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کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی اثر سطوح مختلف ورمی

  ).Calendula officinalis L( همیشه بهار
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  چکیده

 ،کمپوست و نیتروکسین بر صفات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهاربه منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی    

)Calendula officinalis L( علوم کشاورزي و  کدهتکرار در دانش 4در قالب طرح کامل تصادفی با  به صورت فاکتوریل آزمایشی
) و درصد ،100،70،40،20،10،0ح (وسط 6کمپوست در ورمی ي شاملآمد. تیمار کودمنابع طبیعی گنبد کاووس به اجرا در

گیري شده در این تحقیق شامل: تعداد گل در بود. صفات اندازهسطح (تلقیح و عدم تلقیح)  2تیمار کود بیولوژیکی نیتروکسین در 
ن گل بود که بر اساس نتایج تجزیه واریانس تعداد اولی روز تا ظهور تعداد شاخه فرعی و ،بیوماس کل ،وزن گل در گلدان ،گلدان

دار بود. بیوماس کل در درصد معنی 1در گلدان در سطح احتمال اولین گل  روز تا ظهور ،وزن کل گل در گلدان ،گل در گلدان
  دار شد. درصد معنی 5ف کمتري بود و این صفت در سطح احتمال التیمارها داراي اخت

  

  خصوصیات مورفولوژیک ،نیتروکسین ،کمپوستورمی ،ربهاهمیشه: کلمات کلیدي
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  مقدمه: 

 )Asteraceaگیاهی یک ساله تا چند ساله متعلق به خانواده کاسنی ( Calendula officinalis L.همیشه بهار با نام علمی    

متر است و به  سانتی 30- 40ع ساله به ارتفااست که منشا آن نواحی مدیترانه و غرب آسیا گزارش شده است. گیاهی علفی، یک

روز بعد از سبز شدن به گل  40- 50باشد. این گیاه رشد و نمو سریعی دارد، بطوري که  ندرت دو ساله با ساقه منشعب و سفت می

 بردترین گیاهان دارویی است. این گیاه به طور وسیع بهرترین و پرکا گیاه همیشه بهار یکی از معروف ).1387نشیند (رحمانی،  می

   (Muley, 2009 ).  یابد منظور استفاده از عصاره آن در طب سنتی و گیاه درمانی پرورش می

کارتنوید و اسیدهاي آمینه  ،اسانس ،ضد باکتري ،ضد التهاب ،عصاره همیشه بهار داراي اثرات دارویی از قبیل التیام زخم   

هاي گیاهی و حیوانی در  ر و تبدیل انواع پس ماندکمپوست یک کود آلی است که حاصل تغیی.  Azzaz, 2007 )( باشد می

 Vermi ). ١٣٨٠ ،(خاوازي و ملکوتی شود هاي مختلف ریز جانداران بوده و یک کود بیولوژیک محسوب می نتیجه فعالیت گروه

طور طبیعی ها است. در طبیعت سرانجام تمام مواد آلی به  باشد و اصوالً تهیه کمپوست توسط کرم معادل التین کلمه کرم می

ها به این روند سرعت بخشیده و به یک نتیجه مطلوب که همان مدفوع کرم  کمپوست، کرم شوند. در فرآیند تولید ورمی تجزیه می

کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك تاثیر بسزایی دارد. این  ). ورمی1393(خسروي،ایجاد می شودباشد،  می

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك بوده و عالوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هر گونه بو، پاتوژن،  کود اصالح کننده خصوصیات

کمپوست عالوه بر قابلیت جذب آب با حجم باال، شرایط مناسب  ورمی. باشد هاي هرز می ها و علف هاي غیر هوازي، قارچباکتري

  ).Sing, 2004( نماید ان را فراهم میجهت دانه بندي و قدرت نگه داري مواد غذایی مورد نیاز گیاه

زي است که با  هاي مفید خاك استفاده بالقوه از میکرواگانیسم، هایی بیولوژیکی براي افزایش تولید در کشاورزي یکی از شیوه

هاي محرك  توان به ریزوباکتري شوند از جمله این موجودات می هاي مختلف باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می روش

  .)Cakmakciand et al., 2007(  ) اشاره کردPGPRرشد(

Shokrani    در خصوص تاثیر کود زیستی بر رشد و عملکرد گیاه همیشه بهار نشان داده کـه کـود زیسـتی     )2012( و همکاران

ثبیت ازت هـوا  بر ت عالوه هاي موجود در کود بیولوژیک نیتروکسین  . باکتريروي وزن ساقه و قطر کاپیتول تاثیر معنی داري داشت
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گیـاه نظیـر   مـورد نیـاز گیـاه بـا سـنتز و ترشـح مـواد محـرك رشـد           مصـرف کمپر مصرف و  ضروريو متعادل کردن جذب عناصر 

در تحقیقـی   )Azimzadeh )2013 .گـردد  هاي هوایی گیاهان مـی  هاي تنظیم کننده موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت هورمون

کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزا نشان دادند که عملکرد دانـه  تحت عنوان اثر کود زیستی نیتروکسین و 

بـود.    Tassiloدرصدي تعداد غالف رقـم  24دلیل افزایش  بود. تفاوت عملکرد به Oktansتر از رقم  درصد بیش Tassilo 6/6رقم 

و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد کمی و کیفی کنجـد  کمپوست  ) در آزمایشی تأثیر نیتروژن، ورمی1390سجادي نیک و بدوي (

 نیتروکسـ ین داشـتند. مصـرف   کنجـد  اهیـ گ عملکـرد  و اجزاي عملکرد برداري  در بهبهان نشان دادند که عوامل آزمایشی اثر معنی

 10مصرف ماریت همربوط ب هکتار در لوگرمیک1352 بهکنجد  دانه عملکرد نیتر شیب .شد باعث را دانه عملکرد درصدي 8/5ش یافزا

 بـه  مربـوط  در هکتـار  لوگرمیک 947دانه با عملکرد  نیتر کم و هکتار در خالص تروژنین لوگرمیک 37/5همراه  به کمپوست یورم تن

  بود.   هکتار در نیتروژن کیلوگرم 25 مصرف  و کمپوست ورمی کاربرد عدم تیمار

تلقیح بذر نخود زراعی با کودهاي زیستی ریزوبیومی و  عنوان بررسی اثر به یقی) در تحق1391خالق نژاد و همکاران ( 

هاي رشد و عملکرد دانه در شرایط دیم و فاریاب نشان دادند که با  بر شاخص PGPRهاي تحریک کننده رشد گیاه  ریزوباکتري

  رود.  ي پایدار به شمار میها، گام مهمی در کشاورز زیستی براي افزایش تولید لگوم هاياستفاده از نژادهاي ریزوبیومی به عنوان کود

هاي تثبیت کننده ازت از جنس ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بوده، استفاده از کودهاي بیولوژیک نیتروکسین، حاوي موثرترین باکتري

  .)Sighn, 2008هاي باکتري است (در هر گرم ماده، حامل هر یک از جنس 108آن )UCFکه تعداد سلول زنده (

  مواد و روش

در قالب طرح کامل  صورت فاکتوریل بهکشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس یش در گلخانه رو باز دانشکده زمااین آ

انجام شد. فاکتور اول کود بیولوژیکی نیتروکسین در دو سطح شامل عدم تلقیح و با تلقیح  1393تصادفی در چهار تکرار در سال 

 ،درصد وزنی 100و  70، 40، 20، 10کمپوست در شش سطح شامل صفر،  دوم ورمیلیتر در کیلوگرم خاك) و فاکتور  میلی 25(

  بود.

میلی متري عبور داده و سپس با  5کمپوست تهیه شده ابتدا از الک  بستر کشت پایه مورد استفاده خاك مزرعه بود و ورمی

کمپوست اندازه گیري  ك و کود ورمیهاي فیزیکی و شیمیایی خا بعضی از ویژگی. شددرصدهاي وزنی ذکر شده با خاك مخلوط 

ها در حد  و رطوبت گلداند شبذر کاشته  10گلدان با ظرفیت پنج کیلوگرم خاك آماده شد که در هر گلدان  48مجموعاً  شد.

. در اواخر فصل رشد شدندها، سه بوته نگه داشته و بقیه حذف  ظرفیت زراعی نگه داشته شد. پس از استقرار کامل گیاهچه
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 اولین گل روز تا ظهور تعداد شاخه فرعی و  ،بیوماس کل ،وزن گل در گلدان ،تعداد گل در گلدانمرفولوژیک نظیر  خصوصیات

  اندازه گیري و تعیین شد.

  نتایج و بحث

کمپوست و نیتروکسین براي  اثر متقابل ورمیبه استثنا صفت تعداد شاخه فرعی، ) که 1نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جدول 

درصد  5درصد و صفت بیوماس کل در سطح  1در سطح  اولین گل روز تا ظهور گلدان، در گل گلدان، وزن هر در گل تعدادصفات 

  کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گیاه گل همیشه بهار دارد. معنی دار است. این نتایج حاکی از تاثیر توام کود ورمی

  تعداد گل در هر گلدان

 ورمی ٪70کمپوست+ تلقیح نیتروکسین و تیمار  ورمی ٪20 ، تیمار)، در بین تیمارهاي کودي مختلف2در این تحقیق (جدول 

ترین میزان آن مربوط به تیمار شاهد+ تلقیح  داشتند و کم را ترین تعداد گل در هر گلدان کمپوست+ عدم نیتروکسین بیش

  باشد. نیتروکسین می

  گلدان در گل وزن

ترین مقدار آن مربوط  و کم )2(جدول  ترین میزان وزن گل را دارا بود کمپوست+ عدم نیتروکسین بیش ورمی ٪70کودي تیمار 

  به تیمار شاهد+ تلقیح نیتروکسین بدست آمد.

  کل بیوماس

ن تری کمپوست+ عدم نیتروکسین بیشترین و شاهد+ تلقیح نیتروکسین کم ورمی ٪70از لحاظ بیوماس کل تولیدي، تیمار 

  مقدار را نشان دادند.

شاهد+ تلقیح مربوط به تیمار  اولین گل روز تا ظهورکم ترین مدت  )2جدول (با توجه به نتایج  گل اولین ظهور تا روز

  باشد. کمپوست+عدم نیتروکسین می ورمی ٪10مربوط به تیمار  اولین گل روز تا ظهورمدت زمان  ترین نیتروکسین و بیش

  تعداد شاخه فرعی

 فرعی شاخه تعداد ترین بیش ورمی کمپوست + تلقیح نیتروکسین %100در تیمار  )2 جدول( مقایسه میانگین جه به نتایجبا تو

  ).2جدول( آمد بدست فرعی شاخه تعداد ترینکم نیتروکسین تلقیح عدم+  شاهد تیمار در و شد حاصل
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  گل اولین ظهور تا روز ،کل بیوماس ،فرعی شاخه عدادت ،گلدان در گل وزن ،گلدان هر در گل تجزیه واریانس تعداد) 1(جدول 
  میانگین مربعات                                                  

  گل اولین ظهور تا روز  کل بیوماس  فرعی شاخه تعداد  گلدان در گل وزن  گلدان هر در گل تعداد  درجه آزادي  منبع تغییرات
  98,13 **  18720,28 **  75,73 **  4608.44 **  4298,23 **  5  کمپوست ورمی

  ns 25,52  ** 205,05  * 24,23  ** 5002,08  ** 133,33  1  نیتروکسین

  ns 4,05  * 1026,73   **2,13  521,37 **  319,67 **  5  نیتروکسین×کمپوست ورمی
  0,00  391,68  5,13  15,10  8,41  36  خطا

  0,00  11,75  14,44  6,18  4,72    ضریب تغییرات
ns ** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و معنی دار در سطح احتمال یک درصد، * و  

  

  ) مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف کودي بر صفات مورفولوژیک2جدول (

  جدول مقایسه میانگین  

  تیمارها
   در گل تعداد
  گلدان هر

   گل وزن
  گلدان در

  کل بیوماس
تعداد شاخه 

  فرعی 
 تا ظهور اولین روز

  گل

            
H 11,75  H 12,86  F 59,00  D١٠  شاهد+ تلقیح نیتروکسین ٧٣    A 60,00  
G 27,00  G 28,33  E 92,25   D٩  شاهد+ عدم نیتروکسین ٧۴  C 57,00  

D 64,25  DE 62,88  BC 176,00  BC١۵  کمپوست+ تلقیح نیتروکسین ورمی 10٪ ٢۴  F 52,00  

   E 56,50  F 54,98  C 171,00  کسینکمپوست+عدم نیترو ورمی 10٪
CD١٢ ۴٩   

H 47,00  

   A 84,25  B 83,96  ABC 199,00  کمپوست+ تلقیح نیتروکسین ورمی 20٪
AB١٧ ٢۴  

F 52,00  

   D 67,75  CD 68,11  AB 203,50  کمپوست+ عدم نیتروکسین ورمی 20٪
AB١٧ ٢۴  

G 50,00  

   AB 81,75  B 80,08  ABC 193,30  کمپوست+ تلقیح نیتروکسین ورمی 40٪
AB١٧ ٢۴  

D 56,00  

B 78,25  B 79,63  AB 201,80   B١۶  کمپوست+ عدم نیتروکسین ورمی 40٪ ٧۴            F 52,00  

   C 72,50  C 72,13  BC 182,30  کمپوست+ تلقیح نیتروکسین ورمی 70٪
AB١٧ ۴٩  

B 58,00  

   A 85,25  A 100,9  A 215,80  کمپوست+ عدم نیتروکسین ورمی 70٪
AB١٧ ٢۴   

E 55,00  

F49,75  F 53,05  D 134,80   A٢٠  کمپوست+ تلقیح نیتروکسین ورمی 100٪ ٠۵    B 58,00  
  E 58,25  EF 57,75  ABC 187,50   B16,49  E 55,00  کمپوست+ عدم نیتروکسین ورمی 100٪

    
 

  گیري کلینتیجه
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مسلما واکنش گیاهان به مصرف باشد و تکمیل مراحل رشدي براي هر گیاه در مناطق آب و هوایی مختلف یکسان نمی

تري کنند، عکس العمل کنداي مناسب رشد میکودزیستی متغیر خواهد بود. گیاهانی که در شرایط مطلوب آب و هوایی و تغذیه

دهند در حالی که گیاهانی که در شرایط غیر هاي شیمیایی به بستر خاك نشان مینسبت بله افزایش میزان کود و دیگر افزودنی

تري در افزودن کودها زیستی کنند، عکس العمل سریعتر و مطلوباي نامناسب  رشد و پرورش پیدا میآب و هوایی و تغذیه مطلوب

ا با باحتماال استفاده از کودهاي زیستی اثرات تشدید کنندگی بر فعالیت میکروبی خاك داشته و متعاقدهند. به خاك نشان می

فسفر و پتاسیم در خاك براي گیاه داشته و همچنین برقراري تعادل این عناصر با فاز  ،نشدن عناصر نیتروژافزایش سهل الوصول 

توان بیان داشت که در صورت به کار بردن توجه به نتایج حاصله می اند.بخشیده عملکرد گیاه را بهبود ،خاك یفیزیکی و شیمیای

توان با بکار بردن داري تحت تاثیر قرار گرفته و میعنیها خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار در سطح مکود

 کودها عملکرد کمی را در این گیاه باال برد. 

   

  منابع

تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن گیاه  .1387 ج. بیگدلی، م. ، ع. ر. دانشیان آبادي، رحمانی، ن، ولد .1
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