levels of inoculation (25 ml/kg soil) and
no inoculation with nitroxin. The results of analysis of variance showed that the effects of
nitroxin, vermicompost and their interaction on all traits studied were significant. However, the
total phenol content was only significant in the vermicompost treatment. The results showed
that the highest total phenol content, chlorophyll a, and total chlorophyll were obtained in 10%
vermicompost treatment with nitroxin inoculation. The highest chlorophyll b content was
related to 10% vermicompost treatment without nitroxin inoculation. The highest nitrogen
content in the plant and catalase content were obtained from 100% vermicompost treatment
with nitroxin inoculation, and 100% vermicompost without nitroxin inoculation, respectively.
The highest amount of essential oil was obtained from 100% vermicompost treatment with
nitroxin inoculation and the lowest was obtained from control treatment without nitroxin
inoculation. According to the results, 100% and 70% vermicompost with nitroxin inoculation
could be suggested as a suitable treatment for the production of marigold essential oil.

Keywords: Essential oil, inoculate, chlorophyll, catalase, nitroxin.


