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بهار  شهيارقام هم يفيو ک يکيولوژيزيات فيخصوص يمپوست بر برخک يورمر يمقاداثر 

(Calendula officinalis L.) يخشک ط تنشيدر شرا 
 

 3ری مقدمحشمت سپه و 2فروهید بهشتی، 1الهام عزیزی*

 ارشد اصالح نباتات، دانشجوی کارشناسی2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور، ایران،1

 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه پیام نور، ایران3دانشگاه پیام نور، ایران، 

 11/4/34 ؛ تاریخ پذیرش:  4/11/33تاریخ دریافت: 

 دهيچک

پراکن ده ای تردهس های جغرافیایی گدر محدودهطبیعی  یهایی در عرصهدارواز آنجا که گیاهان : سابقه و هدف

اس تااده از  از ط ر  دیگ ر آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مق رون ب ه ص رفه نیس ت وو جمع بوده

باید نسبت به کشت این گیاهان در  ، بنابراین،صنایع داروسازی نخواهد بودنیاز جوابگوی  ی طبیعی،هارویشگاه

 تیریو مد هیتغذ ها و اصالح ارقام مناسب، آبیاری بهینه وانتخاب توده ،راستا نیدر ا طوح زراعی اقدام نمود.س

ه ای مختل   کاهش اثرات منای ناشی از تنشو  گیاهان دارویی تیایو ک کمیت شیرا در افزا ینقش مهم ،آن

برخ ی ب ر  یخش  ت نش  اث ر لع هبر این اساس پژوهش حاضر با هد  مطاخواهد داشت.  محیطی بر گیاهان

-یورمشرایط اعمال و عدم اعمال بهار در  شهیهم ییدارو اهیمختل  گارقام  یایو ک فیزیولوژی ی اتیخصوص

 1انجام شد. کمپوست

 

ارق ام  یا یو ک ی یول وژیزیات فیخصوص یکمپوست بر برخیورمر یمقاداثر  یمنظور بررسبه: هاروش و مواد

در  یگلدان به صورت یشیآزما، یتنش خش سطوح تحت  (.Calendula officinalis L) بهار شهیمختل  هم

ام ی دانشگاه پدر با چهار ت رار  یکامل تصادف یهاه طرح بلوکیل بر پایت فاکتوریدر قالب اسپل، یعیط طبیشرا

ر دو کمپوس ت دیورم  شامل دو عامل یمورد بررس یمارهایبه اجرا درآمد. ت 1332ه در سال یدریتربت حنور 

 یورم  یم یاز حجم ه ر گل دان خ اک و ن یمی)ن یحجمدرصد  00و کمپوست(  ی)عدم کاربرد ورم 0سطح 

درص د  20و  00)ش اهد(، رطوب ت  یت زراعیظرف محدودهدر  یاریدر سه سطح آب یو تنش خش  کمپوست(

                                                
 azizi40760@gmail.com نویسنده مسئول:*
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 وپ ر ، پریر اصاهانپکمو پر پر یرانی)چهار رقم ا شه بهاریو هات رقم هم یبه عنوان عوامل اصل یت زراعیظرف

اعم ال  یبرا بودند. یعنوان عامل فرعبه (Dandyو  Faron ،Golden yellow یو سه رقم هلند یپر تهرانکم 

ن ش د. یتام یبه روش وزن خاک، آب از دست رفته در هر روز  یت زراعین حد ظرفییپس از تع ،یتنش خش 

و عصاره  درصد اسانساه، ی، وزن خشک کل گشهیوزن خشک گل، برگ، ساقه و رصاات مورد ارزیابی شامل 

 اه بود. یگ یهاگل

 

به ار ش هیو درص د اس انس هم ی یول وژیزیه صاات فیکمپوست، کلیج نشان داد که با اعمال ورمینتا: هایافته

 یه ازان کاهش وزن خش ک ان دامی، میت زراعیدرصد ظرف 20تا سطح  یش تنش خش یافزا افت. بایش یافزا

ت یدر حد ظرف یاریسه با آبیدرصد در مقا 2/40و  3/33، 8/43، 0/31ب معادل یترتگ و گل بهشه، بریساقه، ر

 1/33ب ه مق دار ز ی ، درصد اسانس نیت زراعیدرصد ظرف 20در  یاریتا آب یش تنش خش یبا افزابود.  یزراع

شه یخشک رمختل ، نسبت وزن  یهاارقام مختل  از نظر اختصاص ماده خشک به اندام .افتیدرصد کاهش 

 Golden yellowن وزن خش ک گ ل در رق م یش تریبشاخص برداشت، متااوت بودند.  و ییهوا یهابه اندام

 ،یپ ر اص اهانپر و پرارقام کمنداشت.  یتهرانو  یپر اصاهانبا ارقام پر یداریمعن یآمار بدست آمد که اختال 

و  یکمپوست، تنش خش یاثر متقابل ورمدند. ن درصد اسانس بویشتریب یدارا Golden yellowو  یپر تهرانپر

 ییهوا یهاشه به اندامیرقم بر وزن خشک کل بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک گل و  نسبت وزن خشک ر

ن مق دار یشتریو اعمال کود، ب یط عدم تنش خش یدر شرا Forenکه رقم یطوردار بود. به یمعن یاز نظر آمار

 شه و گل را به خود اختصاص داد. یساقه، ر وزن خشک کل بوته و وزن خشک برگ،

 

واکنش ارقام مختل  به سطوح تنش خش ی و  ق نشان داد کهین تحقیج حاصل از اینتا یکلطوربه: گيرينتيجه

ای بهینه توانست در بهبود رشد و عمل رد ارقام مختل  همیشه متااوت بود، ولی شرایط تغذیه ایشرایط تغذیه

 ل کند. یز تعدیرا ن یات تنش خش بهار موثر باشد و اثر

 

  .ییهوا یهاشه به اندامینسبت وزن خشک روزن خشک، ، اسانس، شاخص برداشت :يديکل هايواژه
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 قدمهم

مجدد به  یج نگرشیتدرن داروها، بهیا یو نمود عوارض جانب ییایمیش یش مصر  داروهایبا افزا

با توجه به نیاز صنایع دارویی، غذایی،  .(20)ته است صورت گرف یعیبا مواد موثره طب ییداروهاکاربرد 

آرایشی و بهداشتی به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولیدات صنایع مذکور، کشت گیاهان دارویی 

 (. 13) باشدیمدر حال گسترش ز یندر کشور ما 

 Calendula)به ار ش هیاه همی گ یو بهداش ت یع داروس ازیمه م در ص نا ی یاهان دارویاز گ ی ی

officinalis L. ) .یآل  یدهاین، اسین، رزیفرار، ساپون یر کم اسانس روغنیمقاد یحاو اه،ین گیااست ،

ش ه(، ی)در ر نین ولیاخش ک و  یه ادر گلبرگ یک ماده رنگین، ی، آلبومین، صمغ، مواد لعابیکالندول

 یبهار ب را شهیاه همیگ یها. گل(3باشد )یک و کلسترول میتیپالمدیک، اسید لوریک، اسیلیسید سالیاس

ن ی ا یه ان از مواد استخراج شده از گلیشوند. همچنیاستااده م یاو روده یمعد یهایماریب یمداوا

به ار در  ش هیهم یشود. مواد رنگیه میو کاهش تورم ته یپوست یهازخم یمداوا یبرا ییهااه، کرمیگ

 (.20کاربرد دارد ) ییرنگ کردن مواد غذا

 300) یزان نزوالت س االنه جه انیک سوم میمتر که از یلیم 240 یمتوسط نزوالت آسمان ران بایا

ن موض و،، ی (. ب ا توج ه ب ه ا13مه خش ک اس ت )یم خشک و نیاقل یباشد، دارایمتر( کمتر میلیم

ن ه از آب یو استااده به یمنابع آب یح و اقتصادیت صحیرید با مدیاندرکاران کشور باکشاورزان و دست

اص الح را رف ع س ازند.  یدات کش اورزی ، مش الت مربوط به ح وزه تولیاهید محصوالت گیتولدر 

 نه مطرح شده است. ین زمیمناسب در احل راه کیبه عنوان  یعمل رد ارقام متحمل به خش 

 120و 30، 10، 30مختل    ) یاری  آب یه  امی  رژ اث  ر یب  ا بررس   (2012و هم   اران ) یم  یعظ

 پرولین و قندهای محلول گی اه همیش ه ،های گیاهیرنگیزه بر (Aخیر کالس تشتک تب میلیمترتبخیر از

 بوددار قندهای محلول و پرولین برگ معنی، aروی کلروفیل  تنش خش ی بر که اثراظهار داشتند  بهار

بیشترین عمل رد روغن و عمل رد دانه ب ه ( نشان داد که 2008و هم اران ) یرحمانج مطالعه ینتا .(3)

مت ر تبخی ر و میل ی 40کیل وگرم در ه ت ار از دور آبی اری  3044کیلوگرم در ه تار و  000 ترتیب با

 .آمد متر تبخیر بدستمیلی 120درصد نیز از دور آبیاری  24بیشترین درصد روغن به میزان 

است.  مطرحاه یگ یایکو  یکمات یاز عوامل مهم در خصوص ی یز به عنوان ین خاک یزیحاصلخ

محققان را به خ ود  شتریتوجه ب ست،یز طیو سازگار با مح ندهیآال ریغ یاهیتغذ از منابع امروزه استااده

عمل  رد  ،ییایمیش  یدهد که استااده فشرده از کوده ایجلب کرده است. مطالعات بلندمدت نشان م
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 اتیافت خصوص و کیولوژیب تی، کاهش فعالشدن یدیاس جهیکاهش نت نیدهد. ایرا کاهش م اهانیگ

سبب  یآل یاما کودها .(1) باشدیم ییایمیکامل ش یها در کودهایمغذ زیخاک و عدم وجود ر ی یزیف

و  pHخ اک مل ل  ییایمیات شیبهبود خصوصو آب  یش نگهداریافزا ،یکاهش وزن مخصوص ظاهر

CEC یخاک م یش بارورین عوامل باعث افزایشوند که ایم ییبه مواد غذا یزان دسترسیش میو افزا-

 (. 23گردند )

درص د  00و  40 ،30 ،20 ،10، 0)کمپوس ت تأثیر ورم ی ی( با بررس2011ان و هم اران )یرحمان

 Ocimum) و ریح ان (.Satureja hortensis L) رفول وژی ی م رزهوبر عمل رد و ص اات م( حجمی

basilicum L. های فرع ی، بیشترین وزن خشک و تر بوته، سطح برگ، تعداد شاخه ( اظهار داشتند که

 40کمپوست حاصل شد که با تیم ار درصد ورمی 00عداد برگ و ارتاا، گیاه ریحان مربوط در تیمار ت

 ت اثیر ت نش خش  ی یبا بررس( 2013جعارزاده و هم اران ). (22) داری نداشتدرصد اختال  معنی

(FC ،0/3،  0/1 اتمسار 10 و) ب ر عمل  رد گ ل و محت وی  )اعمال و عدم اعم ال آن( و کود زیستی

خش ی، کاربرد کود زیستی و برهم نش آنها ب ر  افتند کهیدر بهارگیاه دارویی همیشهو عصاره رولین پ

. محت وی پ رولین در تیم ار ندداری  داش تعمل رد گل، محتوی پرولین و درصد عصاره گل تاثیر معنی

جهان . (10) اتمسار( بود 0/1کمتر از خش ی نسبتاً شدید ) درصد 43آبیاری مطلوب )ظرفیت مزرعه(، 

گ اوی، گوس اندی، مرغ ی، ) کاربرد همزمان ان وا، کوده ای آل ی ریتاث ی( با بررس2010و هم اران )

ب ر برخ ی  (نیت راژین یکاربرد و ع دم ک اربرد ک ود بیول وژی )و بیولوژیک  (کمپوست و شاهدورمی

کودهای  کهافتند یدر (.Cucurbita pepo Lکیای گیاه دارویی کدو پوست کاغذی ) های کمی وویژگی

اث ر ملب ت  ،کاغذی اجزای عمل رد و برخی خصوصیات کیای کدو پوست آلی و نیتراژین بر عمل رد،

 یبرخ بر  یخش تنش  اثر ن اساس پژوهش حاضر با هد  مطالعهیبر ا. (11) داشتدار ولی غیرمعنی

و عدم اعمال ط اعمال یشرابهار در شهیهم ییدارو اهیمختل  گارقام  یایو ک فیزیولوژی ی اتیخصوص

 انجام شد. کمپوستیورم

 

 هامواد و روش

 یا یو ک ی یول وژیزیفات یخصوص  یکمپوست بر برخ یو ورم یاثر تنش خش  یمنظور بررسبه

 یهاه طرح بلوکیل بر پایت فاکتوریدر قالب اسپل یصورت گلدانهب یشیبهار آزما شهیارقام مختل  هم

ب ه اج را  1331-32 یدر س ال زراع ه ی دریام نور تربت حیدر دانشگاه پبا چهار ت رار  یکامل تصادف
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 یمورد بررس  یمارهایتقرار داده شدند.  یعیط طبیط محیها در شراالزم به ذکر است که گلداندرآمد. 

 یدرص د حجم  00کمپوس ت( و  ی)عدم ک اربرد ورم  0کمپوست در دو سطح یدو عامل ورمشامل 

در  یاری در س ه س طح آب یمپوس ت( و ت نش خش  ک یورم یمیاز حجم هر گلدان خاک و ن یمی)ن

و  یب ه عن وان عوام ل اص ل یت زراع یدرصد ظرف 20و  00)شاهد(، رطوبت  یت زراعیمحدوده ظرف

 یو سه رقم هلند یپر تهرانپر و کم ، پریپر اصاهانپر و کمپر  یرانی)چهار رقم ا شه بهاریهات رقم هم

Faron ،Golden yellow  وDandyپ س از یاعمال  ت نش خش   یبودند. برا یمل فرع( به عنوان عا ،

 ن شد.یتام یبه روش وزن خاک، آب از دست رفته در هر روز  یت زراعین حد ظرفییتع

پ ر ، پ ریپ ر اص اهان، کمیپر اصاهانپر)شه بهار موجود در کشور یرقم گل هم 4ن مطالعه از یدر ا

که از شرکت پاک ان ب ذر  (Dandyو  Faron ،Golden yellow) یرقم هلند 3و ( یپر تهران، کمیتهران

بستر  ص ورت  یکمپوست در زمان آماده سازیمار ورمیاعمال تد. یاستااده گرد ه شده بود،یاصاهان ته

 اهان اعمال شد. یپس از استقرار گ  یسطوح مختل  تنش خش  یگرفت ول

 یم ار ک ودیت که قبالً متریسانت 30به قطر  ییهابهار، درون گلدان واخربهار در ا شهیاه همیبذور گ

ش د.  یبوته در هر گل دان نگه دار سهاهان، یاعمال شده بود کشت شدند و پس از استقرار گ هادر آن

وزن  ش املص اات م ورد ارزی ابی انج ام ش د.  هاو برداشت گل یبردارپس از گذشت سه ماه نمونه

ن یاه بود. توزیگ یهاره گلو عصا درصد اسانساه، ی، وزن خشک کل گشهیبرگ، ساقه و ر گل، خشک

در  یاهیگ یهاگرم انجام شد و خشک کردن اندام 001/0تال و با دقت یجید یبا ترازو یاهیگ یهااندام

 درصد 30اه در مرحله یل کاشت تابستانه گیها به دل. برداشت گلصورت گرفتط یمح یه و در دمایسا

به ار  خشک همیشه یهاگرم از گل 00یری، گعصاره به منظورک نوبت انجام شد. یو تنها در  یگلده

 یسانده شد. برایشگاه خیط آزمایساعت در شرا 48مدت اضافه و به اتانول یآسیاب شده به ارلن حاو

ج دا و رس وب ت ه  ییع شاا  رویلم بسته شد. سپس مایر ال ل، دهانه ارلن با پارافیاز تبخ یریجلوگ

 ی یع رویاوژ و مج دداً م ایسانتر rpm2000قه با دور یدق 10مدت به ییع رویخته شد. مایارلن دور ر

 ج دا ش ود یگراد قرار داده شد تا ال ل اض افیدرجه سانت 42 یر در دمایو در دستگاه تقط یجداساز

ر یری به روش تقطیگگرم نمونه گلبرگ خشک شده استااده شد. اسانس 30ری از یگبرای اسانس .(13)

گرم  30ن منظور، مقدار یا ید. برایبه مدت دو ساعت انجام گردبا آب مقطر و توسط دستگاه کلونجر 

خشک شده با آسیاب خرد و درون بالن ریخته شد. سپس ب ه محتوی ات داخ ل ب الن، آب  یهااز گل

 .دتر قرار داده شیه یتا حدی که سطح گیاه را کامالً بپوشاند و رو دیمقطر اضافه گرد
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 و Minitab Var.13  ،Mstatcیاستااده از نرم افزارها م اش ال بایها و ترسل دادهیه و تحلیتجز

Excel ز با آزمونیها ننیانگیس میو مقا صورت گرفت LSD انجام شد. 

 

 ج و بحثينتا

بهار تحت س طوح مختل   شهیارقام مختل  هم ی یولوژیزیصاات ف یانس برخیه واریج تجزینتا

، یست. اثر سطوح مختل  تنش خش  شده ا ارائه (1) کمپوست در جدول یو ورم یخش  یمارهایت

 یشه، س اقه، ب رگ و گ ل از نظ ر آم اریر یهاکمپوست و رقم بر وزن خشک کل بوته و اندام یورم

 یداریطور معن شه بهار را بهی، شاخص برداشت گل همین تنش خش یبود. همچن (P≤0.01) داریمعن

(P≤0.05) اه یگ ییهوا یهاشه به اندامین خشک راز آن بود که نسبت وز یق حاکیج تحقیر داد. نتاییتغ

نو، رقم، هر دو صات را به طور  یقرار نگرفت ول یکمپوست و تنش خش یر دو عامل ورمیتحت تاث

 و رقم بر درصد اسانس یکمپوست، تنش خش یثرات ورما(. P≤0.01ر قرار داد )یتحت تاث یداریمعن

ک یکمپوست و رقم در سطح احتمال ین ورمیچن(. همP≤0.01دار بود )یمعن یاز نظر آمار بهارشهیهم

 بر مقدار عصاره داشت.   یداریر معنیدر سطح احتمال پنج درصد، تاث یدرصد و تنش خش 

اف ت. یش یاف زا یداریطور معنبه یمورد بررس ی یولوژیزیفه صاات یکمپوست، کلیبا اعمال ورم

شه، برگ و گل ب ه یساقه، ر یهاک اندامکمپوست، وزن خشیط اعمال ورمیج نشان داد که در شراینتا

ش یکمپوست افزایط عدم اعمال ورمیسه با شرایدرصد در مقا 1/8و 4/28، 1/20، 3/11ب معادل یترت

داد ک ه ب ا به ار نش ان  ش هیخشک کل بوته هموزن کمپوست بر یر کاربرد ورمیتاث یابیارزنشان داد. 

ک ه یط ورهب  .اف تیش ی( اف زاP≤0.01) یدارین طور معن صات، بهیامقدار  کمپوست، یکاربرد ورم

ط یس ه ب ا ش رایدرصد در مقا 1/23ش وزن خشک کل به مقدار یکمپوست سبب افزا یاستااده از ورم

ب ر دو پ ارامتر نس بت وزن  یداریمعن یر آماریکمپوست تاثیعمال ورمعدم اعمال کود )شاهد( شد. ا

اس ت  یهی(. ب د2)جدول  بهار نداشتشهیهم و شاخص برداشت گل ییهوا یهاشه به اندامیخشک ر

کنن د یاه ان آزاد م یدوره رش د گ یدر ط  یجیرا به صورت ت در ییکه مواد غذا یآل یاعمال کودها

 یآل  یگ ر کوده ایا سازند. از ط ر  دیسه با عدم اعمال کود مهیدر مقا یترط مطلوبیتوانند شرایم

 شود.  یمواجه م یر با تنش خش اه کمتیش داده و گیآب خاک را افزا یت نگهداریظرف

دار اس تااده از کوده ای آل ی باع ث اف زایش معن ی( نشان داد ک ه 2010و هم اران ) یغاورنیام

اه ی گ حداکلرتجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه و سرعت اسیمیالسیون خالص



 9314(، 2) هشتمنشريه توليد گياهان زراعي، جلد 

977 

ک ه  ن دنشان داد( 2003و هم اران ) یگر شوشترید یدر پژوهش .(2) در مقایسه با شاهد شد کرچک

، س ت ت ودهیزش ه به ار مانن د یگل هم های مختل  کودی از نظر اکلر صاات مورد مطالعهبین غلظت

و هم  اران  یلیخل ی. اسالم(20) شتوجود دا یداریتااوت معن هاتول و وزن خشک اندامیتعداد کاپ

صیات رشدی گیاه داروی ی صورت جداگانه و تلایقی بر خصور کودهای آلی و شیمیایی بهیتأث( 2011)

نتایج حاکی از آن بود که اثر تیمار کودی بر ص اات تع داد روز را مورد مطالعه قرار دادند.  بهارشهیهم

بررسی اثر  اب( 2011و هم اران ) یمااخر .(0) دار بودتا گلدهی، تعداد شاخه فرعی و تعداد گل معنی

زان ماده خشک گل در ینشان دادند که م رشبیگیاه دارویی باد اتیخصوص یبرخکودهای بیولوژیک بر 

ن مطالعه نشان دهنده ک اهش یج اینتا ت برابر بودند.یت و پرلیکمپوست و خاک پ یهر دو ظر  محتو

 ت بودیدرصد پرل 20درصد خاک اره +  30اه در حالت یعمل رد ارتاا،، قطر گل و تعداد گل در هر گ

ل  رد و ک ارایی مص ر  ن ور مرزنج وش وحش ی ( ب ا بررس ی عم2014یزدانی و هم اران ) .(11)

(Origanum vulgare subsp. virid تحت تاثیر چهار سطح اوره و چه ار س طح ک ود آزوکمپوس ت )

کیل وگرم نیت روژن در ه ت ار از ه ر ک ود( دریافتن د ک ه  120و  80، 40منظور تامین مقادیر صار، )به

داری ط ور معن یمصر  نور گیاه را به تیمارهای مورد بررسی، عمل رد، شاخص سطح برگ و کارایی

تحت تاثیر قرار داد. در هر دو نو، کود مصرفی، بیشترین میزان عمل رد سرش اخه گل دار و ش اخص 

کیلوگرم در ه تار نیتروژن آلی بود. نامبردگان اظهار داشتند که کاربرد  120سطح برگ، مربوط به سطح 

یی مصر  نور باالتری در گیاه مرزنجوش نسبت آزوکمپوست سبب تولید عمل رد، ماده خشک و کارا

 .(23) وره شدآبه 

 یشیو زا یشیرو یها، وزن خشک اندامیت زراعیدرصد ظرف 20تا سطح  یش تنش خش یبا افزا

 یاریط آبیشه در شراین مقدار وزن خشک ساقه، برگ، گل و ریشتریافت. بیکاهش  یداریبه طور معن

مش اهده  یت زراع یظرف 20مار یز در تین صاات نین مقدار ایحاصل شد. کمتر یت زراعیدر حد ظرف

ب ی شه، برگ و گل به ترتیساقه، ر یهازان کاهش وزن خشک اندامیمار، مین تیکه در ا یشد، به طور

ش یب ا اف زاب ود.  یت زراعیدر حد ظرف یاریسه با آبیدرصد در مقا 2/40و  3/33، 8/43، 0/31معادل 

درص د  20 یدر حد رط وبت یاریتا آب یت زراعیظرف یرطوبتمحدوده در  یاریآبمار یاز ت یتنش خش 

نشان داد و ب ه  (P≤0.01) یداریمعن یز روند کاهشیبهار نشهی، وزن خشک کل بوته همیت زراعیظرف

ک ه  یط ورت ن  رد، ب هی تبع یان، شاخص برداشت از روند مشابهین میدر اد. یگرم در بوته رس 1/3

حاص ل ش د و دو س طح  یت زراع ی درص د ظرف 00 یمار آبیر تن درصد شاخص برداشت دیشتریب
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انجام شده  یمطالعات قبل یبررس (.2)جدول  ن صات قرار گرفتندیگر در رتبه دوم از نظر اید یرطوبت

 یهاک عامل بازدارنده در رشد و ت امل اندامی یانگر آن است که تنش خش یب ینه تنش خش یدر زم

که اثر دور آبیاری بر درص د روغ ن، وزن ه زار  ندنشان داد( 2008و هم اران ) یاست. رحمان یاهیگ

 .(21) بوددار معنی شه بهاریهمدانه و تعداد دانه در طبق 

ش ه ب ه یمختل  ، نس بت وزن خش ک ر یه اارقام مختل  از نظر اختصاص ماده خشک به اندام

 Golden yellowرقم ن وزن خشک ساقه دریشتریو شاخص برداشت، متااوت بودند. ب ییهوا یهااندام

 یپ ر تهران پ ر و پ رز به ارقام کمین پارامتر نین مقدار ایگرم در بوته مشاهده شد و کمتر 3/2به مقدار 

پ ر پ ر یران یاز آن بود که ارق ام ا یج حاکی. نتاگرم در بوته تعلق داشت 1/2و  1/2ر یب با مقادیترتبه

شه را به خود اختص اص دادن د و یقدار وزن خشک رن میشتری، بیپر تهرانو پر یپر تهران، کمیاصاهان

ن صات به خود کس ب ینداشتند و رتبه دوم را از نظر ا یداریمعن یگر اختال  آماری دیه ارقام با یبق

ن صات ین مقدار ایگرم در بوته( بود. کمتر 8/4ن وزن خشک برگ )یشتریب یدارا Dandyکردند. رقم 

 (. 2)جدول  مشاهده شد یتهران پرو پر Golden yellowز در ارقام ین

 Golden yellowن وزن خش ک گ ل در رق م یشترینظر وزن خشک گل، متااوت بودند. بارقام از 

گر مورد ینداشت. ارقام د یتهرانپر و پر یپر اصاهانبا ارقام پر یداریمعن یبدست آمد که اختال  آمار

گرفتن د  ینداش تند و در رتب ه دوم ج ا یدار یمعن ین صات تااوت آماریگر از نظر ای دیبا  یبررس

(P≤0.05همچن .)ن درصد شاخص برداشت یشتریب یدارا یپر اصاهاناز آن بود که رقم کم یج حاکین نتای

سه با یشه در مقاین اختصاص ماده خشک به ریشتریب Forenو  یپر تهرانپر و پرگل خشک بود. ارقام کم

اثر  (.2)جدول  را داشتند ییشه به اندام هوایت وزن خشک رن نسبیشتریو به تبع آن ب ییهوا یهااندام

ر رقم بر وزن خشک یتاث یابیارز( بود. P≤0.01) داریمعن یبهار از نظر آمارشهیرقم بر وزن خشک کل هم

 یبدس ت آم د ک ه اخ تال  آم ار Dandyن وزن خشک در رقم یبهار نشان داد که باالتر شهیاه همیگ

پر در رقم کم زیوزن خشک کل بوته نن ینداشت. کمتر Golden yellowو  Faron یهابا رقم یداریمعن

 .(2)جدول  نداشت یداریمعن ی، اختال  آماریپر تهرانبا رقم پرحاصل شد که  یاصاهان

 ،ش دادیاف زا (P≤0.01) یداریطور معنبهار را به شهیکمپوست، درصد اسانس گل همیاعمال ورم

درصد در  3/20معادل  یشیکمپوست، مقدار افزا یط اعمال کود ورمیراکه درصد اسانس در شیطوربه

ش تنش یت ن رد. با افزاین روند تبعیط عدم اعمال کود نشان داد.  اما مقدار عصاره از ایسه با شرایمقا

ب ی ترتشه بهار ب هین مقدار اسانس همین و کمتریشترینشان داد. ب یدرصد اسانس روند کاهش یخش 
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ز ین مقدار عصاره نیشتریحاصل شد. ب یت زراعیدرصد ظرف 20و  یت زراعیحد ظرف یبآ یمارهایدر ت

درص د  20 یبا حد رط وبت یداریمعن یحاصل شد که اختال  آمار یت زراعیظرف یط رطوبتیدر شرا

را  یر مخمر خشک و کمپوست چای( تاث2010) یو هنداو نیالدعز(. 2)جدول  نداشت یت زراعیظرف

ج نش ان داد یقرار دادند. نت ا یمورد بررس Borago Officinalis ییاه دارویسانس گزان ایرشد و م یرو

اه، وزن ت ازه و خش ک ی در ارتا ا، گ یداریش معن یس بب اف زا یکه در هر دو فصل، کمپوست چا

ر را ین ت اثیشتریتر مخمر خشک، بیگرم بر ل 1و تعداد گل و شاخه شد و اضافه کردن  ییهوا یهااندام

 یرا رو یآل یر کودهای( تاث2010و هم اران ) ی. هنداو(1) زان اسانس داشتیرشد و م یابر پارامتره

ج نشان داد ک ه یقرار دادند. نتا یابیمورد ارز. .Thymus vulgaris L ییدارواه یت اسانس گیاید و کیتول

 یه ایژگ ین عمل  رد در ویباالتر یدر ه تار دارا یتر کمپوست چایل 10مترم عب کمپوست +  20

 .(3) شن استیزان محصول و درصد اسانس آویرشد، م

پ ر تهران ی و پ ر اص اهانی و پ رپ ر و پ رمشاهده می شود، ارقام کم (2)گونه که در جدول همان

Golden yellow پ ر تهران ی، دارای بیشترین درصد اسانس بودند و ارق ام دیگ ر ش امل ک مForen  و

Dandy داشتند و رتبه دوم را به خود اختصاص دادند. بیش ترین داری نبا ی دیگر اختال  آماری معنی

 پر تهرانی حاصل شد.پر اصاهانی و پرو کمترین مقدار عصاره نیز به ترتیب در ارقام پر

های ریش ه، وزن خش ک گ ل کمپوست و تنش خش ی بر وزن خشک کل و انداماثر متقابل ورمی

(P≤0.01( و وزن خشک برگ )P≤0.05از نظر آماری معن )دار بود ولی وزن خشک ساقه، نسبت وزن ی

به ار، تح ت ت اثیر تیماره ای تلایق ی های هوایی و شاخص برداشت گل همیشهخشک ریشه به اندام

 (.1( )جدول P≤0.05) کمپوست قرار نگرفتندخش ی و ورمی

کمپوست و شرایط رطوبتی بهینه بر رش د و اختص اص نتایج حاکی از آن بود که اعمال کود ورمی

که بیشترین مقدار وزن خشک ریشه، س اقه، طوریداشت، به ملبتثیر أهای گیاهی تده خشک به اندامما

کمپوست حاصل شد. برگ و گل در تیمار تلایقی آبیاری در حد رطوبتی ظرفیت زراعی و اعمال ورمی

کمپوست، اثرات منای ت نش خش  ی ب ر رش د گیاه ان را مطابق نتایج حاصل از تحقیق اعمال ورمی

کمپوس ت تعدیل کرد که شاید دلیل آن افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک در ش رایط ک اربرد ورم ی

های هوایی و شاخص برداشت تحت تاثیر اثر متقاب ل باشد. دو صات نسبت وزن خشک ریشه به اندام

 (.3کمپوست قرار نگرفت )جدول خش ی و ورمی
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 ش هیگل هم( و مقدار عصاره P≤0.05انس )بر درصد اس یکمپوست و تنش خش یاثر متقابل ورم

ط یبهار، در ش را شهین درصد اسانس گل همیشتریب(. 1)جدول  داشت یداریر معنیتاث( P≤0.01بهار )

( حاصل ش د. یت زراعیظرف یدر محدوده رطوبت یاری)آب یو عدم اعمال تنش خش  یه با کود آلیتغذ

کمپوس ت ب ه یو ع دم اعم ال ورم  یزراعت یدرصد ظرف 20 یمار رطوبتیدر ت یایت کین خصوصیا

 ،ت ن  ردی اس انس تبع به ار از رون د مش ابه ب اشهیافت. مقدار عصاره همین مقدار خود دست یکمتر

در  یاریکمپوست و  آبیعدم اعمال ورم یقیمار تلایشه بهار در تین مقدار عصاره همیشتریکه بیطوربه

 (. 3بدست آمد )جدول  یت زراعیدرصد ظرف 20 یمحدوده رطوبت

ک ه خش  ی، ک اربرد ک ود  ند( نشان داد2013جعارزاده و هم اران )ج بدست آمده، یسو با نتاهم

ه ای فتوس نتزی، محت وی زیستی و اثر برهم نش آنها بر ارتاا، بوته، عمل رد گل، محت وی رنگری زه

( ب ا 2014یانی و هم اران )ک .(10)داشت یداریمعن ریبهار تأثشهیهم اهیپرولین و درصد عصاره گل گ

 نعن ا، گیاه داروی ی اسانس میزان و غذایی عناصر جذب رشد، هایشاخص بر آلی کودهای بررسی اثر

کمپوست و کمپوست شس ته ( اظهار داشتند که کاربرد مقادیر مختل  ورمیMentha spicata Lسبز ).

بوته، محتوای کلروفی ل، س طح  شده و شسته نشده بستر کاشت قارچ بر وزن تر و خشک بوته، ارتاا،

درص د  11داری داشت. بیشترین مقدار صاات رشدی در تیم ار برگ و درصد اسانس گیاه، تاثیر معنی

 کمپوستورمی کاربرددرصد کمپوست شسته شده بستر قارچ حاصل شد.  41و  31ورمی کمپوست و 

 غ ذایی عناص ر ج ذب بهبود طریق از گیاه، رشد ضروری و نیازمورد غذایی عناصر از غنی بودن دلیلبه

حی دری و  .(14د )ش شاهد به نسبت نعنا، گیاه در اسانس عمل رد و درصد افزایش ریشه، سبب توسط

 غ ذایی عناص ر غلظ ت و گل عمل رد بر هیومیک اسید و خش ی تنش تأثیر( با بررسی 2014مینایی )

 ت أثیر خش  ی ت نشداش تند ک ه  ( اظه ار.Borago officinalis Lگاوزبان ) دارویی گیاه در پرمصر 

داش ت.  سرش اخه عمل  رد و ج انبی هایتعداد شاخه توده،زیست عمل رد گل، عمل رد بر داریمعنی

م ورد بررس ی ش د  صاات افزایش زراعی مزرعه سبب ظرفیت درصد 30 سطح تا خش ی تنش اعمال

 ای ن مزرع ه، مق ادیر زراع ی ظرفیت درصد 00 به خاک رطوبت رسیدن و تنش شدت رفتن باال با ولی 

دار ب ود. اسیدهیومیک بر کلیه صاات مورد بررسی معنی پاشیمحلول همچنین اثر یافتند. کاهش صاات

 .(8) حاصل شد آب لیتر 0/1  مصر  از نیز خش ی سطوح تمامی در اسیدهیومیک کارایی بیشترین

های شه به اندامکمپوست و رقم، وزن خشک ساقه و برگ و نسبت وزن خشک ریاثر متقابل ورمی

طور ب ه 00/0و وزن خشک گل را در س طح احتم ال آم اری  01/0هوایی را در سطح احتمال آماری 
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داری تحت تاثیر قرار داد. اما وزن خشک ریشه، وزن خشک کل بوته و ش اخص برداش ت گ ل، معنی

ی از ص اات (. نتایج نشان داد ک ه برخ 1کمپوست و رقم قرار نگرفت )جدولتحت تاثیر متقابل ورمی

های مختل  نظیر گیری شده در ارقام مورد بررسی نظیر وزن خشک کل بوته و وزن خشک انداماندازه

 Goldenکمپوست موجب بهبود مقدار این ص اات ش د. رق م وزن خشک ساقه و برگ ، اعمال ورمی

yellow رقم  کمپوست بود.دارای بیشترین وزن خشک ساقه و وزن خشک گل در شرایط اعمال ورمی

Dandy پر تهرانی نیز دارای بیشترین وزن خشک برگ و رقم ایرانی پرکمپوست در شرایط اعمال ورمی

ه ای ه وایی ب ود. دارای بیشترین نسبت وزن خشک ریشه ب ه ان دامکمپوست در شرایط اعمال ورمی

 م یتهران ی در ش رایط ع دم اعم ال ک ود ورکمترین وزن خشک برگ، ساقه و گل نیز در رقم کم پر

پر تهرانی از نظر دو صات وزن (. طبق نتایج حاصل از تحقیق،  رقم کم4)جدول  کمپوست حاصل شد

ک ه ط وریکمپوست نش ان داد. ب هخشک کل بوته و وزن خشک گل، واکنش بیشتری به اعمال ورمی

افزایش برابر نسبت به شرایط عدم اعمال کود  3/1و   2/1مقادیر این دو صات با اعمال کود، به ترتیب 

واکنش بیش تری ب ه ک ود نش ان داد و ب ا  Golden yellowرقم وزن خشک ریشه نیز نشان داد. از نظر 

برابر( افزایش یافت.  همچنین از نظ ر وزن  3/1گرم در بوته ) 20/1اعمال کود آلی، مقدار آن به مقدار 

کمپوس ت ق رار ورم یپر تهرانی، بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی تح ت ت اثیر خشک برگ ، رقم کم

 (.4)جدول گرم در بوته افزایش وزن نشان داد 321/0گرفت و به مقدار 
 

 بهارشهياه هميگ يفيو ک يکیولوژیزيات فيخصوص يبر برخ يکمپوست و تنش خشک ياثر متقابل ورم .3جدول 

Table3. The interaction effect of vermocompost and drought stress on some physiological 

and qualitative traits of calendula  

 عصاره
گرم  100)گرم در 

  وزن خشک(

Extract  
(g. per 

100g. dry 

weight) 

 اسانس
 )درصد(

Essential 

oil (%)  

 وزن خشک گل
وزن خشک 

 برگ

وزن خشک 

 ریشه
 وزن خشک کل وزن خشک ساقه

  تنش خش ی
)درصد از حد ظرفیت 

 زراعی(

Drought stress 

(percent of field 

capacity) 

 ورمی کمپوست
 )درصد حجمی(

Vermicompost 

(volume 

percent) 

 )گرم در متر مربع(

Flower dry 

weight 
Leaf dry 

weight 
Root dry 

weight 
Stem dry 

weight 
Total dry 

weight 
)2-(g.m 

c 0.556 b 0.202 b 0.268 c 2.183 b 5.063 b 2.645 c 10.160 100 
0 c 2.509 c 0.161 c 0.238 d 2.012 c 4.527 c 2.379 d 9.155 50 

a 2.980 d 0.123 d 0.158 f 1.350 e 3.330 e 1.661 f 6.499 25 
b 2.813 a 0.258 a 0.319 a 2.818 a 7.402 a 3.121 a 13.660 100 

50 c 2.573 b 0.197 c 0.234 b 2.539 b 5.080 b 2.654 b 10.510 50 
d 2.320 c 0.156 d 0.164 e 1.759 d 3.679 d 2.000 e 7.601 25 

0.140 0.013 0.018 0.099 0.231 0.131 0.183  LSD 

 (.P≤0.05گر ندارند )ی دیبا  یداریمعن یاختال  آمار، LSDبراساس آزمون  حرو  مشترک یدارا یهانیانگیدر هر ستون، م

Means with the similar letters in the each column based on LSD test are not significantly different at P≤0.05 
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بود ( P≤0.01)دار یبهار معنشهیهم و عصاره کمپوست و رقم بر درصد اسانسیاثرات متقابل ورم

 ن درصد اسانس بود که با ارقامیشتریب یکمپوست دارایط اعمال ورمیدر شرا یپر اصاهانرقم پر. (1)جدول 

ن مقدار یشترینداشت. ب یداریکمپوست اختال  معنیط اعمال ورمیدر شرا یپر تهرانو پر یپر اصاهانکم

ج نشان داد که درصد اسانس ینتاکمپوست بدست آمد. یو عدم اعمال ورم یپر اصاهانز در رقم پریعصاره ن

کمپوست قرار گرفت. یمر اعمال وری، تحت تاثیگر مورد بررسیشتر از ارقام دی، بیرقم پرپر تهران

 (.4)جدول  افتیش یبرابر افزا 3/1ن رقم، درصد اسانس به مقدار یکمپوست در ایبا اعمال ورم کهیطوربه

(تحت تاثیر P≤0.01داری )اثر متقابل تنش خش ی و رقم، کلیه صاات کمی مورد بررسی را به طور معنی

 (.1قرار داد  )جدول 

و  Foren ،Golden yellowین وزن خشک کل در سه رقم خارجی نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر

Dandy پر تهرانی در شرایط عدم اعمال تنش خش ی حاصل شد. کمترین مقدار این صات و رقم پر

درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد که اختال   20در شرایط آبیاری در محدوده  Forenنیز در رقم 

پر پر اصاهانی نداشت. بیشترین مقدار وزن خشک ساقه و برگ  پر تهرانی وپر و پرآماری با ارقام کم

در شرایط رطوبتی ظرفیت زراعی بدست آمد.  رقم  Dandyو  Golden yellowنیز به ترتیب در ارقام 

گرم در بوته( را  1/1پر تهرانی در شرایط رطوبتی حد ظرفیت زراعی، بیشترین وزن خشک ریشه )پر

درکلیه ارقام نداشت.  Forenو  Dandyپر تهرانی، داری با ارقام کمعنینشان داد که اختال  آماری م

مورد بررسی، افزایش تنش خش ی موجب کاهش وزن خشک برگ در بوته شد. بیشترین مقدار این 

در شرایط رطوبتی طرفیت زراعی حاصل شد. در بین ارقام مورد بررسی، رقم  Dandyصات در رقم 

Foren ی نشان داد و با افزایش تنش خش ی، وزن خشک بوته در این ، حساسیت بیشتری به خش 

 رقم بیشتر از سایر ارقام کاهش یافت.  

در ش رایط  Golden yellowو  Forenپر اص اهانی و ارق ام خ ارجی پر تهرانی و پرارقام ایرانی پر

ه رطوبتی ظرفیت زراعی دارای بیشترین وزن خشک گل در بوته بودن د. نس بت وزن خش ک ریش ه ب 

های هوایی، با تغییر وضعیت رطوبتی و رقم تغییر ک رد. بیش ترین و کمت رین مق دار ای ن ص ات اندام

پر اصاهانی در ش رایط درصد ظرفیت زراعی و رقم کم 20در شرایط رطوبتی  Forenترتیب به ارقام به

ی  و پر اصاهانی در دو شرایط رطوبتی ظرفی ت زراع رطوبتی حد ظرفیت زراعی حاصل شد. رقم کم

 00پ ر تهران ی در ش رایط رط وبتی درصد( و رق م ک م 8/2درصد ظرفیت زراعی)هر دو به مقدار  00

 (. 0درصد( دارای بیشترین درصد شاخص برداشت بودند )جدول  8/2درصد ظرفیت زراعی )
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 دار ب وداثر متقابل تنش خش ی و رقم بر درصد اسانس و عصاره همیشه بهار از نظر آماری معن ی

(P≤0.01)  پر تهرانی در ش رایط ع دم اعم ال ت نش (. بیشترین درصد اسانس گل در رقم پر1)جدول

درصد ظرفی ت زراع ی دارای بیش ترین  20پر اصاهانی در شرایط رطوبتی خش ی حاصل شد. رقم پر

 (. 0گرم در بوته بود )جدول  0مقدار عصاره، معادل با 
 

 بهارشهياه هميگ يفيو ک يکیولوژیزيات فيخصوص يکمپوست و رقم بر برخياثر متقابل ورم .4دول ج

Table 4. The interaction effect of vermocompost and variety on some physiological and 

qualitative traits of calendula  

)گرم در  عصاره

گرم وزن  100

  خشک(

Extract  
(g. per 100g. 

dry weight) 

 اسانس
 )درصد(

Essential 

oil (%)  

 نسبت وزن خشک
های ریشه به اندام
 هوایی

Root to shoot 
dry weight ratio 

وزن خشک 
 گل

وزن خشک 
 برگ

وزن خشک 
 ساقه

 رقم

Variety 

 ورمی کمپوست
 )درصد حجمی(
Vermicompost 

(volume percent) 

 )گرم در مترمربع(

Flower dry 
weight 

Leaf dry 
weight  

Stem dry 
weight  

)2-(g.m 

cd 2.501 ef 0.173 cd 1.087 ef 0.203 i 1.846 fg 2.117 
 کم پر اصاهانی

Low petals of 
Esfahan 

0 

a 4.246 f 0.168 ef 0.959 abcd 0.235 h 1.885 fg 2.117 
 پر پر اصاهانی

Many petals of 
Esfahan 

bcd 2.552 g 0.149 e 0.976 f 0.198 k 1.758 h 1.850 
 رانیکم پر ته

Low petals of 
Tehran 

f 2.066 ef 0.173 e 0.984 bcd 0.229 j 1.800 ef 2.225 
 پر پر تهرانی

Many petals of 
Tehran 

de 2.354 g 0.150 ab 1.184 def 0.218 h 1.875 e 2.346 Foren 
bcd 2.553 ef 0.172 d 1.062 abcd 0.238 j 1.810 c 2.658 Golden yellow 
cd 2.503 g 0.152 d 1.062 cde 0.226 g 1.965 e 2.283 Dandy 

bc 2.655 ab 0.217 ef 0.927 abc 0.247 2.325d d 2.508 
 کم پر اصاهانی

Low petals of 
Esfahan 

50 

bc 2.618 a 0.225 d 1.057 ab 0.252 2.375c cd 2.517 
 پر پر اصاهانی

Many petals of 
Esfahan 

bc 2.697 cd 0.187 cb 1.143 bcd 0.230 2.479b e 2.342 
 کم پر تهرانی

Low petals of 
Tehran 

ef 2.247 ab 0.218 a 1.218 bcd0.231 2.242e g 2.025 
 پر پر تهرانی

Many petals of 
Tehran 

de 2.370 c 0.193 e 0.968 abcd 0.233 cd 2.350 b 2.850 Foren 
b 2.752 b 0.208 fg 0.893 a 0.257 f 2.204 a 33.08 Golden yellow 
bc 2.642 de 0.180 g 0.842 cdef 0.223 a 2.630 b 2.817 Dandy 

0.216 0.011 0.070 0.026 0.026 0.147  LSD 

 (.P≤0.05گر ندارند )ی دیبا  یداریمعن یاختال  آمار ، LSDبراساس آزمون  حرو  مشترک یدارا یهانیانگیدر هر ستون، م

Means with the similar letters in the each column based on LSD test are not significantly different at P≤0.05 
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(، وزن خشک P≤0.05کمپوست، تنش خش ی و رقم بر وزن خشک کل بوته )اثر متقابل ورمی

های هوایی و شاخص برداشت گل از نظر ساقه، وزن خشک گل،  نسبت وزن خشک ریشه به اندام

کمپوست و رقم بر وزن ( بود. اما کاربرد توامان سه تیمار خش ی، ورمیP≤0.01دار )ری معنیآما

 Foren(. نتایج حاکی از آن بود که رقم 1داری نداشت )جدول خشک ریشه و برگ تاثیر آماری معنی

در شرایط عدم تنش خش ی و اعمال کود، بیشترین مقدار وزن خشک کل بوته و وزن خشک برگ، 

های هوایی تحت تاثیر سه ریشه و گل را به خود اختصاص داد. نسبت وزن خشک ریشه به اندام ساقه،

پر اصاهانی در شرایط که بیشترین مقدار این صات در رقم کمطوریعامل مورد بررسی تغییر کرد به

ی پر اصاهانی در تیمار رطوبتدرصد ظرفیت زراعی و عدم اعمال کود حاصل شد. رقم کم 20رطوبتی 

بهار را کمپوست، بیشترین شاخص برداشت گل همیشهدرصد ظرفیت زراعی و عدم اعمال ورمی 00

 (.  1نشان داد )جدول 

کمپوست یو اعمال ورم یت زراعیدرصد ظرف 100 یط رطوبتیدر شرا یو تهران یپر اصاهانرقم پر

-یر ورم یتاث یبا بررس (2011ن )شادان پور و هم ارا .(1 ن درصد اسانس بودند )جدولیشتریب یدارا

بهت ر از  یکمپوس ت گ او یشه بهار گزارش کردند که ورم یکمپوست حاصل از کود گاو بر رشد هم

ر یش مقادیت، سبب افزایت و پیسه با پرلیمقا درکمپوست  یورم. گذار بود اه اثریت در رشد گیخاک پ

ر کمپوس ت ی( ت اث2012اران )چ و هم ی. نخت(24) بهار شد شهیاه همیم در گیم و کلسیاز پتاس یشتریب

م ورد  Cleome gynandra یو خ وراک ی یاه داروی رشد و محصول گ یرا رو یوانیحاصل از کود ح

 یهمه پارامتره ا یرو یداریر معنین مطالعه نشان داد که کود کمپوست تاثیج ایقرار دادند. نتا یابیارز

-یر ورم ی( ت اث2013خا )ی. جس (18) ک مطالعه ش ده داردیولوژیزیف یو محصول و پارامترها یرشد

 را Jatropha curcasو  Plectranthus amboinicus ،MorindaCitrifoliaاه ی سه گ یکمپوست را رو

درص د  30و  00 یه ابا غلظ ت کمپوستیج نشان داد که استااده از ورمیمورد مطالعه قرار دادند. نتا

 یکسن. ال(12)ردیتواند مورد استااده قرار بگیم اهانین گیو رشد ا یزنجوانه ینه برایر بهیعنوان مقادبه

اه ی گ ییایمیب ش ی رش د و ترک یو کمپوس ت رو یستیز یاز کودها یر برخی( تاث2013و هم اران )

Jatropha curcas L .یداریش معن یماره ا اف زایج نشان داد که همه تیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس 

ه ای توان اظهار داشت که ک اربرد کودمی. (4) اندا شاهد داشتهسه بیاه در مقایگ یرشد پارامترها یرو

ه ای اثرات ماید روی آن زیمبا متعادل کردن جذب عناصر پرمصر  و ریزمغذی مورد نیاز گیاه و  یآل
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های همین دلیل استااده از کودهای زیستی از م ثثرترین ش یوه(. به21) هستند رشد گیاه موثر بر حیاتی

   (.10گردد )کیایت خاک در سطح مطلوب محسوب میمدیریتی برای حاظ 

، یپر اصاهاننشان داد که ارقام کم یمورد بررس یایرقم مورد مطالعه از نظر صاات ک 3 یگروه بند

پ ر ک گروه و رق م پ ری Forenو  یپر تهرانک گروه، پریدر  Golden yellowو  Dandy، یپر تهرانکم

درص د، دو رق م  30گ ر در س طح تش ابه یعبارت دبه (.1)ش ل قرار گرفتند  مجزا در گروه یاصاهان

پ ر ن تشابه را از نظر درصد اسانس و عص اره ب ا ارق ام ک میشتریب Golden yellowو  Dandy یهلند

داش ت  ییمشابهت باال یز با رقم پرپر تهرانین Foren ی( داشتند. رقم خارجیو تهران ی)اصاهان یداخل

ن ی ا نداش ت. ییتشابه باال یایاز نظر صاات ک یک از ارقام مورد بررسی چیبا ه یاما رقم پرپر اصاهان

  سازد. یبهار را روشن تر مشهیاه همیگ یدهایبرید هیر اصالح نباتات و تولیامر، مس

 
  يفيشه بهار از نظر صفات کيهم يارقام مورد بررس يگروه بند .1شکل 

Figure 1. Grouping investigated varieties of calendula for qualitative traits 

 

 کلي يريگجهينت

واکنش ارقام مختل   که ق و مطالعات صورت گرفته نشان دادین تحقیحاصل از اج ینتا یطور کلبه

 توانستنه و مطلوب یبه یاهیط تغذیشرا یمتااوت بود، ول یاهیط تغذیو شرا یبه سطوح تنش خش 

در  یش مواد آلیشه بهار موثر باشد. با توجه به آن که افزایدر بهبود رشد و عمل رد ارقام مختل  هم
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آب،  یش نگهداری، افزایکاهش وزن مخصوص ظاهر ش خلل و فرج و به تبع آن،یافزاخاک منجر به 

رود که یانتظار م ،شوندیم ییبه مواد غذا یزان دسترسیش میخاک و افزا ییایمیات شیبهبود خصوص

 ل کند. یز تعدیرا ن ی، اثرات تنش خش یکاربرد کود آل

 

 منابع
1. Adediran, J.A., Taiwo, L.B., Akande, M.O., Sobulo, R.A., and Idowu, O.J. 2004. 

Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields 

in Nigeria. J. Plant Nut. 27: 1163-1181. 

2. Aminghafouri, A., Rezvani Moghadam, P., and Nassiri Mahhalati, M. 2010. The effect 

of appling biological and vermicompost fertilizerson growth indices of Ricinus 

communis. The first national conference on sustainable agriculture and health 

production, Isfahan Research Center for Agriculture and Natural Resources.10-11 

November.   

3. Azimi, G., Pirzad, A., and Hadi, H. 2012. The effect of drought stress on pigments, 

proline and soluble carbohydrates of Calendula officinalis L. 12th Iranian Crop Science 

Congress, Eslamic Azad University of Karaj, 10-12 September. 

4. El-Quesni, F.E.M., Hashish, Kh.I., Kandil M.M., and Mazher, A.A.M. 2013. Impact of 
some biofertilizers and compost on growth and chemical composition of Jatropha 

curcas L. World. Appl. Sci. J. 21: 6.927-932. 

5. Eslami Khalili, F., Pirdashti, H., Bahmanyar, M.A., and Shahmiri, F.Sh. 2011. the effect 

of organic and chemical fertilizers on growth traits of Calendula officinalis L. First 

National Conference on strategies to achieve sustainable agriculture, Ahvaz Payame 

Noor University. 26 May. 

6. Ezz El-Din, A.A., and Hendawy, S.F. 2010. Effect of dry yeast and compost tea on 

growth and oil content of Borago officinalis plant. Res. J. Agric. Biol. Sci. 6(4): 424-

430. 

7. Falahatgar, A. 2003. Medicinal Plants. Advertising Bureau of Tehran. 379 p.  

8. Heidari, M., and Minaei, A. 2014. Effects of drought stress and humic acid application 
on flower yield and content of macro-elements in medical plant borage (Borago 

officinalis L.). J. Plant Prod. Res. 21(1): 167-182. 

9. Hendawy, S.F., Ezz El-Din, A.A., Aziz, E.E. and Omer, E.A. 2010. Productivity and oil 

quality of Thymus vulgaris L. under organic fertilization conditions. Ozean J. Appl. Sci. 

(3): 203-216. 

10. Jafarzadeh, L., Omidi, H., and Bostani, A. 2013. The effect of drought stress and 

organic fertilizer on flower yield, Photosynthetic pigments and proline content of 

Calendula officinalis L. Iran J. Med Aromatic Plants. 29(3): 666-680. (In Persian) 

11. Jahan, M., Khalilzadeh, H., Amiri, M.B., and Tahami, M.K. 2010. The effect of 

Application of organic and biological fertilizers on some of quantitative and qualitative 

traits of Cucurbita pepo L. 2nd National Conference on Sustainable agriculture and 

Development (Opportunities and Challenges). Eslamic Azad University of Shiraz, 2-3 
February. 

http://www.civilica.com/EnPapers-SDRNR01-0-100-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/EnPapers-SDRNR01-0-100-Title-ASC-AI.html


 9314(، 2) هشتمنشريه توليد گياهان زراعي، جلد 

913 

12. Jesikha, M. 2013. Growth of medicinal and economical plants in vermicompost for 

sustainable development. Res. J. Animal. Veterinary and Fishery Sci. 1(3): 1-6. 

13. Kafi, M., Zand, E., Kamkar, B., Sarifi, H., and Goldani, M. 2000. Plant Physiol. JDM 

press. 379 p.  

14. Kiani, Z., Esmaeilpour, B., Hadian, J., Soltani Toolarood, A.A., and Fathololumi, S. 

2014. Effect of organic fertilizers on growth properties nuterient absorption and 

essential oil yield of medicinal plant of spearmint (Mentha spicata L.). J. Plant Prod. 

Res. 21(4):63-80. 

15. Kokalis-Burelle, N., Kloepper, J.W., and Reddy, M.S. 2006. Plant growth promoting 

rhizobacteria as transplant amendments and their effects on indigenous rhizosphere 

microorganisms. Appl. Soil Ecol. 31: 91-100. 
16. Mafakheri, S., Omidbeigi, R., Sefidkon, F., and Rejali, F. 2011. The effect of 

application of vermicompost, bio-phosphate and Azotobacter on the quantity and 

quality of essential oil of Dracocephalum moldavica L. Iran J. Med. Aromatic Plants. 

27(4): 296-605. (In Persian) 

17. Maspi, N., Ghafarifar, F., Bahrami, AM., Bastaminezhad, S., and Shamsi, M. 2010. 

Evaluation of leishmanicidal effect of watery and ethanolic flowers Calendula 

officinalis extract on promastigotes of leishmania Major (MRHO/IR/75/ER) in vitro. J. 

Ilam. Univ. Med. Sci. 18(1): 28-34. (In Persian) 
18. Ng’etich, O.K., Aguyoh, J.N., and Ogweno, J. O. 2012. Effects of composted farmyard 

manure on growth and yield of Spider plant (Cleome gynandra). Int. J. Sci. Nat. 3: 512-
520. 

19. Omidbeigi, R. 2000. Production and Processing of Medicinal Plants. Astan Quds Razavi 

Publications. 347 p. 

20. Omidbeigi, R. 2009. Production and Processing of Medicinal Plants. V.2. Publication 

Designers. 438 p. 

21. Rahmani, N., Valadabadi, S.A., Daneshian, J., and Bigdeli, M. 2008.The effect of 

different levels of drought stress and nitrogen on oil yield of Calendula officinalis L. 

Iran J. Med. Aromatic Plant. 24(1):101-108. (In Persian) 

22. Rahmanian, M., Hatami, S.F., Esmail Pour, B., and Hadian, G. 2011. The effect of spent 

mushroom compost (SMC) on yield components and seed yield of Satureja hortensis. 

First National Congress of Agricultural Sciences and new technologies, Zanjan 
University.15-17 September.  

23. Renato, Y., Ferreira, M.E., Cruz, M.C., and Barbosa, J.C. 2003. Organic matter 

fractions and soil fertility under influence of liming, vermicopmpost and cattle manure. 

Bioresour. Technol. (60): 59-63. 

24. Shadanpour, F., Mohammadi Torkashvand, A., and Hashemi Majd, K. 2011. The effect 

of cow manure vermicompost as the planting medium onthe growth of Marigold. Ann. 

Biol. Res. 2(6): 109-115. 

25. Shooshtari, L., Bahrami Nejad, S., and Salimi, Kh. 2009. Study the effect of different 

concentrations of micronutrient fertilizers on yield and its components of Calendula 

officinalis L.6th Iranian Horticultural Science Congress. Gilan University. 13-16 July. 

26. Tilak, K.V.B.R., Ranganayaki, N., Pal, K.K., Saxena, R., Shekhar Nautiyal, A.K., 
Shilpi, C., Tripathi, M., and Johri, B.N. 2005. Diversity of plant growth and soil health 

supporting bacteria. Curr. Sci. 89:136-150. 



 الهام عزيزي و همکاران

914 

27. Yazdani Biouki, R., Bannayan Avval, M., and Khazaei, H.R. 2014. Investigating the 

yield and radiation use efficiency of Wild majoram (Origanum vulgare subsp. virid) in 

response to urea and azocompost fertilizers. EJCP. 7(4): 103-122.  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

