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 چکیده

 Calendula officinalis(بهار همیشهو تاریخ مناسب کاشت در گیاه مناسب جهت حذف استفاده از کودهاي شیمیایی  آلید کومنظور تعیین   به
L. (هاي بر پایه بلوكاسپلیت پالت در قالب طرح  1385-86زراعی  آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی در مشهد در سال

 کیلوگرم در هکتار، کود گـاوي بـه   50میزان  نیتروژن به(فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف کودي در چهار سطح . تکرار اجرا شدکامل تصادفی با سه 
و فاکتور فرعـی  ) بدون کود(همراه شاهد  به) در هکتارتن  10میزان  و کود مرغی به تن در هکتار  20 میزان به  کود کمپوست ،تن در هکتار 40میزان 

دوره سبز شدن که مدت زمان نتایج نشان داد  .بود )اردیبهشت ماه 31اردیبهشت و  11فروردین،  21(خ کاشت گیاه همیشه بهار، در سه سطح شامل تاری
شک و وزن خارتفاع بوته  ،خیر در کاشتبا تأ .داري با تأخیر در کاشت کاهش یافت طور معنی به  دهی تا رسیدن دهی و گل دهی تا گل غنچه ،دهیتا غنچه

بهـار   داري بر مراحل نمو و صـفات مورفولوژیـک همیشـه    معنیتأثیر انواع کودها  .کردکاهش پیدا  رویشیرشد دوره طول دلیل کاهش  بهتک بوته نیز 
ـ    به )بدون کود، کود گاوي و کود کمپوست(مارهاي کودي کود نیتروژن و کود مرغی نسبت به سایر تیبین تیمارهاي کودي،  .داشتندن داري  یطـور معن
)05/0p≤( باالتري داشـتند؛   و عملکرد دانه در واحد سطح گلبرگ در واحد سطح عملکرد، واحد سطح عملکرد کاپیتول در ،تعداد کاپیتول در واحد سطح

داري بر  معنیثیر تأهاي مختلف کاشت  تاریخ .بهار باشد تواند جایگزین مناسبی براي کود شیمیایی در کشت گیاه دارویی همیشه بنابراین کود مرغی می
اردیبهشت  11فروردین و  21بدین ترتیب که تمامی این صفات در تاریخ کاشت  ،نشان دادنداجزاء عملکرد کاپیتول و دانه ه گیري شد اکثر صفات اندازه

  . اردیبهشت بودند 31تر از تاریخ کاشت بیش
 

  نیتروژن دامی،کود  کمپوست،، شاخص برداشت کاپیتول :کلیدي هايواژه
  

    1 مقدمه
عوارض جانبی داروهاي شیمیایی توجه  دلیل به هاي اخیر در سال

گیاهان دارویی شده است،  هاي حاصل از فرآوردهخاصی به استفاده از 
ها، آننسبت به کاربرد گیاهان و مشتقات حاصل از  این عالقه و توجه

 ,Emad(رونق گیاهان دارویی گردیـده اسـت   سبب ایجاد تجارت پر
ــرین ) .Calendula officinalis L(بهــار  همیشــه). 1999 از مهمت

این گیـاه معطـر بـوده و     .است Asteraceaeخانواده گیاهان دارویی 
حاوي ترکیبات  باشد که می زرد یا نارنجی زیبابه رنگ ی یها داراي گل

اثرات درمانی ضدالتهاب، بوده و داراي فالونوئید، ساپونین و کاروتنوئید 
خـوبی   ه بهار، ب همیشه .باشد کشی و ضدتشنج می وبالتیام زخم، میکر

                                                        
ترتیب استاد، کارشناس ارشد زراعت و دانشجوي دکتـراي اکولـوژي    به  -3و  2، 1

  وسی مشهدگیاهان زراعی دانشکده کشاورزي، دانشگاه فرد
  Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir)        :مسئولنویسنده  -*(

هـاي مـورد    قسـمت و سازگار شده  اي مدیترانهبه اقلیم معتدل نواحی 
 باشـد  یا روغن فـرار حاصـله مـی   و ) ها کاپیتول(ها  استفاده آن سرگل

)Van Wyk & Wink, 2004(. 
آمیـز گیاهـان   کود یک عامل اصلی در کشـت موفقیـت  مدیریت 
 هـاي  هنهـاد  مصـرف  عدم و )Cabrera et al., 2009(دارویی است 

 اصـلی  شرط ها،آن هاي دهورآفر و دارویی گیاهان تولید در شیمیایی
. )Tahami Zarandi et al., 2011( تاسها  آن بودن طبیعی و سالم

 جهت در کشاورزي کودهاي نیتروژنه ویژه  به شیمیایی کودهاي کاربرد
 بشر، روزافزون جمعیت نیاز وردم مواد غذایی مینتأ و عملکرد افزایش

ها  آن مهمترین از زیست محیط آلودگی که شده مشکالتی بروز سبب
 منابع جایگزینی مشکل این حل براي پیشنهادي هايراه از یکی. ستا

 در اسـتفاده  موردکودهاي  با مقایسه در که است آلی منابع با غیرآلی
 Johri(رد دا حیطم بر کمتري بسیار اثرات رایج کشاورزي هايسیستم

et al., 1992.( ماننـد کودهـاي حیـوانی و     هـاي آلـی  استفاده از کود
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-ارگانیک و مدیریت پایدار خاك مرسوم می هاي در سیستمکمپوست 
آلی سبب بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هاي کود. باشد

تولیـد  نقش مهمی در باروري پایدار خاك ایفـا کـرده و   خاك شده و 
سـطح ویـژه    ).Cabrera et al., 2009(دهـد  را افزایش میمحصول 

مقادیر قابل توجهی از عناصـر  ها  آنو ساختار شیمیایی آلی مواد  زیاد
 دهـد غذایی را ذخیره کرده و به مرور زمان در اختیار گیـاه قـرار مـی   

)Soumare et al., 2003 .( همکـاران   خالیـد و)Khalid et al., 

بهـار  برد کود دامـی در کشـت همیشـه   گزارش کردند که کار) 2006
 فزایش جذب عناصر نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، آهـن، روي و   اموجب 

  . منگنز شده است
رسیدن بـه   جهت مؤثر و مهم عوامل از یکی مناسب کاشت تاریخ

ثیر عوامل محیطی بر مراحـل  تأ. باشدپتانسیل عملکرد در گیاهان می
اي بـه منطقـه   از منطقهشود که تاریخ کاشت نمو یک گیاه باعث می

علت ضرورت استفاده   انتخاب تاریخ کاشت مناسب به. دیگر فرق کند
 Koocheki et(اسـت  حداکثر از منابع طی فصل رشد داراي اهمیـت  

al., 1997 .(کـردن  مشـخص  مناسـب،  کاشت تاریخ تعیین از هدف 
 زراعـی  گیاهـان  مشـابه  ارقام از گروهی یا رقم کاشت زمان بهترین

 بـراي  زمـان،  درآن محیطـی  عوامـل  مجموعـه  کـه  طوري ه ب است،
 مرحله هر کهاین ضمن باشد مناسب گیاهچه بقاء و استقرار سبزشدن،

. )Kafi et al., 2000( شـود  روهروب خود مطلوب شرایط با نیز رشد از
پایین بودن دمـاي خـاك و صـدمات ناشـی از      ،خیلی زود در کاشت

زیاد در تأخیر . رددگ ر میر بهایخبندان موجب استقرار ضعیف گیاهان د
علت کوتاه کردن دوره رشد گیاه و احتمال خشک بودن   هکاشت نیز ب
 Abdel(رد ن دااثـرات نـامطلوبی بـر رشـد و نمـو گیاهـا      بستر بـذر  

Rahman et al., 2001.(  
 ,Seghat Al-Eslami & Mousavi(االسـالمی و موسـوي    ثقه
 بهار د دانه و گل همیشهدر بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکر) 2008
 را دانه و گل عملکرد بیشترین توانست زودتر، کاشت ند کهگرفت نتیجه
 نتیجـه  را زودتر کاشت تاریخ در بیشتر گل عملکردایشان . کند تولید

 بهار اوایل مناسب اقلیمی شرایط از استفاده و رشد دوره طول افزایش
 تولید مربع متر در بیشتري گل تعداد مجموع در شد سبب که دانستند

 عملکرد افزایش سبب نیز موضوع همینها عنوان نمودند که  آن شود
در ) Berti et al., 2003(برتـی و همکـاران    .شد تیمارها این در دانه

هـاي  در سـال بهـار   همیشـه بررسی چهار تاریخ کاشت و دو کولتیوار 
خیر در با تـأ در منطقه شیلی گزارش نمودند که  1998 -2000زراعی 

بوته افـزایش   ءدر واحد سطح و تعداد کاپیتول به ازا اشت تعداد بوتهک
بهتر ) خرداد 15( ژوئناما عملکرد نهایی در تاریخ کاشت ابتداي . یافت

 7، )مـرداد  15(آگوسـت   5(هاي کاشـت مـورد مطالعـه     از سایر تاریخ
و در نهایت هر تاریخ بود  ))مهر 23(اکتبر  14و ) شهریور 17(سپتامبر 
  .را براي این منطقه قابل توصیه دانستند تا اکتبر از ژوئن کاشتی

نیازهاي تأمین  تعیین کود دامی مناسب برايهدف از این بررسی 
جهت حذف استفاده از کودهاي شـیمیایی در  در بهار  اي همیشهتغذیه

تعیـین تـاریخ مناسـب کاشـت     و همچنـین  کشت و کـار ایـن گیـاه    
و نیـز بـاالترین   لید گل و گلبـرگ  بهار براي نیل به حداکثر تو همیشه

 .عملکرد دانه بود
  

  ها مواد و روش
در گیاه اریخ مناسب کاشت آلی مناسب و تعیین تکود یافتن  جهت

ر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه د یآزمایشبهار همیشه
کیلـومتري شـرق مشـهد بـا عـرض       10واقـع در  فردوسی در مشهد 

درجه و  59یقه شمالی و طول جغرافیایی دق 16درجه و  36جغرافیایی 
 -86در سال زراعی متر از سطح دریا  2/999دقیقه شرقی و ارتفاع  36

اسـپلیت  (هاي خرد شده آزمایش در قالب طرح کرت. انجام شد 1385
فـاکتور  . هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدبر پایه بلوك) پالت

 50نیتـروژن  ( اصلی شامل سـطوح مختلـف کـودي در چهـار سـطح     
کـود   ،تـن در هکتـار   40میـزان   کیلوگرم در هکتار، کـود گـاوي بـه   

همـراه   بـه ) تن در هکتـار  10کود مرغیو تن در هکتار  20کمپوست 
بهار، فرعی شامل تاریخ کاشت گیاه همیشهو فاکتور ) بدون کود(شاهد 

 .بـود ) اردیبهشت ماه 31اردیبهشت و  11فروردین،  21(در سه سطح 
 طـور   به خاك متري یسانت 30 تا صفر عمق از آزمایش، انجام از قبل

). 1 جـدول ( و خصوصـیات آن تعیـین گردیـد    گیـري  نمونـه  تصادفی
و  دامـی  کودهـاي  در موجود پتاسیم و فسفر نیتروژن، میزان همچنین

  ).2جدول ( شد تعیین استفاده مورد مپوستک
ندي ب زمین و پس از آن کرتتسطیح شخم و در مهرماه عملیات 

 ماه  در آبان .در نظر گرفته شد 3×3هاي آزمایش ابعاد کرت .انجام شد
- تن در هکتار، کود کمپوست بـه  40 کود گاوي(مارهاي کود آلی تی

بـر  ) تن در هکتـار  10میزان  کود مرغی بهو تن در هکتار  20میزان 
ها اضافه شده و توسط بیل دستی تا عمـق  اساس نقشه طرح به کرت

 هـاي  تاریخ در کاشت ملیاتع .خاك مخلوط گردید اتري بم سانتی 20
 وته در مترمربـع ب 60 تراکم با ردیفی صورت به و دست با شده تعیین
کیلـوگرم در   50مربوط بـه تیمـار   (از کود نیتروژن % 50و  شد انجام

کـود  . هاي مزبور افزوده شـد همراه با کاشت به کرت) هکتار نیتروژن
در طـی  . بـود ) درصد نیتـروژن  46داراي ( نیتروژن مورد استفاده اوره

، مبـارزه بـا   )بار اي یک هفته(فصل رشد عملیات داشت شامل آبیاري 
کـود   باقیمانـده  .دانجام گردی) دو مرحله(طور دستی  ه هرز بهاي علف

-گل% 25ر دکیلوگرم در هکتار نیتروژن  50نیتروژن مربوط به تیمار 
ه شد و پس از آن اقدام ها ریخت به صورت سرك در داخل ردیف دهی

  .به آبیاري گردید
-دهی، زمان گـل مراحل نمو شامل تاریخ سبز شدن، زمان غنچه

هـاي مختلـف   دهی و زمان تشکیل و رسیدن بذر با توجه بـه تـاریخ  
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یادداشت برداري جهت ثبت تـاریخ سـبز    .برداري شد یادداشت کاشت
ر هفته انجام بار و براي ثبت سایر مراحل دو بار د شدن هر دو روز یک

  . پذیرفت
 از قبـل  تیمـار، ر هـر  د و وزن خشکارتفاع گیاه  منظور تعیین  به

ارتفـاع   و انتخـاب  تصادفی طور به کرت فرعی هر از بوته 10 برداشت
  .ها تعیین گردید و وزن خشک آنگیاه 

در عملکـرد کـاپیتول خشـک    و تعیین ماده خشک تولیدي  جهت
فرعی با توجه به زمان رسیدن به  برداري از هر کرتواحد سطح، نمونه

بدین منظور، سطحی به مساحت یک . دهی انجام شدصد در صد گل
در هر کرت در نظر گرفته شده ) با در نظر گرفتن اثر حاشیه( متر مربع 

از محـل طوقـه    ي آنهـا  تمامی بوته ،و در مرحله باز شدن کامل گل
در اولـین  هـاي کشـت شـده    کرت(اولین تاریخ برداشت . برداشت شد

شهریور  شش تیر ماه و آخرین تاریخ برداشت 25در روز ) تاریخ کاشت
اي قرار داده شده هاي پارچهدر کیسهها  نمونهپس از برداشت، . ماه بود

هـا تـوزین و   نمونـه ابتـدا  در آزمایشگاه . و به آزمایشگاه منتقل گردید
منظـور    بـه . و توزین شـد  جدا گردید هر نمونههاي  بالفاصله کاپیتول

درجـه   40 بـا دمـاي  دار در آون تهویـه هـا   نمونـه  تعیین وزن خشک،
  . ندساعت قرار داده شد 72گراد به مدت  سانتی

تولیـد کـاپیتول   و پس از تعیین مقدار کل ماده خشـک تولیـدي   
شـت کـاپیتول بـا    خشک در هر تیمار در طی فصل رشد، شاخص بردا

  .محاسبه شد )1(استفاده از معادله 

                              )1(معادله 
100(%) 

TDM
FYLDHI f  

: FYLD، )درصـد ( شاخص برداشت کاپیتول: HIf ،معادلهاین در 
مجمـوع  : TDMمجموع عملکرد کاپیتول خشک در طی دوره رشد و 

  .است دهی کاملتا زمان گل) بیوماس(ماده خشک تولیدي 
کاپیتول از  25 منظور تعیین عملکرد گلبرگ در هر کرت، تعداد به

ر د. دهی کامل برداشت شدصورت تصادفی در مرحله گل  ههر کرت ب
هـا از کـاپیتول   ها توزین شده و سپس گلبرگآزمایشگاه ابتدا کاپیتول

ماننـد قبـل تعیـین    هـا   نمونهزن خشک و. توزین شدندو  جدا گردیده
  . و درصد ماده خشک گلبرگ محاسبه گردید دیدگر

گلبرگ به  برگ به کاپیتول از تقسیم وزنبراي محاسبه نسبت گل
از مقدار کل تولید گلبـرگ در واحـد سـطح    . کاپیتول استفاده شد وزن

ضرب وزن گلبرگ به ازاي کاپیتول در تعداد کاپیتول در واحـد  حاصل
شـاخص برداشـت   ) 2(سطح محاسبه شد و سپس با استفاده از معادله 

  .محاسبه شد گلبرگ

                            )2( معادله
100(%) 

TDM
PDWHI Pet  

، )درصـد (شاخص برداشت گلبرگ : PetHI(%) ،در این معادله
PDW : وزن خشک گلبرگ در واحد سطح وTDM : کل ماده خشک

  . دهی استدر مرحله گل) بیوماس(تولیدي 
تعیین مقدار کل تولید دانه در واحد سطح، با توجه به زمان  جهت
-طور همزمان در تمامی کرت ه کامل دانه برداشت کاپیتول برسیدگی 

بدین منظور، سطحی بـه مسـاحت   . ها در پانزدهم شهریور انجام شد
در هر کرت در نظر گرفته ) با در نظر گرفتن اثر حاشیه(یک متر مربع 

برداشت شـد و  ) له رسیدگی کامل دانهدر مرح(ها شده و کل کاپیتول
  .دعملکرد دانه محاسبه گردی

در این مرحلـه، بـا اسـتفاده از    ) بیوماس(کل ماده خشک تولیدي 
دست آمده و ضرب کردن در تعداد بوتـه در   وزن خشک تک بوته به

  .واحد سطح هر کرت محاسبه شد
براي محاسبه شاخص برداشت دانه پس از تعیین مقـدار عملکـرد   
دانه و ماده خشک تولیدي در هر کرت در طی فصل رشـد، شـاخص   

  .محاسبه شد) 3(دانه با استفاده از معادله  داشتبر
(%)100               )3( معادله 

TDM
SYLDHI Seed  

، )درصـد (شاخص برداشـت بـذر   : SeedHI(%) ،معادلهاین در 
SYLD : عملکرد دانه در طی دوره رشد وTDM : مجموع ماده خشک

  .تا زمان رسیگی کامل بذر است) بیوماس(تولیدي 
 صـورت  Mstat-c با استفاده از نـرم افـزار  ها  دادهواریانس تجزیه 

اي  چنـد دامنـه  ها با استفاده از آزمـون  گرفت، سپس مقایسه میانگین
 .ترسیم شد Excelدانکن صورت پذیرفت و نمودارها توسط نرم افزار 

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1ل جدو

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil 
-دسی(هدایت الکتریکی 

  )زیمنس بر متر
EC (dS.m-1) 

pH  
پتاسیم 

  )امپیپی(
K (ppm)  

  )امپیپی(فسفر 
  

P (ppm)  

-پی(نیتروژن 
  )امپی

N (ppm) 

  بافت خاك
Soil texture 

  سیلت –لومی 17 18  170  7.05  3.21
Loamy- silt 
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 استفاده مورد آلی يکودها انواع پتاسیم و فسفر نیتروژن، درصد -2جدول 
Table 2- Nitrogen, phosphorus and potassium percentage in different used organic fertilizers 

 )درصد( پتاسیم
Potassium (%)  

 )درصد(فسفر 
Phosphorus (%)  

 )درصد( نیتروژن
Nitrogen (%)   

  کود گاوي  0.64  0.06  0.23
Cow manure 

  کمپوست 0.88  0.51  0.49
Compost 

 کود مرغی  1.15  1.71  1.44
Hen manure  

  
  نتایج و بحث

  مراحل نمو -1
سـبز شـدن تـا     نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مـدت زمـان  

طـور    بـه  دهـی تـا رسـیدن    دهی و گـل  دهی تا گل ، غنچهدهیغنچه
هـاي مختلـف کاشـت قـرار     ثیر تـاریخ تحت تأ )≥01/0p(داري  معنی

 داري روي زمان وقـوع هـیچ  ثیر معنیأمصرف شده ت کودهاي. گرفت
تبریـزي   ).3جـدول  (بهـار نداشـتند    گیـاه همیشـه   یک از مراحل نمو

)Tabrizi, 2004 (  ــاه ــر کــود دامــی روي گی اســفرزه در بررســی اث
)Plantago ovata Forsk. ( و پسیلیوم)P. psyllium L.(  گـزارش 

وع وقـ ي کودي اعمال شـده تـأثیري بـر    کرد که هیچکدام از تیمارها
، ثیر درجه روزو مراحل نمو بیشتر تحت تأ مراحل نمو دو گیاه نداشتند

  .قرار دارند) بارندگی و رطوبت خاك(و شرایط آبی ) فتوپریود(طول روز 
ي در مدت زمـان  دار معنیثیرهیچکدام از تیمارهاي اعمال شده تأ

دوره سبز مدت زمان ). 3جدول (سبز شدن گیاهچه نداشتند  کاشت تا
  بـه  دهی تـا رسـیدن   دهی و گل دهی تا گل غنچه ،دهینچهشدن تا غ
کـاهش  ). 4جـدول  (داري با تأخیر در کاشت کاهش یافت  طور معنی

دلیل  هاي کاشت دوم و سوم ممکن است بهدر تاریخطول مراحل نمو 
خیر در کاشـت  روز تأ 20هر  ءبه ازا. افزایش درجه حرارت روزانه باشد

روز کـاهش   سـه  دهیشدن تا غنچه فروردین، مدت زمان سبز 21از 
) Asghari pourchaman, 2002(اصغري پورچمن ). 4جدول (یافت 

ه دارویی اسفرزه، گزارش در بررسی پنج تاریخ کاشت مختلف روي گیا
-غنچهو دهی مدت زمان سبز شدن تا غنچه ،خیر در کاشتکرد با تأ

 .دهی کاهش پیدا کرددهی تا گل
 

  صفات مورفولوژیک -2
و وزن ارتفـاع بوتـه   بـر  داري ثیر معنـی مصرف شده تـأ  يکودها

جهان و کوچکی  ).3جدول (بهار نداشتند  گیاه همیشهخشک تک بوته 
)Jahan & Koocheki, 2004 ( ــه ــوط بابونـ ــت مخلـ  در کشـ

)Matricaria chamomilla L( کـه   نـد بهار گـزارش کرد و همیشه
ثیر ا تحت تـأ بهار ربوته همیشهو وزن خشک اع ارتف ،تیمار کود دامی

خاطر  به رابهار به کود دامی همیشهگیاه عدم واکنش ها  آن .قرار نداد
ریشـه عمیـق    کـه  طـوري   دانستند بـه وجود ریشه راست و عمیق آن 

کود دامی نتوانست  دارايخاك سطحی بهار با گذشتن از الیه همیشه
 ,.Khalid et al(خالیـد و همکـاران   . از فواید کود دامی استفاده کند

نشان دادند که کاربرد کود دامی موجب افزایش ارتفاع بوته و ) 2006
 . بهار در دو فصل مورد آزمایش شدهمیشه وزن خشک بوته در

و وزن ارتفـاع بوتـه   بـر   )≥01/0p(داري  تاریخ کاشت تأثیر معنی
و خیر در کاشت ارتفاع بوته با تأ. نشان دادبهار همیشهخشک تک بوته 

بیشترین ارتفاع بوته  ).4جدول ( هش پیدا کردکاوزن خشک تک بوته 
بود که در سطح ) مترسانتی 5/39(فروردین  21مربوط به تاریخ کاشت 

) متـر سـانتی  6/33(اردیبهشت  31با تاریخ کاشت یک درصد احتمال 
 3/37(اردیبهشـت   11تفاوت داشت، اما تفاوت آن بـا تـاریخ کاشـت    

خشک تـک بوتـه مربـوط بـه     کمترین وزن  .دار نبودمعنی) مترسانتی
 )≥01/0p(داري  طور معنـی  به بود که ) گرم 9/7(آخرین تاریخ کاشت 

 7/11ترتیب   اردیبهشت به 11فروردین و  21(با دو تاریخ کاشت قبلی 
-در بوتـه توده  زیست کاهش ). 4جدول (تفاوت داشت ) گرم 8/10و 

دوره  دلیـل کـاهش   به هاي کاشته شده در تاریخ کاشت آخر احتماالً
 Asghari(اصـغري پـورچمن   . رویشـی در ایـن تـاریخ کاشـت بـود     

pourchaman, 2002( فرزه با تأخیر در گزارش کرد ارتفاع بوته در اس
کوتاه شدن دوره رشد رویشی کاشت کاهش یافت وي دلیل این امر را 

دلیـل   بـه  افزایش شدت نـور   توان را میدیگر این امر  علت. ذکر کرد
تجزیه دلیل   که با افزایش شدت نور به طوري  بهدانست تأخیر کاشت 

با  همچنین یابد وغالبیت انتهایی گیاهان کاهش می ،هورمون اکسین
و در نتیجه افزایش ارتفاع کاهش فراهمی نور رقابت بر سر کسب نور 

  .یابد می
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  هاي مختلف کاشت تحت تأثیر انواع کودهاي آلی و تاریخ اربههمیشهو صفات مورفولوژیک مراحل نمو ) مربعات میانگین( واریانس تجزیه - 3 جدول
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) of Pot Marigold development stages and morphological traits by organic 

fertilizer types and different sowing dates 

 مراحل نمو    
Development stages 

 فولوژیکصفات مور
Morphological 

traits 

  منابع تغییر
Source of 
variance 

درجه 
  آزادي
df 

کاشت تا 
 سبزشدن 
Sowing- 

emergence  

-سبزشدن تا غنچه
 دهی 

Emergence- 
budding  

-تا گل دهیغنچه
 دهی 

Budding- 
flowering 

 دهی تا رسیدنگل
Flowering- 

ripening  

  ارتفاع بوته 
Plant 
height 

وزن 
  خشک 
Dry 

matter  
   (R)تکرار

Replication 
(R) 

2 1.09 ns 38.6 ns 2.16 ns 4.96 ns 8.72 ns 0.696 ns 

   (F) کود
Fertilizer (F) 4 0.978 ns 42.0 ns 35.9 ns 62.7 ns 21.9 ns 2.70 ns 

  (a)خطا 
Error (a) 8 1.89 17.5 12.6 38.2 15.3 4.92 

  (S)تاریخ کاشت 
Sowing date 

(S) 
2 1.09 ns 150 ** 53.7 ** 64.8 ** 133** 59.0 ** 

  تاریخ کاشت× کود 
F×S 

8 1.56 ns 14.1 ns 6.13 ns 15.7 ns 5.61 ns 1.17 ns 
   (b)خطا

Error (b) 20 1.63 7.92 8.51 8.59 8.86 1.79 

 ضریب تغییرات
  )درصد(

CV % 
- 10.33 5.83 10.69 9.29 8.08 13.1 

ns ،* رصدو یک دپنج  سطح در دار معنی و دار نیمع غیر ترتیب به :**و.  
ns, * and **: represent non-significant, significant at 5% level and significant at 1% level, respectively. 

  
  هاي مختلف کاشت تحت تأثیر تاریخبهار همیشهنتایج مقایسه میانگین مراحل نمو و صفات مورفولوژیک  - 4جدول 

Table 4- Means comparison of Pot Marigold development stages and morphological traits by different sowing dates 

  تاریخ کاشت
Sowing date 

کاشت تا سبز شدن 
  )روز(

Sowing- 
emergence (day) 

-سبز شدن تا غنچه
  )روز(دهی 

Emergence- 
budding (day) 

دهی  دهی تا گلغنچه
  )روز(

Budding- 
flowering (day) 

دهی تا رسیدن گل
  )روز(

Flowering- 
ripening (day) 

ارتفاع بوته 
)متر سانتی(  

Plant height 
(cm) 

وزن خشک 
)گرم(  

Dry 
matter (g) 

  فروردین 21
10th April 

a 12.7  a 51.3  a 29.3  33.9 a  39.5 a 11.7 a 

 اردیبهشت 11
1th May 

a 12.3  b 48.1  26.9 b  b 30.7  37.3 a 10.8 a 

 اردیبهشت 31
21th May 

a 12.1  45.2 c  25.6 b  b 29.9  33.6 b 7.93 b 

 .ندارند اريد نیمع اختالف دانکن روش به ستون هر در مشابه حروف با هاي میانگین
Means followed by similar letters in each column are not significantly according to DMRT. 

  
  عملکرد کاپیتول ءعملکرد و اجزا -3

داري بـر تعـداد کـاپیتول در بوتـه      تیمارهاي کودي تـأثیر معنـی  
هاي مختلـف   تاریخنشان ندادند اما این صفت تحت تأثیر بهار همیشه

بیشترین تعداد کاپیتول در بوته مربـوط  ). 5 جدول(کاشت قرار گرفت 

با دومین تاریخ  بود که) کاپیتول در بوته 25/6(به اولین تاریخ کاشت 
داشـت و کمتـرین   نداري  تفاوت معنی) کاپیتول در بوته 15/6(کاشت 

کاپیتول در  52/4(تعداد کاپیتول در بوته مربوط به تاریخ کاشت سوم 
 )≥01/0p(داري  معنـی فـاوت  بود که با دو تاریخ کاشت قبلـی ت ) هبوت
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دند عنوان کر )Ganjali et al., 2010(گنجعلی و همکاران  .نشان داد
دست   فروردین، بیشترین تعداد گل در بوته به 13که در تاریخ کاشت 

در  )Berimavandi et al., 2011(امـا بریماونـدي و همکـاران    . آمد
 31( بهـار  هاي مختلف کاشت گیـاه همیشـه   بررسی اثر تراکم و تاریخ

در رشت نتیجه گرفتند که ) اردیبهشت 20اردیبهشت و  10فروردین، 
برتـی و   .وته تحت تـأثیر تـاریخ کاشـت قـرار نگرفـت     تعداد گل در ب

واقع (در بررسی خود در منطقه شیلی ) Berti et al., 2003(همکاران 
بهـار از  خیر در کاشـت همیشـه  گزارش کردند با تأ) کره جنوبییمدر ن

ء تعداد کـاپیتول بـه ازا  ) مهر 23(اکتبر  14تا ) خرداد 15( ژوئنابتداي 
 .وته افزایش یافتب

داري  طـور معنـی   به کاپیتول در واحد سطح در این آزمایش  تعداد
)05/0p≤( تیمارهاي مختلف کودي قرار گرفت ثیرتحت تأ ) 5جدول(، 

کیلـوگرم در   50بیشترین تعداد کاپیتول در تیمار کـودي  که  طوري به 
هکتار نیتروژن و کود مرغی مشاهده شد و تیمار کود گاوي کمتـرین  

دو تیمـار کـود   ). 6جـدول  (د سطح تولید کرد تعداد کاپیتول را در واح
 )≥05/0p(داري نیتروژن و کـود مرغـی بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی      

کـود  و بدون کود، کود گاوي (ولی با سه تیمار کودي دیگر  ،نداشتند
-با توجه به این. متفاوت بودند پنج درصددر سطح احتمال ) کمپوست

داراي مقادیر فسـفر و  که کود مرغی در مقایسه با سایر کودهاي آلی 
توان بـه   ، دلیل احتمالی این امر را می)2جدول (پتاسیم بیشتري است 

 ,.Mohamad Abadi et al(ایجاد تعادل عناصر غـذایی نسـبت داد   
متري در هاي کتعداد کاپیتولاردیبهشت  31تاریخ کاشت در ). 2011

یکسان  کاشت اول و دوم با هم تقریباً هاي واحد سطح تولید شد، تاریخ
نسبت به سومین تاریخ کاشت برتـري   یک درصدو در سطح احتمال 

در تعداد کاپیتول در واحد سـطح بـا تـأخیر     کاهش). 6جدول (داشتند 
  ).6جدول ( بودکاشت ناشی از کاهش تعداد کاپیتول در بوته 

در و درصــد مــاده خشــک کــاپیتول وزن تــر کــاپیتول در بوتــه 
داري نداشـتند  اري تفاوت معنـی تیمارهاي کودي مختلف از لحاظ آم

و درصد ماده خشک کاپیتول در بوته  تریکسان بودن وزن  .)5جدول (
کاپیتول در تیمارهاي کودي مختلف ممکن است به این دلیل باشد که 

ـ خال .اي در تیمارهاي اعمال شده نزدیک بوده استسطوح تغذیه د و ی
افـزودن کـود   گزارش کردند که با  )Khalid et al., 2006(همکاران 

بوتـه   بهـار بـه ازاء  هاي همیشـه دامی مقدار وزن تر و خشک کاپیتول
در بررسی چهار سـطح کـود   ) Ameri, 2007(عامري . افزایش یافت

گزارش کرد کـه  ) کیلوگرم در هکتار 150و  100، 50صفر، (نیتروژن 
بین تمامی سطوح مختلف مصرف نیتـروژن از لحـاظ وزن کـاپیتول    

-و با افزایش مقدار نیتروژن وزن کاپیتول همیشهاختالف وجود داشت 
و  هاي تولید شـده در یـک بوتـه   وزن تر کاپیتول .بهار افزایش یافت
هاي مختلف کاشت  تحت تأثیر تیمار تاریخ کاپیتولدرصد ماده خشک 

اپیتول در بوتـه و  در کاشت وزن تر کبا تأخیر ). 5جدول (قرار گرفت 

نشـان داد   )≥01/0p(داري  کاهش معنـی کاپیتول درصد ماده خشک 
  ).6جدول (

واحـد سـطح در    تفاوت عملکـرد مـاده خشـک کـاپیتول بـه ازاء     
تیمارهاي ). 5 جدول(بود  )≥05/0p(دار  معنیتیمارهاي کودي مختلف 

نسبت به سایر پنج درصد  کود نیتروژن و کود مرغی در سطح احتمال
ـ ) مپوسـت کـود گـاوي و کـود ک   بدون کود، (تیمارهاي کودي  د تولی
عداد کاپیتول تثیر عملکرد کاپیتول تحت تأ). 6جدول (باالتري داشتند 

هـاي  ثیر تیمارا که تـأ و از آنج باشد کاپیتول میدر واحد سطح و وزن 
ایـن  کـه   نتیجـه گرفـت  تـوان  وزن کاپیتول ناچیز بود، می برکودي 

عملکـرد   ،تعـداد کـاپیتول در واحـد سـطح     ها از طریق تأثیر بـر تیمار
 & Jahan(جهـان و کـوچکی    .انـد  حت تأثیر قـرار داده را ت کاپیتول

Koocheki, 2004 ( بهـار گـزارش   در کشت مخلوط بابونه و همیشـه
عملکـرد کـاپیتول کمتـري    دامی سطوح پائین مصرف کود کردند که 

و سـطوح بـاال عملکـرد بیشـتري     ) عدم مصرف کود(نسبت به شاهد 
هـاي  مار تـاریخ تیعملکرد کاپیتول تحت تأثیر . نسبت به شاهد داشت

 11فروردین و  21تاریخ کاشت ). 5جدول (مختلف کاشت قرار گرفت 
مقدار عملکرد مـاده خشـک   ، )≥01/0p(داري  طور معنی اردیبهشت به 
 31بـاالتري نسـبت بـه تـاریخ کاشـت      واحـد سـطح    ءکاپیتول به ازا

 ,.Berti et al(برتی و همکـاران   .)6جدول (اردیبهشت نشان دادند 
بهار گزارش کردند که بـا   بر روي گیاه همیشهررسی خود در ب )2003

پیتول در واحد سطح کاهش پیدا کـرد امـا   خیر در کاشت عملکرد کاتأ
نتیجه گرفتند  )Berimavandi et al., 2011(بریماوندي و همکاران 

بهـار در واحـد سـطح تحـت تـأثیر       که وزن خشک کـاپیتول همیشـه  
  .هاي مختلف کاشت قرار نگرفت تاریخ

واحد سطح در تیمارهاي کودي  آمده در دست  دار گلبرگ تازه بهمق
کیلوگرم در  50تیمار ). 5 جدول(مختلف در این آزمایش متفاوت بود 

با  )≥05/0p(داري  طور معنی به تیمار کود مرغی  ونیتروژن  کود هکتار
همچنـین   ).6جـدول  (نشـان دادنـد   سه تیمار کودي دیگـر اخـتالف   

هاي مختلف کاشـت  ثیر تاریخد سطح تحت تأدر واحعملکرد گلبرگ 
در سومین تاریخ کاشت که این مقدار  طوري  به، )5جدول (قرار گرفت 

  .)6جدول (نسبت به دو تاریخ کاشت اول و دوم کمتر بود 
بین تیمارهاي کودي مختلف از لحاظ شاخص برداشـت گلبـرگ   

ثیر تحت تأشاخص این اما ). 5جدول (داري وجود نداشت تفاوت معنی
که در سومین  بدین ترتیبهاي مختلف کاشت قرار گرفت تیمار تاریخ

نسبت به دو تاریخ کاشت قبلی باالتر بـود امـا بـین دو     کاشت تاریخ
وجـود نداشـت    )≥05/0p(دار اول و دوم تفـاوت معنـی   تاریخ کاشـت 

- خیر در کاشت ممکن است بـه افزایش این شاخص با تأ). 6جدول (
کوتاه شدن  دلیل هب(خیر در کاشت ه با تأعلت کاهش وزن خشک بوت

  . ثیر کمتر بر رشد زایشی صورت گرفته باشدو تأ) دوره رویشی
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  دانه عملکرد ءعملکرد و اجزا -4
تعداد دانـه  بر  )≥05/0p(داري  تیمارهاي کودي مختلف اثر معنی

، وزن هـزار دانـه و   وزن دانه در بوتـه ، تعداد دانه در بوته، در کاپیتول
نشان ندادند اما عملکرد دانه تحت تـأثیر تیمـار    اخص برداشت دانهش

ملکرد دانه باالترین مقدار ع). 7جدول (انواع مختلف کودها قرار گرفت 
کـود  کیلـوگرم در هکتـار    50در واحد سطح مربوط به تیمـار کـودي   

تن در هکتار کود  40نیتروژن بود که نسبت به تیمارهاي بدون کود، 
برتـري   پنجدر سطح احتمال  ر هکتار کود کمپوستتن د 20و گاوي 
تن در هکتار کود مرغـی عملکـرد    10تیمار کودي  ).8جدول (داشت 

نسبت بـه تیمـار کـود     وداشت  ذکر شدهباالتري نسبت به سه تیمار 
 )≥05/0p(دار  ها معنی تري داشت اما این تفاوتعملکرد پائیننیتروژن 

در ) Akbarinia et al., 2002(ن نیا و همکارااکبري ).8جدول (نبود 
 Carum copticum(گیاه زنیان هاي مختلف تغذیه در بررسی سیستم

L. (  گزارش کردند که افزودن کود دامی و کود نیتروژن هر دو باعـث
 Khalid et(همکاران  د ویخال .افزایش وزن هزار دانه در این گیاه شد

al., 2006( عث افـزایش وزن  اگزارش کردند که افزودن کود دامی ب
 Mohamad(محمدآبادي و همکاران  .بهار شد دانه در هر بوته همیشه
Abadi et al., 2011 ( در آزمایش خود در بررسی تأثیر کودهاي آلی

 به) .Trigonella foenum-graecum L( شنبلیلهو شیمیایی در گیاه 
این نتیجه رسیدند که تیمار کود شیمیایی اوره و فسـفات آمونیـوم در   

کـود گـاوي، کـود گوسـفندي، کـود مرغـی و       (مقابل کودهاي آلـی  

داراي برتري نسبی در صفات کمی مورد ارزیابی بـود امـا   ) کمپوست
هاي کیفی آن تا حدودي تحت تأثیر نوع کود آلی قرار گرفت  شاخص

 مـاده  و خشک ماده هضم قابلیت درصد بیشترینو تیمار کود مرغی 
  .بود دارا را برگ آلی

بر تعداد دانه  )≥01/0p(داري  معنیمختلف کاشت تأثیر هاي  تاریخ
در بوته، وزن دانه در بوتـه و عملکـرد دانـه نشـان دادنـد و شـاخص       

هـاي  ثیر تاریختحت تأ) ≥05/0p(داري  طور معنی  برداشت دانه نیز به
، بدین ترتیب کـه تمـامی ایـن    )7جدول (مختلف کاشت قرار گرفت 

اردیبهشت بیشتر از تـاریخ   11و فروردین  21صفات در تاریخ کاشت 
 Asghari(اصـغري پـورچمن   ). 8جـدول  (اردیبهشت بود  31کاشت 

Pourchaman, 2002( خیر در کاشت تعداد دانـه در  گزارش کرد با تأ
وي اظهـار داشـت ایـن    . بوته در گیاه دارویی اسفرزه کاهش پیدا کرد

کمتر تر شدن دوره رشد و تولید ماده خشک کل علت کوتاه کاهش به
موسـوي و  . هـا بـود  و نیز اختصاص کمتر مـواد فتوسـنتزي بـه دانـه    

 کاشـت  در خیرتـأ عنوان نمودنـد  ) Mosavi et al., 2012(همکاران 
 دانه تعداد کاهش و سطحواحد  در سنبله تعداد کاهش طریقعمدتاً از 

 ريدو. داشت اسفرزه دانه عملکرد کاهش بر را اي عمده ثیرتأ سنبله در
)Dorry, 2006 ( در سنبله تعداد بر رادار تاریخ کاشت  معنیعدم تأثیر 

تـاریخ   دو بـودن  نزدیـک  را امـر  این علت و کرد بوته اسفرزه گزارش
  .نمود اعالم) اسفند اول نیمه و بهمن دوم نیمه(کاشت 

 
  هاي مختلف کاشت کودهاي آلی و تاریخ بهار تحت تأثیر انواع دانه همیشهعملکرد و اجزاي عملکرد ) مربعات میانگین(تجزیه واریانس  - 7جدول 

Table 7- Analysis of variance (mean of squares) of Pot Marigold seed yield and yield components by organic fertilizer types 
and different sowing dates 

  منابع تغییر
Source of variance 

  درجه آزادي
df 

  تعداد دانه
 در کاپیتول

No. of seed per 
inflorescences 

  تعداد دانه
 در بوته

No. of seed per 
plant 

  وزن دانه
 در بوته 

Seed weight per 
plant   

 وزن هزار دانه 
1000- seed 

weight  

  عملکرد 
Seed yield  

شاخص 
  برداشت دانه 
Seed harvest 

index   
   (R)تکرار

Replication (R)  2 3.29 ns 839 ns 0.191 ns 0.065 ns 13434 ** 0.001 ns 

 (F) کود
Fertilizer (F) 4 25.7 ns 4524 ns 0.476 ns 0.073 ns 9683 * 0.001 ns 

  (a) خطا
Error (a)  8 13.1 3270 0.290 1.91 1520 0.002 

  (S) تاریخ کاشت
Sowing date (S)  2 42.0 ns 38088 ** 4.92 ** 3.35 ns 28560 ** 0.003 * 

تاریخ کاشت× کود   
F×S  8 9.17 ns 852 ns 0.103 ns 0.785 ns 501 ns 0.0005 ns 

   (b)خطا
Error (b)  20 12.7 1170 0.149 1.267 1173 0.0005 

)درصد( ضریب تغییرات  
CV (%)  - 8.22 13.9 16.7 12.01 21.14 9.78 

ns ، * رصدو یک دپنج  سطح در دار معنی و دار معنی غیر ترتیب به**: و.  
ns, * and **: represent non-significant, significant at 5% level and significant at 1% level, respectively. 
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  هاي مختلف کاشت بهار تحت تأثیر تاریخنتایج مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد دانه همیشه - 8جدول 
Table 8- Means comparison of Pot Marigold seed yield and yield components by different sowing dates 

 تیمار
Treatment 

  تعداد دانه
 در کاپیتول

No. of seed per 
inflorescences 

  تعداد دانه
 در بوته

No. of seed per 
plant 

  وزن دانه
 )گرم(در بوته 

Seed weight per 
plant (g)  

وزن هزار 
 )گرم(دانه 

1000- seed 
weight (g) 

عملکرد دانه 
ر گرم د(

 )مترمربع
Seed yield 

(g.m-2) 

شاخص برداشت 
  )درصد(دانه 

Seed harvest 
index (%)  

  انواع کودهاي آلی
Organic 

fertilizer types 
      

  شاهد
Control 

42.7 ns 229 ns 2.08 ns 9.23 ns 146 b 0.217 ns 
  کود نیتروژن
Nitrogen 
fertilizer 

45.5 ns 266 ns 2.50 ns 9.42 ns 213 a 0.241 ns 

 کود گاوي
Cow manure 42.9 ns 234 ns 2.21 ns 9.40 ns 135 b 0.216 ns 

 کمپوست
Compost 41.3 ns 225 ns 2.16 ns 9.36 ns 139 b 0.217 ns 
 کود مرغی

Hen manure 44.7 ns 274 ns 2.61 ns 9.46 ns 178 ab 0.237 ns 

  تاریخ کاشت
Sowing date       

  فروردین 21
10th April 

45.0 ns 282 a 2.78 a 9.86 ns 193 a 0.236 a 
 اردیبهشت 11

1th May 43.6 ns 267 a 2.48 a 9.35 ns 181 a 0.230 a 
 اردیبهشت 31

21th May 41.7 ns 188 b 1.68 b 8.91 ns 112 b 0.211 b 
 .ندارند داري معنی اختالف دانکن روش به ستون هر در مشابه حروف با هاي میانگین

Means followed by similar letters in each column are not significantly according to DMRT. 
  

  گیري نتیجه
دهی دهی، گلسبز شدن، غنچه(بهار  وقوع مراحل نمو گیاه همیشه

 اي قرار گرفت، امـا بـا  ثیر عوامل تغذیهکمتر تحت تأ) دانه و رسیدگی
یبهشـت و گـرم شـدن هـوا     ارد 31فروردین تا  21خیر در کاشت از تأ

بهترین تیمار کودي از نظر عملکرد . تر شدطول مراحل نمو گیاه کوتاه
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود اما با تیمـار   50کاپیتول و دانه، تیمار 

رو کود   از این. داري نداشت تن در هکتار کود مرغی اختالف معنی 10

جایگزین کردن با کـود   مناسبی براي عنوان گزینه تواند بهمرغی می
خیر در زمـان کاشـت   با تأ .بهار مطرح باشد نیتروژن در کشت همیشه

 21عملکرد کاپیتول و دانه کاهش یافـت، ولـی بـین تـاریخ کاشـت      
گیـري شـده تفـاوت    اردیبهشت در اکثر صفات انـدازه  11فروردین و 

بهار در  بنابراین تاریخ کاشت مناسب همیشه. داري مشاهده نشد معنی
تواند از اواسط فروردین تا اواسـط اردیبهشـت انتخـاب     ن منطقه میای

   .شود
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