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  چکیده

روش بـه منظـور بررسـی اثـر      .شـود مـی  محسـوب  پایدار شاورزيک ارکان از ورزيخاكآلی و روش  يهاکود از استفاده با خاك عناصر مدیریت
، منطقه شیرازشهرستان اي در مزرعه پژوهشی، ).Calendula officinalis L( همیشه بهار گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی ورزي و کوددهیخاك
ورزي ا شامل سه روش خاكهتیمار طراحی و اجرا گردید. چهار تکراربا  کامل تصادفی يهاطرح بلوك در قالب 1393و  1392 زراعی سالدو و در  کاوه

، کمپوست شهري و کود اوره) کمپوستورمیو چهار نوع منبع تأمین کننده نیتروژن (کود گاوي،  ورزي رایج)ورزي و خاكورزي، کم خاك(بدون خاك
همیشه بهـار در   سطح برگي متفاوت کشت بر وزن خشک و هانهامااثر تیمار س نتایج نشان داد کهتیمار در مزرعه اعمال شدند.  12بودند که در قالب 

بـه   اورهکـود   در هکتـار  کیلوگرم 165رایج و کاربرد  ورزيخاكدر تیمار سامانه  سطح برگدار بود. بیشترین وزن خشک بوته و معنییک درصد سطح 
کـم  ل و عصاره گیاه دارویـی همیشـه بهـار در تیمـار سـامانه      گلبرگ، تعداد گل، شاخص برداشت گ و که بیشترین وزن خشک گلدست آمد. در حالی

 هـاي روشبه دست آمد. با توجه به نتایج مقایسـات گروهـی    تن در هکتار کمپوست شهري 10کیلوگرم در هکتار کود اوره با  80ورزي و کاربرد خاك
به طور کلی، هاي کمی و کیفی گیاه همیشه بهار شد. ویژگیورزي باعث بهبود هاي خاكورزي در مقایسه با سایر روشهاي کم خاكروش ورزي،خاك

همراه  اورهکود شیمیایی کیلوگرم در هکتار  80م أتو کاربرد افزایش و بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه همیشه بهاربراي گیري کرد که توان نتیجهمی
  .است قابل توصیهورزي کم خاكکمپوست شهري در قالب سامانه  تن در هکتار 10با 

  
  کمپوست، ورمیکود اوره،کود گاويري،ورزي کاهش یافته، کمپوست شهخاك هاي کلیدي:واژه

  
    1 مقدمه

از ) .Calendula officinalis L(بهـار   همیشـه  دارویـی  گیـاه 
 گیاهـان  و پرکاربردترین ترینمعروف از یکی و  Asteraceaeخانواده

 گیاه و سنتی طب در وسیعی طور به گیاه این عصاره از است. دارویی

 & Muley et al., 2009; Butnariuد (گـرد درمـانی اسـتفاده مـی   

Zepa Coradini, 2012( . گیاهـان  روي بـر  شـده  انجـام  مطالعـات 
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 که استفاده از است آن زراعی گویاي و طبیعی هايبوم نظام در دارویی

 تولید کمی و کیفی براي را شرایط بهترین پایدار کشاورزي هاينظام

 ظاهراً معدنی يهاکود از چند استفاده هر .دآورمی فراهم گیاهان این

 محسوب گیاه غذایی ايهنیاز مینأت راه براي ترینمطمئن و ترینسریع

 در شیمیایی يهاکود از استفاده اما )،Gehan et al., 2010شود (می

 زیستی شیمیایی و فیزیکی، تخریب ساختار باعث زراعی هاينظامبوم

ـ  شدت به نیز را شده تولید محصوالت کیفیت ه وشدخاك  ثیر أتحت ت
 يهاکود تواننمی بارهبه یک، حالاین . با)Balk, 2003( ددهمی قرار

پایـداري،   زیـرا الزمـه   ؛نمود حذف زراعی يهابوم نظام از را شیمیایی
 دباشـ مـی نیـز   تولیـد  امنیـت  و کافی درآمد مناسب، تولید از اطمینان

)Daneshian et al., 2013.(  در تولیـد   رویکـرد جهـانی   بنـابراین
 يهـا اتخـاذ روش  ،خصوص گیاهان داروییه ب کشاورزي محصوالت
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 دباشـ مـی  کشـاورزي پایـدار   يهادر قالب سامانه اکولوژیک مدیریت
)Sharma, 2004(. کمپوسـت  انواع کاربرد امروزه ) کمپوسـت ورمـی ،

ـ  راحیوانی)  يهاشهري و کود يهاکمپوست زباله  عـاملی  عنـوان ه ب

افزایش حاصلخیزي خاك به  ،شیمیایی يهاکود مصرف کاهش براي
 میـزان  و بیشـتر  کـاتیونی  تبـادل  ظرفیـت  تر،کم محلول نمک دلیل

 کیفیت بهبود و هامیکروارگانیسمبیشتر، تشدید فعالیت  اسید هیومیک

 ,.Pirasteh anooshe et al( دداننمی زیست محیط حفظ سالمت و

2010; Azizi et al., 2008(.   
هاي شهري به عنوان یک کـود آلـی مقـرون بـه     مپوست زبالهک

توانـد  باشد که در نتیجه تسریع در فرآیند معدنی شدن مـی صرفه می
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در زمـان کوتـاهی تـامین نمایـد و از     

). لـیکن،  Sumner, 2000( دباشـ مـی ارزش غذایی مناسبی برخوردار 
هـاي شـهري بـا    مراحل تولید و فرآوري کمپوست زباله بایستی تمام

دقت زیادي مورد پایش قـرار گیـرد تـا عواقـب زیسـت محیطـی در       
ــده  ــال آالین ــوص انتق ــاخص ــد    ه ــاهش یاب ــت ک ــیط زیس ــه مح ب

)Wolkowski, 2003) کاسترو و همکاران .(Castro et al., 2009 (
تیجـه  گزارش کردند که کاربرد کمپوست زباله شهري در خـاك، در ن 

بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك و افزایش غلظت عناصر غذایی 
خاك به ویژه عناصر میکرو خاك (روي، آهن و مـس) باعـث بهبـود    

) شـد. یکـی از   .Lactuca sativa Lرشد رویشی و کیفی گیاه کاهو (
 يهـا شهري، اسـتفاده از کـرم   يهاسازي کمپوست زبالهغنی يهاراه

با قابلیت حاصلخیزي به  کمپوستورمیر تولید اي به منظوخاکی ویژه
  التر است. مراتب با

به دلیل سـرعت بـاالي معـدنی شـدن و میـزان       کمپوستورمی
تري را براي رشد و نمـو گیـاه فـراهم    هوموس فراوان شرایط مناسب

ــی ــم ــی دارد (   دکن ــت محیط ــت زیس ــرات مثب  & Jeyabalو اث

Kupposwamy, 2001.(  ) چاند و همکـارانChand et al., 2007 (
باعـث بهبـود رشـد رویشـی و      کمپوستورمینشان دادند که کاربرد 

 Pelargoniumگیاه شمعدانی ( يهاافزایش محتواي اسانس در گل

graveolens L.حیوانی نیز در مقایسـه بـا    يها) شد. همچنین، کود
شیمیایی عالوه بر تأمین عناصر غـذایی مـورد نیـاز گیـاه از      يهاکود

ژن، فسفر و پتاسیم با افزایش مـاده آلـی، بهبـود ظرفیـت     جمله نیترو
باعـث بهبـود    هـا نگهداري آب، کاهش فرسایش و پایداري خاکدانـه 

). سـانچز و همکـاران   Albiach et al., 2001ساختمان خاك گردد (
)Sanchez et al., 2008   گزارش کردند که کاربرد کود حیـوانی بـر (

) باعـث بهبـود   .Plantago spp( بارهنـگ  دارویی گیاهروي دو گونه 
  اي هر دو گونه گیاهی شد. هرشد رویشی و افزایش عملکرد کیفی دانه

-ورزي و کـم خـاك هـاي بـدون   از سوي دیگـر، اتخـاذ سـامانه   
تـرین مبـانی کشـاورزي پایـدار در     به عنوان یکی از مهم ورزي،خاك

 يورزخاكهاي برد این سامانهرباشد. از مزایاي کاحفاظت از خاك می
تـر و  شنگهداري بـی  توان به کاهش فرسایش بادي و آبی خاك،می

)، بهبـود  Varela et al., 2014تـر آب در خـاك (  جـایی آسـان  جابـه 
)، توزیـع  Abdullah, 2014خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك (  

 )Dikgwatlhe et al., 2014( غذایی بهتر و در دسترس بودن عناصر
 کننـده کـود  منبع تـأمین  و ورزيخاك نوع روشبنابراین  .اشاره نمود

بـه   کشـاورزي  در موفقیت عوامل مهمترین ازمورد نیاز گیاه  نیتروژن
ـ  تـأثیر محصـوالت،  کیفیت  و کمیت بردو عامل  این آمده و شمار ه ب

زیرا ممکن است یـک تیمـارکودي و    ؛)Marbet, 2000دارند ( سزایی
حـالی   باعث افزایش کمی محصول شـود در  ورزيخاكروش یا یک 

که کیفیت همان محصول تولید شده را کاهش دهد و یا تغییر کیفـی  
ثره ایجاد نماید که سـودمند نباشـد   ؤخاصی در اجزاي متشکله مواد م

)Omid Baigi & Nobakht, 2001.(   محمــدي و همکــاران
)Mohammadi et al., 2013(       نشـان دادنـد کـه میـزان سـولفور و

ورزي و ن تحت تأثیر روش خاكاي چرب دانه آفتابگرداهترکیب اسید
اي هیر بوده و بیشترین درصد اسیدوع منبع تأمین کننده نیتروژن متغن

ورزي حـداقل و اسـتفاده تـوأم از کـود     چرب غیر اشباع در تیمار خاك
اي هبیشترین درصد اسید دیگر پژوهشیدامی و اوره به دست آمد. در 

روش ) در .Brassica napus L(کلزا زراعی چرب غیر اشباع در گیاه 
   ).Omidi et al., 2010(به دست آمد  ورزيخاكبی

 اوره،مطالعـه اثـر کـاربرد کـود شـیمیایی       ،هدف از این پژوهش
اي هـ در قالب سـامانه  و کود گاوي کمپوستورمیشهري،  کمپوست
درصد و  ، عملکرد گلسطح برگبر وزن خشک و  ورزيخاكمتفاوت 
  .دبوگیاه همیشه بهار و اسانس عصاره 
  

  هامواد و روش
هاي کشت رایج و اکولوژیـک  اثر مدیریت نظام به منظور بررسی

بر وزن خشک و ارتفاع بوته، عملکرد گل، درصـد عصـاره و اسـانس    
، شـیراز  شهرسـتان  استان فـارس،  دراي همیشه بهار، آزمایشی مزرعه

 7′شـرقی و عـرض جغرافیـایی    52˚46′(طول جغرافیایی  منطقه کاوه
و  1392در دو سـال  و  متر از سطح دریا) 1810و ارتفاع شمالی  29˚
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تیمـار   12تکرار و  4با  کامل تصادفی يهاطرح بلوك در قالب 1393
 دوورزي (بدون خاك -1عبارت بودند از:  هاتیمارطراحی و اجرا شد. 

) در چهار روش کودي زمین کردن هموار صاف و جهت دیسک مرتبه
تن در هکتـار ورمـی کپوسـت ،     10 دکاربرشامل بدون کاربرد کود ، 

تن در هکتار کمپوست  20کاربرد و کود گاوي  تن در هکتار 20 کاربرد
 بهبه کمک گاوآهن پنجه غازي  شخمورزي (کم خاك -2شهري ، 

) در هـا کلوخـه  کردن خرد جهت دیسک مرتبه دو متر،سانتی 10 عمق
رم در کیلـوگ  80کـاربرد  چهار روش کودي شامل بدون کاربرد کود ، 

 80، کـاربرد   تـن در هکتـار ورمـی کمپوسـت     پنجهکتار کود اوره و 
کـاربرد   و  تن در هکتار کود گاوي 10کیلوگرم در هکتار کود اوره و 

،  تن در هکتار کمپوست شهري 10کیلوگرم در هکتار کود اوره و  80
 20 عمق بهبه کمک گاوآهن برگردان دار  شخمورزي رایج (خاك -3

صاف  عملیات و هاکلوخه کردن خرد جهت دیسک مرتبه دو متر،سانتی
) در چهار سطح کودي شامل زدن لولر اردو ب وسیله به کردن هموار و

 110)، 10کیلوگرم در هکتار کـود اوره (تیمـار   55بدون کاربرد کود ، 
کـود   .کیلوگرم در هکتار کود اوره  165کیلوگرم در هکتار کود اوره ، 

درصد نیتروژن تهیه  46ع کود شیمیایی اوره با شیمیایی نیتروژن از منب
کمپوسـت زبالـه شـهري    ، درصد نیتـروژن  1/1شد. کود گاوي داراي 

درصد نیتروژن بود  2/1حاوي  کمپوستورمیدرصد نیتروژن و  87/0
  ). 1(جدول

 سه بندي مزرعه به طولورزي، کرتخاكپس از اجراي عملیات 

 هر در و متر نیم اهپشته لهفاصانجام شد. متر دو و نیم  عرض و متر

 15بذر همیشه بهار در تاریخ  شد. گرفته نظر در کشت ردیف پنج کرت
 در عمقو  پشته هر روي ردیف یک ي درااردیبهشت به صورت کپه

کشـت   یکـدیگر  از مترسانتی شش و نیم فاصله با مترسانتی سه تا دو
د و تعداد برگی تنک شدنپنج تا  چهاردر مرحله  هاسپس گیاهچه شد.
به  مربع متر در بوته 30 تراکم ا در هر چاله به یک بوته رسید تاهبوته

 یکدیگر از هابلوك متر و فاصله دویکدیگر  از هاکرت . فاصلهآیددست 

 يهـا تیمـار  ،بذر گیاه همیشه بهار کاشت از قبل روز چندمتر بود.  دو
-جوانه بر منفی اثر تا کمپوست با خاك مزرعه به خوبی مخلوط شدند

-از خاك مزرعه نمونـه  ،هاقبل از اعمال تیمارباشند.  نداشته بذور زنی
لومی  از نوعخاك مزرعه بافت برداري و خصوصیات آن تعیین گردید. 

بــود.  )شــن %32/20سـیلت و   %62/57رس،  %32/16(شـنی رســی  
آورده  2آزمایش خاك، در جدول نتایج و اطالعات آب و هوایی منطقه 

بـه  یک روز بعد از کاشت بذر گیاه همیشه بهـار و  یاري آب شده است.

در آبیـاري  فاصله  اي و کرت به کرت انجام شد.صورت جوي و پشته
سه هفته اول کاشت هر هفت روز یکیار و در ادامه فصل رشد هـر ده  

 یک، نمونه برداري از سطح در پایان فصل رشدروز یکبار انجام شد. 
انجـام   اي از سه ردیف وسط هر کـرت حاشیه اثر رعایت باو  مربعمتر
در  وزن خشک بوتـه  سطح برگ،صفات اندازه گیري شده شامل  شد.

در واحـد  گلبرگ و  ، وزن خشک گلدر هر بوته ، تعداد گلواحد سطح
بـراي   بـود. و اسـانس  عصـاره   عملکـرد ، شاخص برداشت گل، سطح

وزن خشک گل در واحد سطح به کـل   ،محاسبه شاخص برداشت گل
 هر از تولیدي تقسیم شده و برحسب درصد بیان شد. پس ماده خشک

 هاگلدر محتواي عصاره و اسانس  از تغییر جلوگیري براي و برداشت

قرار  سایه در بالفاصله آوري شده جمع يهانمونه آفتاب، مجاورت در
درجـه   65ون و بـا دمـاي   آگرفتند و سپس عمـل خشـک شـدن در    

 ،هاخشک شدن نمونه از پسد. ساعت انجام ش 48گراد به مدت سانتی
عمل توزین انجـام   ،گرم 01/0با استفاده از ترازوي دیجیتالی با دقت 

گرم از هر کـرت)   200خشک شده گلبرگ (به میزان  يهانمونهشد. 
ه ارسال گردید. درصد جهت تعیین میزان عصاره و اسانس به آزمایشگا

(بـه روش   روتـاري پرکوالتـور و   دستگاهبا استفاده از  هاعصاره نمونه
-و درصد اسانس نمونه) Lapornik et al.,. 2005( درصد) 70اتانول 

تعیین گردیـد  (به روش تقطیر با آب)  با استفاده از دستگاه کلونجر ها
)Clevenger, 1928جمع آوري شده دو سال آزمایش بـا   يها). داده

ار اریانس مرکب قـر مورد تجزیه و SAS 9استفاده از نرم افزار آماري 
مقایسـه   درصد پنجدر سطح  LSDتوسط آزمون  هاگرفت و میانگین

  شدند.
  

  نتایج و بحث 
ي هـا نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار سـامانه 

یک همیشه بهار در سطح  سطح برگمتفاوت کشت بر وزن خشک و 
گرم  3/730بوته ( ). بیشترین وزن خشک3 بود (جدول داردرصد معنی

همیشـه بهـار در   مترمربع) سانتی 3/3774سطح برگ (و  مربع)در متر
کیلوگرم در هکتـار کـود    165کاربرد  رایج و ورزيخاكتیمار سامانه 

گــرم در  1/183(بـه دسـت آمـد. لــیکن، کمتـرین وزن خشـک       اوره
بدون در تیمار سامانه مترمربع) سانتی 9/1732( سطح برگو مترمربع) 

دیده شد که نسبت به تیمـار سـامانه    ورزي و بدون کاربرد کودخاك
به ترتیـب   کیلوگرم در هکتار کود اوره 165کاربرد رایج و  ورزيخاك

  ). 4جدول ( کاهش نشان داد درصد 08/54و  درصد 93/74



  1396 بهار، 1، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     188

  

           



  189    ... بهار دهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشهدورزي و کواثر روش خاك

 
نیتروژن در گیاه همیشه بهار منجر به افزایش کود افزایش کاربرد 

و ایـن امـر    شودر گیاه میاي فرعی دهگیاه و تعداد شاخه برگسطح 
هـاي  باعث افزایش جذب و انتقال مواد فتوسنتزي و انتقـال هورمـون  

 شـود ي انتهـایی و جـانبی مـی   هـا تحریک کننده رشـد بـه مریسـتم   
)Hosseini Mazinani & Hadipoor, 2014; Alaa et al., 

2014.(  
ورزي عالوه براین، کاربرد مقادیر زیاد کود نیتروژن در روش خاك

جانبی و کل تولید ماده  يهاموجب افزایش ارتفاع، افزایش شاخهج رای
شود، در نتیجه سهم نیتروژن اختصاص یافتـه  خشک همیشه بهار می

 ددهـ مـی به تولید گل که عملکرد اقتصادي همیشه بهـار را تشـکیل   
). با توجه به اینکه همیشه بهار Ameri et al., 2007( دیابکاهش می

ست، کاربرد مناسـب کـود در طـی دوره رشـد     گیاهی رشد نامحدود ا
ي هارویشی از اهمیت زیادي برخوردار است. کاربرد مقادیر باالتر کود

گیاه از منابع محیطی (فضا، آب،  شودمینیتروژنه طی این دوره باعث 
نیتروژن) استفاده بیشتري جهت افزایش بیش از حد رشد رویشـی در  

مناسـب میـان رشـد رویشـی و     اختیار داشته باشد و در نتیجه تـوازن  
ي گل دهنده کمتري تولیـد نمایـد   هازایشی برقرار نشده و گیاه شاخه

 ,.Daneshian et al( شـود مـی که به کاهش عملکـرد گـل منجـر    

-تیمار سـامانه که اثر  ). نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد2013
وزن خشک گل، گلبرگ و شـاخص  بر تعداد گل، ي متفاوت کشت ها

 دارمعنیبه ترتیب در سطح پنج و یک درصد گل همیشه بهار  برداشت
، گـرم در مترمربـع)   9/147( ). بیشترین وزن خشک گل3بود (جدول

و  عـدد در بوتـه)   39( ، تعـداد گـل  گـرم در مترمربـع)   6/66( گلبرگ
-کمهمیشه بهار در تیمار سامانه  درصد) 2/65( شاخص برداشت گل

تـن در   10هکتـار کـود اوره بـا    کیلوگرم در  80ورزي و کاربرد خاك
کـم  بـه دسـت آمـد کـه بـا تیمـار سـامانه        هکتار کمپوست شـهري  

تن در هکتار  5کیلوگرم در هکتار کود اوره با  80ورزي و کاربرد خاك
 نداشت )≥05/0p(ي داراختالف معنیاز لحاظ آماري  کمپوستورمی

و  یجرا ورزيخاك. میزان وزن خشک گل در تیمار سامانه )4(جدول 
کـم  نسبت به تیمـار سـامانه   اوره کود در هکتار کیلوگرم  165کاربرد 

تـن در   10کیلوگرم در هکتـار کـود اوره بـا     80ورزي و کاربرد خاك
این،  کاهش نشان داد. عالوه بر درصد 23/48هکتار کمپوست شهري 

ورزي و بدون بدون خاكکمترین وزن خشک گلبرگ در تیمار سامانه 
 80 ورزي و کاربردخاكکم آمد که نسبت به تیمار به دست کاربرد کود

 5/82 تن در هکتار کمپوست شهري 10کیلوگرم در هکتار کود اوره با 
). در مورد گیاه دارویـی همیشـه بهـار،    4 جدولکاهش داشت ( درصد

عملکرد اقتصادي مورد نظر میزان تولید گل خشـک در واحـد سـطح    
اي باشد کـه  ن باید به گونهمدیریت مصرف نیتروژ ،. بنابرایندباشمی

حداکثر عملکرد اقتصادي به دست آید. نکته مهم ایجاد تعادل مناسب 
رشد رویشی و زایشی (در جهت افزایش هرچه بیشتر رشد زایشی)  ینب

همیشه بهار است، زیرا از مرحله شروع گلدهی، رشد رویشی و زایشی 
عـالوه   ).Rahimi et al., 2009( دگیرمیبه موازات یکدیگر صورت 

 خاك میکروبی باعث بهبود فعالیت کمپوست يهاکود از استفادهبراین، 

 و پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر الوصول شدنسهل افزایش شده و با
 تعـادل  برقراري همچنین و گیاه براي خاك موجود در گوگرد احتماالً

 بودبه را کیفی گیاه عملکرد خاك، شیمیایی و فاز فیزیکی با عناصر این

نتایج نشـان داد کـه    .)Ghilavizadeh et al., 2013ه است (بخشید
کیلـوگرم در   80ورزي و کـاربرد  کم خـاك تعداد گل در تیمار سامانه 

کـم  نسـبت بـه تیمـار     تن در هکتار کود گاوي 10هکتار کود اوره با 
تـن در   10کیلوگرم در هکتـار کـود اوره بـا     80ورزي و کاربرد خاك

). 4 جـدول کاهش نشـان داد ( درصد  56/23 يهکتار کمپوست شهر
 رایـج و  ورزيخـاك کمترین شاخص برداشت گـل در تیمـار سـامانه    

کـه نسـبت بـه     مشاهده شد کیلوگرم در هکتار کود اوره 165کاربرد 
کیلوگرم در هکتار کـود اوره   80ورزي و کاربرد خاكکم تیمار سامانه

ش نشـان داد  کاه درصد 30/83 تن در هکتار کمپوست شهري 10با 
ي هـا ). نتایج جدول تجزیه واریـانس نشـان داد اثـر سـامانه    5جدول(

نبـود   دارمتفاوت کشت بر عملکرد اسانس و عصاره همیشه بهار معنی
بیشـترین عملکـرد    نتایج مقایسه میـانگین نشـان داد کـه   ). 3(جدول
در تیمار بدون  گرم وزن خشک گل) 100لیتر در میلی 09/0( اسانس

بیشـترین  و کمپوسـت  تـن در هکتـار ورمـی    10کاربرد ورزي و خاك
همیشه بهار  گرم وزن خشک گل) 100گرم در  13/1( عصارهعملکرد 
 10کیلوگرم در هکتار کود اوره با  80ورزي و کاربرد کم خاكدر تیمار 

 کـود کـاربرد   ).4 جـدول ( دیـده شـد   تن در هکتار کمپوست شهري

 بهبـود  وژن براي گیاه ونیتر مناسب فراهمی و مینأکمپوست باعث ت

 و همچنینریز مغذي  عناصر بیشتر جذب ،خاك میکروبی يهافعالیت

 ایـن  کـه  گردیـده  گیاهی خشک ماده و فتوسنتز میزان افزایش سبب

 ,.Sanches et al( انجامـد مـی  گلـدهی  افزایش به در نهایت هئلمس

2005.(   
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گیاهـان   رد کمپوسـت  کـود  کـاربرد  کهنتایج تحقیقی نشان داد 

 باعث بهار همیشه و ).Matricaria chamomilla L( بابونه دارویی

در تحقیقی دیگر  ).Sanches et al., 2005شد ( گل عملکرد افزایش
و کود کمپوست  دارم کود شیمیایی نیتروژنأکاربرد تومشخص شد که 

باعث افزایش عملکرد اسـانس و محتـواي لینـالول در اسـانس گیـاه      
). Rahimi et al., 2009) شد (.Corianderum sativum Lگشنیز (

 Fragaria( توت فرنگیوي عملکرد گل در ر نتایج سایر مطالعات بر

vesca L.( )Arancon et al., 2004(    و گلدهی و عملکـرد اسـانس
) نیـز  Foeniculum vulgara Mill.( )Darzi et al., 2009( رازیانه

عملکرد کمی و کیفی این وي ر مبین اثرات مثبت کاربرد کمپوست بر
  .باشدمی انگیاه

نشـان داد کـه    ورزيخـاك ي هـا نتایج مقایسات گروهـی تیمـار  
رایج بـه دسـت    ورزيخاكدر تیمار بوته بیشترین میزان وزن خشک 

افـزایش نشـان داد    % 12/56 ورزيکم خـاك آمد که نسبت به تیمار 
شت بیشترین وزن خشک گل، تعداد گل و شاخص برداالف).  1(شکل 

ب، ج و د).  1بـه دسـت آمـد (شـکل     ورزيکـم خـاك  گل در تیمـار  
 و بـه دسـت آمـد    ورزيبدون خاكبیشترین عملکرد اسانس در تیمار 
 ذ 1فراهم شد (شکل  ورزيخاكکمبیشترین عملکرد عصاره در تیمار 

 واکنش همیشه بهار نسبت به مصرف کود شیمیایی نیتـروژن  ).سو 
ثیر نوع خاك، میزان رطوبت خاك، تعادل عناصر غذایی و أ، تحت تدار

به نظر  ).Daneshian et al., 2013قرار دارد ( ورزيخاكنوع سامانه 
رایج باعث بهبود تهویه محیط خاك،  ورزيخاكروش  انجام رسدمی

کـه   شـود می هاایجاد بسترکشت یکنواخت و استقرار مناسب گیاهچه
از شـرایط محیطـی و    هـا هتـر گیاهچـه  این عوامل منجر به استفاده ب

، که این امر منجر به )Ahmadi & Bahrani, 2009( دگردکودي می
 شـود مـی  گیـاه کل تولید مـاده خشـک    افزایش و بهبود رشد رویشی

)Edwards et al., 1988  ورزي بـه  خـاك ). لیکن، کـاربرد روش کـم
خاك و اي گیاه در نتیجه افزایش ماده آلی دلیل بهبود وضعیت تغذیه

همچنین افزایش محتواي رطوبت خاك باعث ایجاد تعادل بین رشـد  

رویشی و زایشی شده و این امر منجر به افزایش عملکـرد اقتصـادي   
نشان داد نتایج پژوهشی ). Crabtree & Rupp, 1980گیاه می شود (

در کاشت گیاه زراعی کلـزا باعـث    ورزيخاك دونکه کاربرد روش ب
-Lopez( چـرب غیـر اشـباع شـد     يهـا سـید تولید بیشترین درصـد ا 

Bellide, 2005; Omidi et al., 2010 .(     ،نتـایج  عـالوه بـر ایـن
شیمیایی  و آلی يهاکود از مأتو استفادهتحقیقات نشان داده است که 

 کـاربرد  مقـدار  تنها نیمه حفاظتی نه ورزيخاكهاي در قالب سامانه
 و کـاهش  انرژي رهذخی به بلکه ،ددهمیکاهش  را شیمیایی يهاکود

 کاربردهمچنین، ). Sharma, 2004نمود ( خواهد کمک آلودگی محیط

شیمیایی  يهاحفاظتی و کاهش استفاده از نهاده ورزيخاكهاي روش
 Singh( شودمیدر نهایت منجر به بهبود کمیت و کیفیت محصوالت 

et al., 2004.(   
  

  گیرينتیجه
 به توانمی که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج یکل طوره ب

 دارویـی  گیـاه  بـر کمپوست  يهابه خصوص کود آلی يهاکود اثرات

 مـورد  در که اندکی مطالعات در هئلمس و این بود امیدوار بهار همیشه

نتایج  .است شده یدیتا نیز گرفته صورت دارویی گیاهان بر هاکود این
 در کمپوست يهاکودبسیاري از تحقیقات نشان داده اشت که کاربرد 

 فعالیـت  و بهبـود سـاختار   ضـمن  پایـدار،  کشـاورزي  يهـا سـامانه 

 عناصـر  و آب مطلـوب  تدارك موجب خاك مفید هاي میکروارگانیسم

 گیاه عملکرد افزایش به لهئاین مس که گردیده میکرو و ماکرو غذایی

-پژوهش توسط حاضر پژوهش نتایج تأیید صورت در .گرددمی منجر
 80م أکـه کـاربرد تـو    کـرد  توصـیه  بتوان شاید آینده، ايمزرعه يها

کمپوسـت  تـن در هکتـار    10اوره همـراه بـا   کـود  کیلوگرم در هکتار 
عملکرد کمـی و   باعث افزایش ورزيکم خاكدر قالب سامانه شهري 

 . شودمیکیفی گیاه همیشه بهار 
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Introduction 

The marigold is a medicinal plant from Asteraceae family and widely used as a medicinal plant. The 
marigold extract is widely used in the traditional medicine and herbal therapy. According to previous studies on 
the medicinal plant in the natural and agricultural ecosystem, using the sustainable agricultural systems provides 
the best conditions for plant qualitative and quantitative production. So, the global approach in production of 
products especially medicinal plants is toward using the ecologic management methods in the format of 
sustainable agricultural systems. The objectives of this experiment were to study on the effect of using the 
nitrogen chemical fertilizers and the variety of composts in the format of different tillage systems on the leaf 
area, dry weight, flower yield and the extract yield of marigold plants. 

 
Material and methods  

A field experiment was conducted in order to assessing the effect of conventional farming, ecological 
management and semi ecological management systems on the dry weight and the height of plant, yield of flower, 
the percentage of extract and the essence of marigold, in two years of 2013 and 2014 in Fars province, Shiraz in 
the format of randomized complete block design with 4 replications and 12 treatments. All the data were 
submitted to an analysis of variance (ANOVA) and Least Significant Different test (LSD) was used to verify the 
significant differences among treatment means at the 5% probability level. 

 
Results and discussion  

The results of analysis of variance showed that the effect of different farming systems treatment on 
vegetative and reproductive growth of marigold were significant (p≤0.01) (Table 3). For example, the highest 
dry weight and leaf area of marigold were obtained from the conventional tillage system treatment and 165 kg 
ha-1 urea fertilizer. Furthermore, the highest flower dry weight, the number of flower and flowers harvest index 
and extract yield of marigold were achieved by reduce tillage system and 80 kg ha-1 urea fertilizer and 10 ton ha-1 
waste compost (Table4). It seems that the application of chemical nitrogen fertilizer could increase marigold 
vegetative growth due to increase of absorption and transfer of photo assimilate and transmission of growth-
stimulating hormones to lateral and end meristems. Meanwhile, improving vegetative growth of marigold and 
increasing photo assimilate content can be achieve more reproductive growth. So, the management of nitrogen 
consumption should be in a way that the maximum economical performance will be obtained. The important 
point in this regard is creating appropriate balance between vegetative and reproductive growth of marigold, 
because from the beginning of flowering, vegetative and reproductive stages are done in parallel with each other 
(Daneshian et al., 2013). As a whole, in case of approving this study results by the future farm studies, it maybe 
recommendable that application of chemical fertilizer and compost at the same time in the format of reduce 
tillage system leads to increase of qualitative and quantitative performance of marigold plant. 
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