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Calendula officinalis)عملکرد، اجزاي عملکرد و اسانس همیشه بهار ارزیابی L.)

کمپوستبا کاربرد نیتروژن و ورمی

1ابوالفضل رشیدي اصل، و2حمیدرضا توکلی حقیقت، *1علیرضا پازکی

23/6/1395: تاریخ پذیرش24/3/1395: تاریخ بازنگري19/2/1395: تاریخ دریافت

چکیده 
را بر آن داشته تا نظران صاحب،در تولیدات گیاهیمشکالت فراوان حاصل از مصرف کودهاي شیمیایی نیتروژنه 

در این میان مصرف و استفاده نمایند هاي جایگزین و پاك در راستاي حرکت به سمت کشاورزي ارگانیک روشکه از 
بررسی اثر مصرف مقادیر مختلف منظور به. شودیها محسوب ماز جمله اولویت،کمپوستویژه ورمیهب،کودهاي آلی

بهار در یشیآزماکمپوست بر عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی همیشه بهارکود نیتروژن و ورمی
کامل هايدر قالب بلوكهاي خرد شده کرتطرح صورت بهشیآزمااین . دیاجرا گرددر منطقه شهرري1392سال 
180و0،60،120(سطح 4در نیتروژن مصرف کود شیمیاییدر این تحقیق. تکرار به اجرا درآمدبا سهیتصادف

-به) تن در هکتار20و 0،10(سطح 3درکمپوستی و ورمیعنوان عامل اصلبه)هکتاردرنیتروژن خالص کیلوگرم 

120سطح در نیتروژنبا شدهماریتاناهگیکهدادنشانآمدهدستبهجینتا. ندر نظر گرفته شدعنوان عامل فرعی د
عملکرد، اجزاي عملکرد و محتوي اسانسبررا يترمطلوبنتایج ، به سایر مقادیر مصرفنسبت هکتارکیلوگرم در

تیمار از شتریبتن در هکتار20و 10در سطوح کمپوستورمیاثر کاربرد،همچنین. به همراه داشتهاي هوایی اندام
1567(دانه هايعملکردنینشان داد که باالتریشیاثر متقابل عوامل آزماهاينیانگیمسهیمقاجیانت.بودعدم مصرف 

120مصرف با)کیلوگرم درهکتار66/18(و اسانس ) کیلوگرم در هکتار6664(یک ولوژیب، )کیلوگرم در هکتار
.دست آمدندبههکتار کمپوست درتن ورمی20کیلوگرم در هکتار نیتروژن و

.بهارشهیهمکمپوست، ورمی،، نیتروژن، عملکردصفات رویشی:ژگان کلیديوا

ایران ،تهراناسالمی،آزاددانشگاهشهرري،) ره(یادگار امام خمینی نباتات،واحداصالحوزراعتگروه-1
ایران،تهراناسالمی،آزاددانشگاهشهرري،) ره(یادگار امام خمینی واحدزراعت،گروهکارشناس ارشد - 2

com.yahoo@agri_pazokiي مسئول                    نگارنده* 
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مقدمه
، )Asteracea(کاسنیيتیرهازبهارهمیشهگیاه

این. باشدمی)Calendula officinalis(نام علمیبا
اي است و اسامی دیگر آن، همیشه بهار،بوتهگیاه

,Samsam Shariat(باشدزبیده و قرمهان میآذرگون،

،بهارهمیشهبه این گیاه در زبان فارسی. )2005
گفته Pot marigoldانگلیسیدرزرگل وديــهن

,Mirheider(شودمی به این دلیل شباهت ).2003
کنندها، این گیاه نمادي از خورشید تصور میگل

)Kathi and Kemper, تعیین میزان مصرف .)1999
ز اهمیت یار حامناسب نیتروژن براي رشد همیشه به

است، چون نیتروژن زیاد براي همیشه بهار مناسب 
نبوده و سبب تحریک رشد رویشی، کاهش رشد 

شود، در ها میزایشی و در نتیجه کاهش تعداد گل
شودمقادیر بیش از حد بهینه سوختگی مشاهده می

)Omidbeigi, Ameri(عامري و همکاران.)2000 et

al., یمارهاي نیتروژن و تراکم، تاظهار داشتند، )2010
تاثیر رویشی و عملکرد همیشه بهارروي صفات 

بیشترین عملکرد گل ،کهصورتیبه.داري داشتندمعنی
روژن ـلوگرم در هکتار نیتـکی150خشک در تیمار

.دست آمدهگرم در متر مربع ب86/102میزان به
Zeinali(زینعلی و همکاران et al., اظهار )2006

که صفات رویشی گیاه در سطوح مختلف داشتند 
. داري نشان دادبرداشت و کود نیتروژنی تفاوت معنی

بر این اساس بیشترین ارتفاع گیاه متعلق به مصرف 
30کیلوگرم در هکتار اوره و زمان برداشت 300

.درصد گلدهی بود
هاي شیمیایی در در چند دهه اخیر مصرف نهاده

ست محیطی اراضی کشاورزي موجب معضالت زی
اي از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت عدیده

محصوالت کشاورزي، کاهش تنوع زیستی و فرسایشی 
ژنتیکی، ایجاد مقاومت در برابر امراض و آفات گیاهی 

ها شده استکاهش میزان حاصلخیزي خاكو

)Sharma, بهورمیلفظدوازکمپوستورمی. )2003
کلمه .استشدهتشکیلو کمپوستکرممعنی

Wormگرفتهکرممعنیبهورمیسالتینریشهاز
عنوانتحتداروینکتابازمتونیدر.شده است

خاکیهايکرمقدمت" خاکیکرمهايمنشاء گونه"
. استشدهزدهتخمینسالمیلیون600حدود در

بهخاکیهايکرمازنیزبزرگ یونانیفیلسوفارسطو،
,Sathe(استکردهدخاك یاگوارشیاندامعنوان

2005( .

وفرآوريبهمربوطفناوري،علومپیشرفتبا
یاتکنولوژيورمیچونعناوینیتحتکوداینتولید
باشدمیعبارتعملدرواستشدهمطرحتکورمی

1یکئاپیژهايکرمازخاصانواعکارگیريبهاز
بهکه1

راآلیبقایايآنهاسریعبسیارتکثیرورشدتواندلیل
کمپوستورمیآلیکودبهومصرفزیادسرعتبا

چونمحیطیشرایطفناوريایندر. نمایندمیتبدیل
وآفاتملهحEC،pHمیزانهمچنینرطوبتودما

Garg(باشدمیکنترلتحتغیرهوهابیماري et al,

فرآیندیکحاصلواقعدرکمپوستورمی.)2006
هايکرمازخاصیروهگتوسطکهاستهوازينیمه

خاکزيموجوداتریزازبرخیکمکبهوکمپوستی
دپذیرمیانجامهااکتینومیستوهاباکتريخصوصاً

)Manna et al., 2003(.
Roy and Singh(روي و سینگ  در)2006

هکتاردرتن10کاربردحقیقی اظهار کردند که
آن، کاربردعدمبامقایسهدرکمپوستورمی
جوبوتهدرسنبلهتعدادتوجهقابلفزایشاسبب

ازکمپوستورمیازاستفادهکهدریافتندآنها.گردید
عرضهوخاكمفیدهايمیکروارگانیزمتحریکطریق
افزایشاینموجبگیاه،بهمعدنیعناصرپایدارومداوم

1- Epigeic worm
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برکمپوستورمیازاستفادهاثرخصوصدر.شد
و انوردارویی،انگیاهبررسی درهاي موردویژگی

Anwar(همکاران et al., کهنمودندمشاهده)2005
همراهکمپوستورمیهکتاردرتنپنجمصرف

15و 25، 50ترتیب به میزان به(کود شیمیاییبا
)کیلوگرم در هکتار نیتروژن، فسفر و پتاس خالص

دارویی گیاهبیولوژیکعملکردموجب افزایش
تیماربهنسبت)Ocimum basilicum(ریحان

با توجه به مشکالت فعلی ،بنابراین.شاهد گردید
کشاورزي کشور مبنی بر مضرات استفاده زیاد از 

آلودگی ،کودهاي شیمیایی نیتروژنه در سالمت انسان
منظور نیل به سوي کشاورزي هاي زیرزمینی و بهآب

بررسی اثر مصرف ارگانیک این آزمایش با رویکرد 
کمپوست بر د نیتروژن و ورمیمقادیر مختلف کو

عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی 
Calendula officinalis(همیشه بهار L.( در منطقه

.شهرري انجام پذیرفت
هامواد و روش

بررسی اثر مصرف مقادیر مختلف کود منظور به
کمپوست بر عملکرد، اجزاي عملکرد و نیتروژن و ورمی
Calendula(گیاه دارویی همیشه بهارمیزان اسانس 

officinalis L.(صورت اسپیلت پالت در آزمایشی به
هاي کامل تصادفی در سه تکرار قالب طرح پایه بلوك

در منطقه شهرري با طول جغرافیایی 1392در بهار 
35دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 31درجه و 51

ادقیقه شمالی و ارتفاع از سطح دری20درجه و 
مصرف کود در این تحقیق.متر اجرا گردید1050

،0،60(سطح 4در نیتروژن از منبع اوره شیمیایی
ی عنوان عامل اصلبه)هکتارکیلوگرم در180و120

تن در 20و 0،10(سطح 3درکمپوستو ورمی
قبل از .ر نظر گرفته شدعنوان عامل فرعی دبه) هکتار

ن ـمتري زمییسانت30ایش از عمق ـراي آزمـاج

گیري و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نمونه
).1جدول (تعیین گردید 

سازي زمین شامل شخم، مصرف عملیات آماده
کودهاي شیمیایی فسفاته از منبع سوپرفسفات به 

مطابق (کیلوگرم در هکتار صورت پذیرفت50میزان 
نتایج آزمون خاك و توصیه پژوهشکده گیاهان 

هایی به ات دیسک، ماله و ایجاد کرتعملی. )دارویی
متر به نحو مطلوب، قبل از کاشت 20/1×5ابعاد 

صورت گرفت و سپس نقشه آزمایش بر روي زمین 
کمپوست و کود شیمیایی مصرف ورمی.اجرا گردید

فسفاته در زمان قبل از کاشت و کود نیتروژنه مطابق 
صورت پایه و بقیه به صورت درصد به30نقشه طرح، 

برگی و آغاز گلدهی مورد 4-6رك در دو مرحله س
با توجه به مقدار زیاد پتاسیم (استفاده قرار گرفت 

هر کرت ). خاك کود پتاسه مورد استفاده قرار نگرفت
متر سانتی30خط کاشت با فاصله 4آزمایشی داراي 

متر ابتدا و انتهاي سانتی50بود که خط اول، آخر و 
ظر گرفته شده و از خطوط به عنوان حاشیه در ن

هاي ذکر شده خطوط میانی پس از رعایت حاشیه
. گیري شداقدام به نمونه

هاي و تهیه کرتزمینسازيآمادهعملیاتازپس
3در عمق16/2/1392کاشت در تاریخ ،آزمایشی

درجه حرارت خاك در ،متري صورت گرفتسانتی
صورت هآبیاري ب. بودلسیوسدرجه س17زمان کاشت 

شتی انجام گرفت و اولین آبیاري بالفاصله پس از ن
روز بعد آبیاري اول صورت دوکشت و آبیاري دوم 

بار در روز یکچهار سایر دورهاي آبیاري هر . گرفت
هاي هرز مهم در مزرعه شامل علف. نظر گرفته شد

، قیاق)Convolvulus arvensis(پیچک صحرایی
)Sorghum halepense(و توق)Xanthium

strumarium( مرتبه وجین 3بودند که با استفاده از
روز بعد از 15اولین وجین . ندگردیدکنترلدستی 

روز پس از وجین اول و 25سبز شدن، دومین وجین 
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روز پس از وجین دوم صورت 15سومین وجین 
.گرفت

در بوته و دانه ل آذینگتعدادگیريجهت اندازه
ها از هر کرت بهپس از رعایت حاشیهل آذینگدر

گیاه انتخاب و صفات مورد نظر در 10طور تصادفی 
عملکرد گل منظور تعیین به. آنها اندازه گیري شد

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک پس از در ،خشک
متر 5/1مساحت ،هاي ذکر شدهنظر گرفتن حاشیه

ها در پس از کف بر کردن بوته،مربع را در نظر گرفته
ابتدا وزن گل ،هاگلدهی و رسیدگی دانهمرحله خاتمه 

خشک تعیین و با ادامه مراحل نمو گیاه وزن دانه و 
و بر حسب کیلوگرم در گیاه در واحد سطح محاسبه

گیري صفات رویشی و براي اندازه. گردیدهیاراهکتار 
ها، تعداد رفتن حاشیهگاجزاي عملکرد، پس از در نظر 

وزن هزار . یري شدندگبوته انتخاب و صفات اندازه10
تکرار صدتایی و 4گیري از دانه با توزین و میانگین

.زن حاصل در عدد ده محاسبه گردیدوضرب کردن 
با استفاده از روش تقطیر با از گل گیري اسانس

گرم از 25این ترتیب که مقدار به. آب انجام گرفت
. ها را وزن کرده و تا حدي خرد و پودر گردیدگل

1000لیتر آب به یک بالن میلی600با سپس همراه 
ابتدا دما را در درجه . لیتري انتقال داده شدمیلی

قرار داده و سلسیوس درجه 150تا 130حرارت بین 
درجه 100آمدن محلول در حد به محض جوش

این کار براي ثابت نگهداشتن . ثابت گردیدلسیوسس
گیري و خروج کامل اسانس انجام شرایط اسانس

دادن را گیري، حرارتبعد از اتمام اسانس. گیردمی
متوقف نموده و پس از خنک شدن دستگاه، به جدا 
نمودن اسانس و توزین آن با ترازوي دقیق اقدام 

براي گرفتن آب موجود در اسانس از ماده . گردید
سپس وزن . گیر سولفات سدیم استفاده شدرطوبت

خالص اسانس براي هر نمونه تعیین شد
)Omidbeigi, عملکرد اسانس از ضرب کردن .)2000

درصد اسانس در میزان عملکرد گل خشک تقسیم بر 
.بر حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شد100

مورد تجزیه و SASنتایج حاصل توسط نرم افزار 
ها نیز توسط تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین

.انجام شد% 5احتمال آزمون دانکن در سطح 
بحثنتایج و

ارتفاع بوته
بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشاهده شد که 
ارتفاع بوته تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن 

دار یک درصد معنیاحتمالقرار گرفت و در سطح 
کمپوست و اثر سطوح مختلف ورمی،همچنین. بود

داري کمپوست اثر معنیمتقابل کود نیتروژن و ورمی
)05/0P< (اه داشتند بر ارتفاع گی) 2جدول.(

کمپوست ارتفاع گیاه برهمکنش کود نیتروژن و ورمی
را تحت تأثیر قرار داد، به نحوي که بیشترین مقدار 

متر متعلق سانتی67/41صفت ذکر شده با میانگین 
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 120به تیمار مصرف 

کمپوست و تن در هکتار ورمی20به همراه مصرف 
متر مربوط به سانتی50/29آن با متوسط کمترین 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به 180تیمار مصرف 
، که کمپوست بودتن در هکتار ورمی10همراه مصرف 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 120با تیمارهاي کاربرد 
60و )N3V2(کمپوستتن در هکتار ورمی10
کمپوست یتن در هکتار ورم20وگرم در هکتار و لکی

).3جدول ()N2V3(در یک گروه آماري قرار گرفتند
منظور بررسی اثرات سطوح در تحقیقی به

مختلف کود نیتروژنی و زمان برداشت بر صفات زراعی 
و اسانس گیاه نعناع فلفلی، مشخص گردید که ارتفاع 
گیاه در سطوح مختلف برداشت و کود نیتروژنی 

ین شرایط بیشترین در ا. داري نشان دادتفاوت معنی
کیلوگرم در هکتار 300ارتفاع گیاه متعلق به مصرف 

Zeinali(درصد گلدهی بود30اوره و زمان برداشت et

al., Azizi(عزیزي و همکاران .)2006 et al., 2008 (
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کمپوست و در بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی
آبیاري بر خصوصیات مورفولوژیک بابونه آلمانی 

)Matricaria recutita ( گزارش دادند که افزایش
دار صفات کمپوست باعث بهبود معنیسطوح ورمی

در آزمایشی تأثیر نیتروژن و .ارتفاع بوته گردید
Valeriana(جیبرلیک اسید بر عملکرد سنبل الطیب 

officinalis L.(هاي تحقیق دو ماه یافته. بررسی شد
لیتر گرم درمیلی300پس از رشد نشان داد که تیمار

گرم در میلی600نیتروژن، بیشترین ارتفاع شاخه و 
لیتر نیتروژن بیشترین تعداد برگ را سبب شد 

Hormoznejad, آرانکون و آزمایشبر اساس. )(2005
Arancon(همکاران et al., نتیجهتوانمی)2005

فیزیکی اسیدوشیمیاییخواصاحتماالًکهگرفت
افزایشطریقاز،کمپوستورمیموجود درهیومیک
هايهورمونافزایشوغذایینگهداري عناصرظرفیت
فعالیتافزایشهمچنینو رشد کنندهتنظیم

توسطنیتروژنتجمعافزایشها باعثمیکروارگانیسم
ذخیره این عنصر ضروري افزایشباشود ومیگیاه
.یابدافزایش میارتفاعنتیجهدرورشد

تعداد شاخه جانبی
جزیه واریانس صفات نشان داد که تعداد نتایج ت

شاخه جانبی تحت تأثیر اثر متقابل کود نیتروژن و 
یک درصد و تحت احتمالکمپوست در سطح ورمی

پنج درصد احتمالتأثیر سطوح کود نیتروژن در سطح 
بیشترین تعداد شاخه جانبی ). 2جدول (دار بود معنی

یتروژن کیلوگرم در هکتار کود ن120از تیمار مصرف 
00/13کمپوست با میانگین هکتار ورمیتن در20و 

که با تیمار عدم مصرف نیتروژن و عدد به دست آمد
)N1V3(کمپوستتن در هکتار ورمی20کاربرد 

داري نداشته و در یک گروه آماري قرار اختالف معنی
کمترین تعداد شاخه جانبی نیز با ). 3جدول (گرفتند

کیلوگرم در 60تیمار مصرف عدد از 00/7میانگین 
رف ـمصوحـدر تمامی سطروژن ـهکتار کود نیت

بررسی اثر ).3جدول (کمپوست حاصل شد ورمی
فسفر بر عملکرد و اجزاي مقادیر مختلف نیتروژن و

Nigella sativa(عملکرد سیاهدانه L. ( مشخص نمود
دهنده که نیتروژن بر قطر ساقه و تعداد شاخه گل

,Salehi(ته استتاثیر مثبت داش 2001(.
تعداد گل در بوته

بر اساس نتایج تجزیه واریانس صفات، مشاهده 
شد که تعداد گل در بوته تحت تأثیر سطوح مختلف 

و اثر متقابل کود نیتروژن کمپوستورمیکود نیتروژن،
یک احتمال کمپوست قرار گرفت و در سطح و ورمی

ه میانگین نتایج مقایس). 2جدول (دار شد درصد معنی
کمپوست نشان داد اثرات متقابل کود نیتروژن و ورمی

120که بیشترین تعداد گل در بوته از تیمار مصرف 
20همراه مصرف کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به

کمپوست به دست آمد که مقدار تن در هکتار ورمی
کمترین تعداد گل در بوته نیز . عدد بود16آن برابر با 
کیلوگرم 180عدد از تیمار مصرف 333/7با میانگین

تن در 20در هکتار کود نیتروژن به همراه مصرف 
). 3جدول (کمپوست به دست آمد هکتار ورمی

,Pandey(پندي در تایید نتایج حاصل، 2005(
دارویی درمنهگیاهخود که بردر مطالعه

)Artemisia pallens(کهدادانجام شد، نشان
بهبود قابل مالحظهموجبستکمپوورمیمصرف
کاربرد . گردیدشاهدبامقایسهدرگلدهی

رومی، باعثبابونهگیاه داروییکمپوست درورمی
گل در بوته تعداداز جملهرشديهايشاخصافزایش
,Liuc and Pank(گردید 2005(.

تعداد دانه در گل
تعداد دانه در گل هاي تحقیق، بر اساس یافته

سطوح کود ) >01/0P(دار معنیمالاحتتحت تأثیر 
کمپوست و اثر متقابل کود نیتروژن و نیتروژن، ورمی

بیشترین تعداد ). 2جدول (کمپوست قرار گرفت ورمی
عدد از تیمار مصرف 67/47دانه در گل با میانگین 
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تن 20کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و مصرف 120
با چند که، هرکمپوست حاصل شددر هکتار ورمی

تن 10ابه ولی با ــروژن مشـرف نیتــمصتیمار
در یک گروه آماري قرار ) N3V1(کمپوست کمتر ورمی

). 3جدول (داري نداشتند گرفت و اختالف معنی
عدد 67/33کمترین تعداد دانه در گل نیز با میانگین 

کیلوگرم در هکتار کود 180متعلق به تیمار مصرف 
کمپوست بود ار ورمیتن در هکت20نیتروژن و مصرف 

منظور بررسی تأثیر مقادیر در آزمایشی به). 3جدول (
عملکرد يمختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزا

Nigella sativa(سیاهدانه L. ( مشخص گردید که
دهنده و تعداد نیتروژن بر قطر ساقه، تعداد شاخه گل

صورت مثبت و بر تعداد دانه در کپسول در بوته به
صورت منفی هاي هر کپسول بهل و وزن دانهکپسو

30داري داشته ولی بین کاربرد میزان تأثیر معنی
کیلوگرم نیتروژن در هکتار و مقادیر باالتر نیتروژن 

داري ، تفاوت معنی)کیلوگرم در هکتار90و60(
,Salehi(مشاهده نگردید رضوانی هايیافته.)2001

Rezvani Moghaddam(مقدم و همکاران et al.,

هاي یید نمود که بیشترین تعداد شاخهأت)2004
هاي بارور، تعداد کپسول بارور جانبی، تعداد گل آذین

در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن کاه 
اردیبهشت و تیمار کود 17و کلش در تاریخ کاشت 

. شیمیایی نیتروژنه حاصل شد
وزن هزار دانه
ل تجزیه واریانس وزن هزار دانه طبق نتایج جدو

تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل 
یک احتمالکمپوست در سطح کود نیتروژن و ورمی

کمپوست از درصد قرار گرفت ولی اثر سطوح ورمی
). 2جدول (داري نداشت نظر آماري اختالف معنی

کمپوست باعث مصرف همزمان کود نیتروژن و ورمی
که بیشترین طوريدر وزن هزار دانه شد بهتغییراتی

120از تیمار مصرف ) گرم33/12(وزن هزار دانه 

20کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به همراه مصرف 
، هرچند با دست آمدکمپوست بهتن در هکتار ورمی

10کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 120تیمار کاربرد 
یک گروه در )N3V1(کمپوستتن در هکتار ورمی

داري نداشتندآماري قرار گرفته و اختالف معنی
کمترین وزن هزار دانه نیز با متوسط ).3جدول (

کیلوگرم در هکتار 180گرم از تیمار مصرف 17/10
حاصل کمپوست کود نیتروژن و عدم مصرف ورمی

Hashemi(مجد و همکارانهاشمی.)3جدول (گردید

Majd et al., رد ــد که کاربان دادنــنش)2004
کمپوست باعث افزایش جذب و ذخیره عناصر ورمی

آهن، روي، منگنز و سایر عناصر غذایی شده که 
. منتهی به افزایش وزن دانه گردید

Pirbalouti(پیربلوطی و همکاران et al., 2002(
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر 

SC704اي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه 

که با افزایش نتایج نشان داد. آزمایشی را انجام دادند
یابد، هر دانه افزایش میمصرف نیتروژن، وزن هزار

260و160،220چند از نظر این صفات بین مقادیر
داري کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار تفاوت معنی

بهترین میزان مصرف کود،بنابراین. مشاهده نگردید
.کیلوگرم پیشنهاد شد160نیتروژن، 

عملکرد دانه
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس مشاهده 
شد که عملکرد دانه تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن، 

روژن و ــود نیتــمتقابل کرـکمپوست و اثورمی
یک احتمالکمپوست قرار گرفت و در سطح ورمی

بیشترین میزان ). 2جدول (دار شد درصد معنی
کیلوگرم در هکتار 1567نه با متوسط عملکرد دا

کیلوگرم در هکتار کود 120متعلق به تیمار مصرف 
ار ــتن در هکت20رف ــروژن به همراه مصـنیت

کمپوست و کمترین عملکرد دانه با متوسط ورمی
کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار مصرف 7/604
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کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و عدم مصرف 180
دهد این امر نشان می).3جدول (مپوست بود کورمی

کیلوگرم در 120مقادیر مصرف نیتروژن بیشتر از 
سوزي و هکتار به دلیل اثرات نامطلوب ناشی از برگ

ویژه پس از سرك دوم از کاهش میزان فتوسنتز به
میزان اجزاي عملکرد و در نهایت عملکرد دانه کاسته 

Pirbalouti(بلوطیهاي پیرشد که از این نظر با یافته

et al., در آزمایش،در این راستا. مطابقت دارد)2002
هاي نیتروژن بعضی از گیاهان نیازمنديدیگري نیز

Papaver(اي مانند خشخاشدارویی و ادویه

somniferum L.( کتان ،)Linum usitatissum L.( ،
Carum carvi(سیاهزیره  L.(و خردل سفید

)Sinapis alba L. (دست هبررسی شد که براي ب
کیلوگرم 80تا 40آوردن عملکرد با کیفیت مناسب، 
کیلوگرم 80تا 70نیتروژن در هکتار براي خشخاش، 
کیلوگرم در 100نیتروژن در هکتار براي کتان و 

خردل . هکتار براي خردل سفید توصیه شده است
Brassica juncia(هندي  L. ( و 2اکتبر، 21که در

، 278ترتیب کاشته شدند عملکرد دانه بهنوامبر15
کیلوگرم در هکتار تولید کردند و با 428و534

کیلوگرم در 45و 30به 15افزایش مقادیر نیتروژن از 
542و 403به 296ترتیب از هکتار، عملکردها به

Dusane(کیلوگرم در هکتار افزایش یافتند et al.,

نیا و اکبرينتایج محققان دیگري مانند . )1988
Akbarinia(سفیدکن and Sefidkon, و)2006

Majidian(مجیدیان و همکاران et al., با )2008
رشیدي و همکاران.این تحقیق منطبق بودهايیافته

)Rashidi et al., منظور بررسی تأثیر مقادیر به)2002
190و 170، 150، 130، 110(مختلف کود نیتروژن 
و دور آبیاري بر ) الص در هکتارکیلوگرم نیتروژن خ

. آزمایشی را در شهرستان جیرفت انجام دادند،ذرت
نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و ماده 

متر و مقدار نیتروژن میلی40خشک در دور آبیاري 

70آید که با دور آبیاري دست میکیلوگرم به150
170و150متر تبخیر در دو سطح کودي میلی

.شوددار مشاهده نمیوگرم اختالف معنیکیل
عملکرد بیولوژیک

عملکرد بیولوژیک بر اساس نتایج تجزیه 
تحت تاثیر ) >01/0P(يدارمعنیطوربهواریانس 

کمپوست و اثر سطوح کود نیتروژن، سطوح ورمی
کمپوست قرار گرفت متقابل کود نیتروژن و ورمی

سه دست آمده از مقایطبق نتایج به). 2جدول (
میانگین اثرات دوگانه صفات مشاهده شد که باالترین 

کیلوگرم 6569و 6664عملکرد بیولوژیک با متوسط 
تن در هکتار 20در هکتار مربوط به تیمار مصرف 

120و 60ترتیب در سطوح کاربرد بهکمپوست ورمی
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود که در یک گروه آماري 

گیري نیز ن صفت مورد اندازهکمترین میزا. واقع شدند
کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار 3399با میانگین 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و عدم 180مصرف 
این امر نشان . )3جدول (کمپوست بودمصرف ورمی

دهد که به دنبال مقادیر مصرف نیتروژن بیشتر از می
شی کیلوگرم در هکتار به دلیل اثرات نامطلوب نا120

ویژه پس از سوزي و کاهش میزان فتوسنتز بهاز برگ
سرك دوم از میزان رشد رویشی کاسته شده و همانند 
عملکرد دانه از عملکرد بیولوژیک نیزکاسته شد که از 

هاي پیربلوطی و همکاراناین نظر با یافته
)Pirbalouti et al., در این . مطابقت دارد)2002

اثر چهار سطح نیتروژنزدیگري نیدر آزمایش،رابطه
و دو تاریخ ) کیلوگرم در هکتار150و100، 50، 0(

بر عملکرد و اجزاي ) بهمن30مهر و 15(کاشت 
Sinapis alba(عملکرد خردل سفید  L. ( مورد بررسی

قرار گرفت، نتایج نشان داد که نیتروژن بر عملکرد 
حداکثر . داري داشته استبیولوژیکی تأثیر معنی

کیلوگرم کود 50بیولوژیکی در سطح کودي عملکرد 
نیتروژن و کمترین میزان نیز در تیمار شاهد مشاهده 
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,Salehi(گردید براي بررسی تأثیر کود .)2001
و ) کیلوگرم در هکتار90و60، 30، 0(نیتروژنی 

فسفاته بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد رازیانه 
که نتایج بیانگر آن بود. تحقیقی صورت پذیرفت

مصرف کودهاي نیتروژنی و فسفاته باعث تأثیر بسیار 
بیشترین . انددار بر عملکرد دانه و بیولوژیک شدهمعنی

کیلوگرم 60میزان این صفات در سال اول، در تیمار 
کود نیتروژنی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده 

Taheri(شد et al., جو روياي کهمطالعه.)2006
کمپوستورمیکاربردکهنمودمشخص،انجام شد

شدبیولوژیکدر عملکردگیريچشمبهبودموجب
)Kumawat et al., کهيدیگربا تحقیقی.)2006

مصرفکهمشخص گردیدشد،انجامنخودهیاگروي
بارزافزایشکمپوست، باعثورمیهکتاردرتنسه

با شاهد گردیدمقایسهدربیولوژیکعملکرد
)Kumawat et al., ,Zaller(زالرگزارش.)2006

کمپوستورمیاستعمالکهبودآنمبیننیز)2007
ولوژیک ارقامـبیعملکرددارمعنیبهبودموجب
.گردیدشاهدبهنسبتفرنگی،گوجه

درصد اسانس
نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از آن بود که 

براي درصد اسانس تأثیر سطوح کود نیتروژن اختالف 
همچنین . دار بودیک درصد معنیاحتمال در سطح 

کمپوست میزان اثر متقابل کود نیتروژن و ورمی
اسانس را تحت تأثیر قرار داد و در سطح آماري پنج 

وح ـاده سطـــد ولی اثر ســدار شد معنیـدرص
داري بر میزان اسانس کمپوست اختالف معنیورمی

ود نیتروژن و ــقابل کـاثر مت). 2جدول (نداشت 
داري براي درصد کمپوست باعث تغییرات معنیورمی

بر این اساس، بیشترین مقدار این صفت . اسانس شد
تن در هکتار 20در شرایط مصرف ) درصد320/0(

کیلوگرم در 120و 60کمپوست در سطوح ورمی
هکتار نیتروژن مشاهده شد که با تیمارهاي کاربرد 

ر هکتار تن د20کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 120
وگرم در هکتار لکی120و )N3V2(کمپوستورمی

، )N3V1(کمپوستتن در هکتار ورمی10نیتروژن و 
تن در هکتار 20کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 60

در یک گروه آماري قرار )N2V2(کمپوستورمی
).3جدول (داري نشان ندادند گرفته و تفاوت معنی

ترین محتوي اسانس کم. یک گروه آماري قرار گرفتند
کیلوگرم در هکتار کود 180نیز از تیمار کاربرد 

دست آمد کمپوست بهنیتروژن در تمامی سطوح ورمی
). 3جدول (

Azizi(تحقیقات عزیزي و همکاراننتایج et

al., کمپوست باعث نشان داد که کاربرد ورمی)2008
گیاه دراسانسکیفیتو بهبوداسانسافزایش میزان

کمپوست همراه با افزایش مقادیر ورمی. ن شدریحا
کود نیتروژن از طریق فراهم نمودن جذب بیشتر 
فسفر و نیتروژن که در اجزاي تشکیل دهنده اسانس 

ریحان و در اکثر گیاهان دارویی از جمله گشنیز 
حضور دارند، موجب افزایش میزان اسانس پیکره 

ف لـادیر مختــاستفاده از مق. رددــگرویشی می
روي گیاه ریحان مشخص نمود که کمپوست برورمی

کمپوست برتري محسوسی از نظر تن ورمی5مصرف 
Anwar(میزان اسانس نسبت به تیمار شاهد داشت  et

al., 2005 .(
عملکرد اسانس

نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از آن بود که 
عملکرد اسانس تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن قرار 

. دار بودیک درصد معنیاحتمال سطح گرفت و در
کمپوست اثر متقابل کود نیتروژن و ورمی،همچنین

عملکرد اسانس را تحت تأثیر قرار داد و در سطح 
دار شد ولی اثر ساده سطوح یک درصد معنیاحتمال 

داري بر میزان اسانس کمپوست اختالف معنیورمی
روژن و ــقابل کود نیتـاثر مت). 2جدول (نداشت 

. کمپوست باعث تغییراتی در عملکرد اسانس شدورمی
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) هکتارکیلوگرم در66/18(بیشترین عملکرد اسانس 
کیلوگرم در هکتار کود 120متعلق به تیمار مصرف 

کمپوست بود تن در هکتار ورمی20نیتروژن و مصرف 
کمپوست در هکتار از تن ورمی10که با مصرف 

و ) م در هکتارکیلوگر71/17(همین مقدار نیتروژن 
20کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 60همچنین کاربرد 

کیلوگرم در 06/17(کمپوستتن در هکتار ورمی
در یک گروه آماري قرار گرفته و اختالف ) هکتار
و در یک گروه آماري )3جدول (داري نداشتندمعنی

کمترین عملکرد اسانس نیز در شرایط . قرار گرفتند
وگرم در هکتار کود نیتروژن کیل180مصرف مصرف 

دست آمد و تمامی کمپوست بهدر تمامی سطوح ورمی
جدول (این تیمارها در گروه مشابه آماري قرار گرفتند 

3 .(
با کشاورزيهاي مرتبطپژوهشازبسیاريدر

وکودهاي زیستیمصرفکهشودپایدار مشاهده می
د ضمن افزایش درص، داردارویی اسانسگیاهانآلی در

نیز آنهايترکیبدر برخی ازو عملکرد اسانس
Copetta(نماید تغییراتی ایجاد می et al., 2006;

Anwar et al., 2005; Kapoor et al., 2002;
Freitas et al., 2004.(

گیري کلینتیجه
یابی به میزان کود نیتروژن مطلوب براي دست

رد هاي خاك مور عملکرد در مزرعه با ویژگیـحداکث
آزمون و کاشت گیاه همیشه بهار درمنطقه شهرري، 

در . باشدکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار می120
هکتار کیلوگرم در120این شرایط مقدار مصرف 

نیتروژن خالص باعث بهبود خصوصیات رویشی و 
رسد استفاده از نظر میبه،بنابراین. عملکرد گردید

ث افزایش سطوح باالي کود نیتروژن همیشه باع
برخی موارد اثر نامناسبی را بر عملکرد نبوده و در

کیلوگرم 180کارگیري هکه بوريطبه،گیاه دارد
نیتروژن خالص در هکتار، باعث تاثیر نامطلوب بر رشد 

در عین حال با . گردید) سوزيگیاه(ونمو همیشه بهار 
توجه به این که در صفات عملکرد بیولوژیک، درصد و 

کیلوگرم نیتروژن 60انس، تیمار کاربرد عملکرد اس
تن در هکتار کود دامی 20خالص در هکتار و مصرف 
تن 20تن در هکتار و 120نتایج مشابهی را با کاربرد 

در یک گروه آماري قرار در هکتار نشان داده و عمالً
گرفتند، لذا تیمار مذکور در راستاي مدیریت کاهش 

اورزي ارگانیک ها و نیل به سوي کشمصرف نهاده
.گرددتوصیه می

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش- 1جدول
Table 1- Physical and chemical characteristics of experimented soil

هدایت 
الکتریکی

(dsm-1)Ec

اسیدیته 
گل 

اشباع
pH

کربن آلی
Organic
carbon

(%)

پتاسیم قابل 
جذب

Available
potasium

(ppm)

فسفر قابل 
جذب

Available
phosphorus

(ppm)

نیتروژن 
کل

Total
nitrogen

(%)

درصد 
الي
Silt
(%)

درصد 
رس

Clay
(%)

درصد 
شن

Sand
(%)

بافت
Soil

texture

3.247.70.844022.450.1223840Silt-Clay
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مطالعه گیاه همیشه بهار کمپوست بر صفات مورد تجزیه واریانس اثر نیتروژن و ورمی- 2جدول 
Table 2- Analysis of varience of nitrogen and vermicompost effects on studied traits in marigold

وزن هزاردانه
1000 seed

weight

تعداددانه درگل
Seed number

in  Flower

تعدادگل دربوته
Flower number

in plant

اخه جانبیتعداد ش
Lateral branch

number

ارتفاع بوته
Plant
height

درجه 
آزادي

df

منبع تغییرات
S.O.V

0.008 ns0.194 ns0.778 ns1.583 ns0.812 ns2
تکرار

Replication

3.138**193.583**49.889**28.324*158.585**3
)A(نیتروژن

Nitrogen

a(Ea) خطاي آزمایش0.0671.4171.1112.9912.2976

0.080 ns13.861**8.361**4.333 ns9.247*2
)B(ورمی کمپوست

Vermicompost

0.562**23.861**9.806**9.741**6.130*6
)(A× B برهمکش

Interaction
(Eb)خطاي آزمایش0.0971.9440.5691.2221.79216 b

CV(%)ضریب تغییرات2.797.506.5012.8810.93

ns،* ،**پنج و یک درصد احتمالدار در سطحدار و معنیترتیب غیرمعنیبه
: non significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively* and**,ns

2جدول ادامه 
Table 2- Continiued

عملکرد اسانس
Essential oil yield

درصد اسانس
Essential oil

عملکرد بیولوژیک
Biological Yield

عملکرد دانه
Seed yield

درجه آزادي
df

منبع تغییرات
S.O.V

1.465 ns0.027 ns191070.333 ns11274.361ns2
تکرار

Replication

73.321**1.080**7019501.657**383961.889**3
)A(تروژننی

Nitrogen

a(Ea) خطاي آزمایش3.2030.089102326.9632414.0286

0.129 ns0.001 ns7224348.250**449321.361**2
)B(ورمی کمپوست

Vermicompost

15.713**0.238*199423.769**33159.028**6
)(A× B برهمکش

Interaction

(Eb)خطاي آزمایش1.2830.06416296.5141842.94416 b

8.599.1412.5214.55-
ضریب تغییرات

(%)Cv
ns،* ،**پنج و یک درصداحتمالدار در سطحدار و معنیترتیب غیرمعنیبه

: Non significant and Significant at 5% and 1% probability level, respectively* and**,ns
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مطالعهکمپوست بر صفات مورد نیتروژن و ورمیترکیب تیماريهاي مقایسه میانگین-3جدول 
Table 3- Mean comparison interaction effects of nitrogen and vermicompost on experimented traits

تیمارها
Treatments

ارتفاع بوته
Plant height

(cm)

تعداد  شاخه جانبی
Lateral branch

number

تعداد گل دربوته
Flower

number in
plant

تعداد دانه در گل
Seed number in

flower

وزن هزاردانه
1000seed
weight (g)

N1 V1 33.63 de 8.000 d 8.677 e 34.33 e 10.72 ef
V2 35.93 cd 9.000 cd 10.67 d 35.00 e 10.78 ef
V3 37.60 bc 11.33 ab 11.67 cd 38.00 d 10.91 def

N2 V1 38.03 bc 5.667 e 11.33 d 39.67 cd 11.17 cde
V2 39.10 b 7.000 de 13.00 c 42.00 c 11.38 bcd
V3 39.50 ab 9.000 cd 14.67 b 44.67 b 11.68 bc

N3 V1 38.30 bc 8.333 d 12.00 cd 42.00 c 11.39 bcd
V2 40.07 ab 10.67 bc 14.33 b 46.00 ab 11.85 ab
V3 41.67 a 13.00 a 16.00 a 47.67 a 12.33 a

N4 V1 32.13 ef 7.000 de 11.00 d 39.67 cd 10.17g
V2 29.50 g 7.000 de 8.667 e 35.00 e 10.44 e
V3 30.27 fg 7.000 de 7.333 ef 33.67 e 11.14 cde

.داري ندارندبا همدیگر اختالف معنی) α=0.5(بر اساس آزمون دانکن در هر ستونهاي داراي حروف مشابهمیانگین
Mean followed by the same latter in each column are not significantly different at p≤0.05. (Duncan)

3ادامه جدول 
Table 3- Continiued

تیمارها
Treatments

عملکرد دانه
Seed yield

(Kg/ha)

عملکرد بیولوژیک
Biological  yield

(Kg/ha)

درصد اسانس
Essential oil

(%)

عملکرد اسانس
Essential Yield

(Kg/ha)
N1 V1 815.3 g 4297 f 0.2310 c 10.41 cd

V2 831.7 fg 5196 d 0.2587 bc 12.72 c
V3 1049.0 c 5984 b 0.231 c 12.73 c

N2 V1 901.7 ef 4659 e 0.2670 bc 13.66 bc
V2 949.00 de 4659 e 0.2873 ab 14.89 b
V3 1255.0 b 6569 a 0.3200 a 17.06 a

N3 V1 926.3 de 4851 e 0.2917 ab 15.08 b
V2 984.7 cd 5679 c 0.3030 a 17.71 a
V3 1567.0 a 6664 a 0.3200 a 18.66 a

N4 V1 604.7 h 3399 h 0.2240 cd 7.41 d
V2 638.3 h 3807 g 0.2120 d 6.47 d
V3 788.3 g 4196 f 0.2100 d 6.07 d

N1 ،N2 ،N3 وN4 کیلوگرم در هکتار و 180و 120، 60، کاربرد ) شاهد(به ترتیب برابر است با عدم مصرف کود نیتروژنV1 ،V2 ،V3ترتیب برابر است با به
تن در هکتار20تن در هکتار، کاربرد 10، کاربرد )شاهد(شاهد عدم مصرف ورمی 

N1,N2, N3 and N4 are non application and application at 60, 120 and 180 Kg/ha of nitrogen fertilizer application and V1,
V2 and V3 are non application and application at 10 and 20 ton/ha of vermicompost application

.داري ندارندبا همدیگر اختالف معنی) α=0.5(بر اساس آزمون دانکن در هر ستونهاي داراي حروف مشابهمیانگین
Mean followed by the same latter in each column are not significantly different at p≤0.05. (Duncan)
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Evaluation of Yield, Yield Components and Essential Oil Content
of Marigold (Calendula officinalis L.) with the Use of Nitrogen

and Vermicompost
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Abstract

Environmenal problems resulting from application of nitrogen fertilizers in the
production plant materials led agricultural specialists to use clean and alternative methods to
towards the organic farming and use of organic fertilizers. In this study, thus, the effect of
nitrogen and vermicompost fertilizer rates on yield, yield components, essential oil content
and some morphological traits of marigold was studied in a split plot experiment based on
completely randomized blocks design with 3 replications in Shahr-e-Rey region during 2013
growing season. Nitrogen rates with 3 levels (0, 60, 120 and 180 kg.ha-1) were assigned to
main plots and vermicompost with 3 levels (0, 10, and 20 t.ha-1) to the sub plots. Mean
comparison of simple effects indicated that the plants treated with 120 kg.ha-1 nitrogen
fertilizer and 20 t.ha-1 organic fertilizer vermicompost produced higher trait values under
study than control (non application of vermincompost). Interaction effect of experimented
factors was significant on all traits under evaluation. Thus, highest seed yield (1567 kg.ha-1),
biological yield (6664 kg.ha-1) and essential oil yield (8.85 kg.ha-1) obtained by the
application of 120 kg.ha-1 nitrogen fertilizer and 20 t.ha-1 varmicompost. Based on the results
obtained it could be said that nitrogen and vermicompost may improve seed and biological
yield and yield components of marigold.

Key words: Marigold (Calendula officinalis L.), Morphological traits, Nitrogen,
Vermicompost, Yield.
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