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 چکيده

دو آزمایش جداگانه  بهار همیشه فیزیولوژیک خصوصیات بر برداشت از پسقبل و  عوامل رخیب تأثیر بررسی منظور به     

 ودکشامل  انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تكرار به منظور بررسی تاثیر منابع کود آلی

کاربرد کود آلی انجام شد.  ))سفید و سیاه خاکپوش پلی اتیلنیو  شاهد کود مرغی و، ورمی کمپوست ، پوسیده کامالً گاوي

 +باالترین عملكرد گل در تیمارهاي ورمی کمپوست + مالچ سیاه، مرغی .تاثیر مثبت در وزن تر گل داشت خاکپوشبه همراه 

 در تیمار ورمی کمپوست + مالچ سیاه مشاهده شد.  bمشاهده شد. بیشترین میزان کلروفیل مالچ سیاه  +دامی و مالچ سیاه

  طبیعی روشبصورت  هارگبگل کردن خشکمورد استفاده دردماي  و خاکپوش، در آزمایش دوم تاثیر تغذیه با کود آلی

 طرح بر پایه فاکتوریل آزمایش در قالب گراد(سانتی درجه 14و  94دماهاي )ون آ با استفاده از و سایه در کردن شکخ

گیاه در تیمار ورمی  و آنتوسیانین بیشترین عملكرد عصاره متانولی .به اجرا درآمدتكرار  سه با تصادفی کاملبلوک 

کمپوست + مالچ سیاه و خشک کردن طبیعی، محتواي اسانس و کاروتنوئید گلبرگ در ترکیب تیماري کود مرغی + مالچ 

وست و کود دامی تیمار ورمی کمپدو  رهحاصل شد. باالترین میزان فالونوئید کل در درجه سانتی گراد  14دماي  سیاه و

درجه سانتی  94در ترکیب تیماري کود دامی + مالچ سیاه و دماي  کردن و فنل کلروش طبیعی خشک  + مالچ سفید در

 .حاصل شد و ورمی کمپوست+مالچ سیاه و خشک کردن در سایه گراد

 همیشه بهارفنل کل، کود آلی، مالچ، اسانس، كليدي: واژه هاي 

  

mailto:vojdilamia@gmail.com


 5931/  زمستان  4شماره    62نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ ج                                      ولیزاده و ...وجودی،                        504

 

The Effects of Organic Manures, Soil Cover and Drying Temperature on Some Growth and 

Phytochemical Characteristics of Calendula officinalis 

Lamia Vojodi Mehrabani1*, Rana Valizadeh Kamran2, Kambiz Azizpour3 

 

Received: September 13, 2016    Accepted: March 6, 2016  

1,3-Dept. of Agronomy, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. 

2. Dept. of Agricultural Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. 

Corresponding Author: Email: vojodilamia@gmail.com 

 

Abstract 

Two separate experiments were conducted to evaluate the effects of some pre and post -

harvest treatments on growth characteristics of Calendula officinalis. The first experiment as RCBD 

with three replication studied the effects of organic fertilizers as vermicompost, cow and poultry 

manure with control plus soil cover (plastic white and black). Organic manure application +mulch 

had positive effects on flower fresh weight. The greatest amount for chlorophyll b content was 

recorded in vermicompost + black plastic cover. In the second experiment, the effects of nutrition 

with organic manure +soil cover and post-harvest flower drying temperature (natural drying in shade 

condition and oven drying at 40 and 60 0C) as a factorial based on RCBD were evaluated. The highest 

methanolic extract amount and total anthocyanin content were recorded with vermicompost + black 

cover + natural drying. For essential oil content and carotenoids gross amount poultry manure + black 

cover and drying at 60 0C was the preferred treatments. The highest recorded data for total flavonoids 

was traced in vermicompot and cow manure with white cover at natural drying condition. For total 

phenolics content, cow manure + black cover at 40 0C used for drying was selected as the treatment 

of choice. Also, vermicompost+ black mulch and natural drying were nice treatment combinations 

for the highest total phenolics content. In total, all the treatment applied i.e. organic manures, soil 

covers and drying methods at varying levels and combinations had suitable effectiveness on the 

growth characteristics and phytochemicals content of Calendula officinalis. 
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 مهدمق

  .Calendula officinalis L همیشه بهار با نام علمی     

ی نسبتا متحمل به خشكتا چند ساله، یكساله  گیاهی علفی

نژاد علیرضایی و خانواده آستراسه می باشد )از 

اسانس حاصل از گیاه همیشه بهار در . (1466 همكاران

کاربرد دارد  صنایع داروسازي، آرایشی و غذایی

(. اثرات دارویی این گیاه در ارتباط با 6494هورنوک )

چندین گروه از متابولیت هاي ثانویه موجود در آن 

ات فنلی( می باشد. )اسانس، کاروتنوئیدها و ترکیب

پروفایل بیوشیمیایی گیاهان تحت تاثیر ژنتیک، شرایط 
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محیطی، فصلی رشد، مواد غذایی خاک، شرایط برداشت، 

کند. از میان شدت و کیفیت نور تغییر می و دما

)مخصوصا  فاکتورهاي ذکر شده مواد غذایی خاک

نمو و عملكرد رشد کودهاي نیتروژنه( تاثیر مهمی در 

امروزه مصرف مواد آلی به (. 6494)هورنوک گیاه دارد 

 محدود بههزینه باالي آن و دسترسی  دلیلعنوان کود به 

چندان رایج نبوده و نیازهاي عمده غذایی  کود دامی

 این شود کهگیاهان از طریق کودهاي شیمیایی تامین می

است.  شده محیطی زیست مشكالت بروز به منجر امر

 گیاهان عملكرد شیمیایی، از حد از کودهاي بیش تفادهاس

 هايفعالیت کاهش خاک، شدن اسیدي علت )به را

فیزیكوشیمیایی(  خصوصیات فتآ و بیولوژیكی خاک

 علت به آلی مواد( 1449ادران و همكاران هد )دمی کاهش

 فیزیكی، شیمیایی، خصوصیات بر که مفیدي اثرات

مهم  ارکان از یكی دارند خاک حاصلخیزي و بیولوژیكی

موجب  آلی کودهاي شوندمی محسوب خاک باروري

 تبادل ، ظرفیتpHخاک ) شیمیایی خصوصیات بهبود

میزان  و ها میكروارگانیسم فعالیت افزایش و کاتیونی

( 1449)ادران و همكاران  شدهغذایی(  مواد به دسترسی

تاثیر مثبتی در رشد و عملكرد گیاهان دارند. یكی دیگر  و

از مشكالت مهم پیش روي کشاورزي در حال حاضر 

مشكل کمبود آب مخصوصا در مناطق خشک و نیمه 

هاي براي رفع مشكل کم آبی باید از روش بوده وخشک 

 هستندنوین کشاورزي که متكی به کاهش مصرف آب 

پوشش خاک  (.1449)هیسكا و همكاران  استفاده نمود

گیاهان دارویی به دلیل  رشدفاکتور مهم دیگري در 

آب از خاک و پایداري دماي خاک هدر رفت کاهش 

باشد. پوشش خاک نقش مهمی در پروفایل شیمیایی می

مشخص ( 1449) هیسكا و همكاران تحقیقگیاه دارد در 

پوشش مالچ پالستیكی موجب افزایش سالیسیالت  شد که

به دلیل افزایش دماي خاک، کاهش تبخیر آب در گیاه بید 

د. با توجه به گردیاز خاک و کاهش رشد علف هرز 

افزایش جمعیت، نیاز روز افزون جوامع به گیاهان دارویی 

و نیز با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از 

هاي کشاورزي و شیمیایی و تبعات کاربرد نادرست نهاده

یست، در پژوهش حاضر حاصل از آن براي محیط ز

خشک دماي و کودهاي آلی  برخی تاثیرسعی شده تا 

ورد بهار مکردن بر برخی صفات فیزیولوژیكی گل همیشه

 بررسی قرار گیرد.

 

 هاواد و روشم

مزرعه  در 49-42این مطالعه در سال زراعی         

قالب طرح دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در  تحقیقاتی

تعیین  اجرا شد. سه تكرار اتصادفی بکامل هاي بلوک

 24-4خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک از عمق 

نتایج حاصل از سانتی متري محل آزمایش انجام شد. 

لومی،  -نمونه برداري نشان داد که بافت خاک شنی

pH=7.96 ،EC= 1.92ds/m=آهک %4.44، ماده آلی ،

میلی  915و  91فسفر و پتاسیم به ترتیب ، 1ازت %، 9.9%

کود هاي مورد استفاده در پژوهش گرم در کیلوگرم بود. 

بدین منظور  افزوده شد در مرحله تهیه ي زمین به خاک

 2/6کود مرغی و  یک تنکود دامی پوسیده،  تن 94مقدار 

بعد از  به خاک افزوده شد.در هكتار  کمپوست ورمی تن

سیاه در  پلی اتیلن سفید و پوشش آماده سازي زمین

 هاي مربوطه روي زمین کشیده شد.محل

. بذور در گردیدبذر همیشه بهار از شرکت پاکان بذر      

اواخر فروردین ماه در مزرعه به صورت مستقیم کشت 

 سیردیف کاشت به فاصله  ششهر کرت شامل  شد.

سانتی  69ه روي ردیف سانتی متر از هم و فاصله هر بوت

بذر کاشته شد و بعد  سه. در هر چاله کاشت بودمتري 

هاي اضافی تنک شد. آبیاري از سبز شدن بذر ها بوته

 د.گردیمزرعه به صورت قطره اي و برحسب نیاز انجام 

در طی فصل  )وجین علف هرز( هاي زراعی الزممراقبت

ها در مرحله گلدهی کامل گلبرداشت . رشد اعمال شد

 مهر ماه ادامه داشت.  69ري تا گرفت و نمونه برداانجام 

از هر کرت سه بوته به صورت تصادفی با در نظر گرفتن 

برخی د. به منظور اندازه گیري گردیحاشیه انتخاب اثر

 ین، آنتوسیانکل یدئفالونو ،کل فنل]مورد مطالعه  صفات
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کاپسانتین و ) گلبرگ کل کاروتنوئید محتواي، کل

 اسانسعصاره متانولی و محتواي مقدار  ،کاپسوربین(

(V/W%)]  درجه  19سایه )دماي در نمونه ها

در گراد سانتیدرجه  14و 94ي هادر دما و گراد(سانتی

 .ندآون خشک شد

 

  يلكلروف محتواي گيرياندازه

پرُچازکُوا و کلروفیل با استفاده از روش  محتواي          

 T80اسپكتروفوتومتر ) با استفاده از( 1446همكاران )

 . تعیین شد ساخت انگلستان(
 

 كل آنتوسيانيناندازه گيري 

گیري آنتوسیانین براي اندازه  (6454ونگر )از روش      

 994در طول موج  هامیزان جذب نمونه کل استفاده شد.

ساخت  T80اسپكتروفوتومتر ) با استفاده ازنانومتر 

محاسبه غلظت با استفاده از ضریب  قرائت شد. انگلستان(

 A=εBCبا استفاده از فرمول  cm1-.M22444-1خاموشی 

انجام و نتایج برحسب میكرومول بر گرم وزن تر بیان 

 994میزان جذب خوانده شده در  A در این فرمول) شد.

بر حسب   عرض کووت B ضریب خاموشی وε  نانومتر، 

 .باشدیمسانتیمتر( 

 

 )كاپسانتين و كاپسوربين( كاروتنوئيدميزان اندازه گيري  

 گلبرگ

هاي خشک شده گرم نمونه گلبرگ 24بدین منظور      

لیتر استون بر آن افزوده میلی 644ن و یوزتهمیشه بهار 

یک سپس . تكان داده شددقیقه  1شد سپس به مدت 

 644لیتر از عصاره حاصل با استون به حجم میلی

مدت یک دقیقه در شیكر قرار لیتر رسانده  و به میلی

به وسیله نانومتر  911 طول موج ها درجذب نمونه گرفت.

 ساخت انگلستان( قرائت شد T80اسپكتروفوتومتر )

 .(1462آلجو -)گومز گارکا و اوچوا
 
 
 
 

 كل تعيين محتواي فنل

ها با استفاده از معرف فولن محتواي فنل کل نمونه     

 (1466با استفاده از روش قربانلی و همكاران ) سیكالتو

از اسید گالیک به عنوان استاندارد براي شد. گیري اندازه

 اندازه گیري ترکیبات فنلی استفاده شد. 

 

 اندازه گيري فالونوئيد كل

ها برمبناي رنگ سنجی کلرید فالونوئید کل نمونه    

. شد تعیین(  1466به روش قربانلی و همكاران ) نیومیلومآ

 وتینرمحتواي فالونوئید کل نمونه ها برمبناي میلی گرم 

 .دگردی بیانوزن خشک  بر گرم 

 

 هااندازه گيري محتواي اسانس نمونه

 روش هاي خشک شده گیاهان بهگرم از گل 94حدود      

 دستگاه وسیله به ساعت چهار مدت به آب با تقطیر

 وسیله به حاصل  اسانس شد گیريکلونجر اسانس

 / وزنیدرصد حجمیشد.  زدایی رطوبت سدیم سولفات

 .اسانس گزارش گردید

 

 هاتجزيه داده

هاي حاصل از آزمایش با استفاده از داده     

مورد تجزیه   MSTATC،SPSSافزارهاي آماري نرم

 LSDها به کمک آزمون داده ي میانگینقرار گرفت. مقایسه

 صورت گرفت.

 
 نتايج و بحث

 بر وزن تر و خشك گل كودهاي آلی و مالچتاثير 

ی نشان داد آل نتایج حاصل از مقایسه تیمارهاي کود     

که کاربرد کود آلی به همراه پوشش مالچ تاثیر مثبت در 

و كرد گل در تیمار شاهد کمترین عمل .وزن تر گل داشت

بیشترین عملكرد گل در تیمارهاي ورمی کمپوست + مالچ 

یاه و دامی+ مالچ سیاه مشاهده شد مالچ س +سیاه، مرغی

( 6نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس ) .(6شكل )

نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار میان تیمارهاي 
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مورد استفاده در قطر گل و وزن خشک گل  بود. بررسی 

( در 1444رضائی نژاد و  افیونی ) هاي انجام شده توسط

رشد مشاهده شده در گیاه ذرت نشان داد که افزایش 

گیاهان تحت تیمار کودهاي آلی به دلیل افزایش مواد آلی 

خاک و افزایش قابلیت جذب روي، مس، آهن، فسفر، 

آلی در  پتاسیم و نیتروژن خاک بود. استفاده از کودهاي

جذب  افزایش اسفرزه موجب دارویی پرورش گیاه

 گردید، گیاه (  و به تبع آن بیوماسNPKغذایی ) عناصر

عملكرد  افزایش در شیمیایی کودهاي بیش از گاوي کود

(. 1449بود )خندان  موثر موسیالژ دانه اسفرزه درصد و

( در گیاه 1466بررسی هاي نژاد علیرضایی و همكاران )

همیشه بهار نشان داد که کاربرد کود دامی )گاوي و 

گوسفندي( برصفات ارتفاع بوته،  عرض برگ، تعداد گل 

بذر در طبق، وزن هزار دانه، وزن تر گل،  در بوته، تعداد

وزن تر گلبرگ، وزن تر نهنج، وزن خشک گل، عملكرد گل 

در هكتار، عملكرد اقتصادي و عملكرد بیولوژیک در گیاه 

همیشه بهار معنی دار بود و باالترین عملكرد گل مربوط 

  در هكتار کود گوسفندي بود.  تن 14به تیمار 

 

 تجزيه واريانس اثر تيمارهاي كود آلی و مالچ بر برخی صفات رشدي گل هميشه بهارنتايج  -1جدول 

 bكلروفيل  aكلروفيل  كلروفيل كل وزن خشك گل وزن تر گل قطر گل درجه آزادي منابع تغيير

 1/4ns 4/92ns 1/9ns **15992/9 **95119/9 *6/69 1 تکرار

 **4/64ns 69141* 119/1ns 24/2** 4/64* 19/2 66 تيمار

 41/9 19/2 2/9 9/149 2/9544 14/4 11 اشتباه آزمايشی

 4/62ns 99944/9ns 229/9ns 6/9ns 6/1ns 64/9ns 6 غير افزايشی

 1/9 26/2 9/9 1/562 26/9564 16/4 16 باقی مانده

تغييرات ضريب 

)%( 

 91/64 21/66 94/69 99/14 49/14 94/99 

ns ، ** باشد.می %6و  %9دار در سطح احتمال معنیو  دارياختالف معنی وجود عدمبیانگر به ترتیب * و 

 

 

 كود آلی و مالچوزن تر گل در تركيبات تيماري مقايسه ميانگين   -1شکل 

 می باشد. LSD( بر اساس آزمون P≤0.01)دار حروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی
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هميشه  تاثير كودهاي آلی و مالچ بر محتواي كلروفيل

 بهار

تیمارهاي مورد استفاده تاثیر معنی داري در محتواي      

(. نتایج 6)جدول و کلروفیل کل داشتند a  ، bکلروفیل 

حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که تفاوتی از نظر 

محتواي کلروفیل کل بین تیمار شاهد و تیمار مالچ سفید 

مشاهده نشد. کمترین میزان کلروفیل کل در دو تیمار 

  b(. بیشترین میزان کلروفیل1مذکور مشاهده شد )شكل 

یزان در تیمار ورمی کمپوست + مالچ سیاه و کمترین م

(. کود 1در تیمار شاهد مشاهده شد )شكل   aکلروفیل

دامی حاوي عناصر ریز مغذي است که موجب افزایش 

معنی دار مواد آلی خاک گردیده و قابلیت جذب روي، 

-مس، آهن، فسفر، پتاسیم و نیتروژن خاک را افزایش می

دهد افزایش جذب عناصر غذایی خاک و جذب مواد توسط 

ز آن موجب افزایش میزان کلروفیل گیاه و رشد ناشی ا

(. عالوه برآن کود 1444می شود )رضایی نژادوافیونی 

دامی موجب افزایش دسترسی و کارایی جذب بیشتر 

شود. افزایش میزان کلروفیل می تواند منابع نیتروژنه می

هاي آلی به دلیل تاثیر عناصر ریز مغذي حاصل از کود

اشد آهن از جمله عناصر مورداستفاده در تغذیه گیاه نیز ب

باشد که در عملیات موجود در ساختمان سیتوکروم می

اکسیداسیون و احیا و ساخت کلروفیل شرکت داشته و 

به واسطه اعمال کودهاي آلی این ریز مغذي ها و متعاقبا 

، 1449 جذب آن توسط گیاه افزایش می یابد )خندان

 (.1444رضایی نژاد و افیونی 
 

 

 كود آلی و مالچ در تركيبات تيماري b،aمحتواي كلروفيل كل، كلروفيل مقايسه ميانگين  -2شکل 

 می باشد. LSD( بر اساس آزمون P≤0.01) دار حروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی            
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كاروتنوئيد تاثير تيمارهاي مورد مطالعه بر محتواي 

 :گلبرگ )كاپسانتين و كاپسوربين(

نتایج نشان دهنده وجود اثرات متقابل معنی دار بین      

ها و ترکیب ستفاده در خشک کردن گلادماي مورد 

گیاه تیماري )مالچ و کود آلی( مورد استفاده در پرورش 

. باالترین میزان کاروتنوئید گلبرگ (2 و 1 )جدول بود

)کاپسانتین و کاپسوربین( در ترکیب تیماري کود مرغی 

درجه سانتی گراد  40 خشک کردن + مالچ سیاه و دماي

 روتنوئیدهاي این گیاهاز کا. (2)جدول  حاصل شددر آون 

رنگ نارنجی مایل به قرمز در صنایع  تولیدبراي  عموما

 و ها و انواع ساالدغذایی، به عنوان طعم دهنده در سس

کروموپالست  .کاربرد دارد در صنایع آرایشی و دارویی

 يهاي کاروتنوئیدمحل اصلی بیوسنتز و ذخیره رنگیزه

ها و محافظت از سلول وظیفهکاروتنوئیدهایی  بوده و

هاي اکسیداتیو ناشی از هاي گیاهی در برابر آسیباندام

بر را هاي آزاد اکسیژن و پراکسید هیدروژن رادیكال

در تغذیه انسان حائز ها همچنین این رنگیزهد. دارنعهده 

  Aبدن انسان قادر به ساخت ویتامین چرا که بودهاهمیت 

 عنبنوئیدهاي گیاهی مو کاروت نبوده موجوداز پیش ماده 

الزم به ذکر  باشد.عمده تامین این ماده در بدن انسان می

اي هکاروتنوئیدها در کاهش ابتال به بیماريمی باشد که 

وسكا و همكاران ل)وسو نقش دارندنیز قلبی و سرطان 

1466).

 

 برخی صفات فيزيولوژيك گل هميشه بهارتجزيه واريانس اثر دماي خشك كردن و تيمارهاي كودي و مالچ بر نتايج  -2جدول 

درجه   منابع تغيير

 آزادي

مقدار  

 عصاره

محتواي 

 اسانس

آنتوسيانين  كاروتنوئيد

 كل

 فنل كل فالونوئيد كل

 *4/449ns 4/449* 4/46* 9/4* 1/9** 161/1 1 تکرار

 **9445/2 **11/9 **111/1 **4/49 **4/1 **1/9 66 تيمار كودي

 5/91 4.99 4/1 449/4 446/4 41/4 11 اشتباه آزمايشی

 **6441/1 **621/9 **1642/4 **4/14 **4/6 **6/9 1 دما

 **6199/5 **69/1 **1/5 **4/42 **4/41 **4/1 11 تيمار كودي ×دما 

 5/15 1/4 45/6 441/4 446/4 41/4 99 اشتباه آزمايشی

 5/4 9/69 5/5 5/91 6/61 9/64  ضريب تغييرات)%(

ns ، ** باشدمی %6و  %9دار در سطح احتمال معنیو  دارياختالف معنی وجود عدمبیانگربه ترتیب * و. 

تاثير كودهاي آلی، مالچ و دماي خشك كردن بر 

محتواي فنل كل، فالونوئيد كل و آنتوسيانين كل 

 هميشه بهار

دار بین نتایج نشان دهنده وجود اثرات متقابل معنی     

دماي خشک کردن، تیمارکودهاي و مالچ بر محتواي فنل، 

(. بیشترین 1فالونوئید و آنتوسیانین کل بود )جدول 

میزان آنتوسیانین کل در ترکیب تیماري ورمی کمپوست 

+ مالچ سیاه و روش خشک کردن طبیعی، فالونوئید کل 

در هر دو تیمار ورمی کمپوست و کود دامی + مالچ سفید 

ش طبیعی خشک کردن و فنل کل در ترکیب تیماري در رو

درجه سانتی گراد و  94کود دامی + مالچ سیاه و دماي 

و ورمی کمپوست+مالچ سیاه و در روش خشک کردن 

(. احتماال یكی از دالیل 2در سایه حاصل شد )جدول 

افزایش فالونوئیدها و آنتوسیانین ها در روش طبیعی 

ا مربوط به حفظ این خشک کردن نسبت به سایر تیماره

ترکیبات به صورت طبیعی به دلیل آهنگ کند خشک شدن 

و عدم تخریب و شكستن ترکیبات در داخل بافت گیاهی 

ویه هاي ثانبود. ترکیبات فنلی گروه بزرگی از متابولیت

اکسیدانی قوي باشند که داراي فعالیت آنتیدر گیاه می

 غیرآنزیمی  يهااکسیدانآنتی  ترکیبات جزو این   بوده 
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 كود، مالچ و دماي خشك كردن برخی صفات رشدي گل هميشه بهار در تركيبات تيماريمقايسه ميانگين  - 3جدول 

 فنل کل دما تیمار کودي
-g. mgGA(

DWt)1 

 فالونوئید کل
-g. (mgRutin

DWt)1 

 آنتوسیانین کل
-g.     (µmol

FWt)1 

کاروتنوئید 
 گلبرگ

(%) 

محتواي 
 اسانس

(%) 

مقدار 
 عصاره
(mg) 

 69/4qrs 1/4ijklmn 2/5klm 4/442hij 4/41j 4/99mn سایه شاهد
 94ºC 14/2pqrs 1/2klmn 2/2 klm 4/4446j 4/49j 4.9klm شاهد
14ºC 6/61 شاهد rs 1/1klmn 1/42klm 4/4446j 4/49j 4/9klm 

 19/4opqr 4.9 bc 14/1bcde 4/41bcdefg 4/61hi 4/9gklm سایه ورمی کمپوست+مالچ سفید

 94ºC 62/9s 9/4ef 11/2b 4/64cdefghij 4/1gh 4/4jkl ورمی کمپوست+مالچ سفید
 14ºC 14/9pqrs 9/4cd 64/9cdef 4/446ij 4/1fg 4/9klm ورمی کمپوست+مالچ سفید

 54/6ghi 61/4a 66/9klm 4/42bcd 4/2ef 6/2ij سایه ورمی کمپوست
 94ºC 5/92def 2/5ghijk 4/9mn 4/41bcdefgh 4/2de 6.6jk ورمی کمپوست
 14ºC 29/2no 6/4klmn 9/6no 4/441hij 4/4b 4/2n ورمی کمپوست

 666/9ab 2/1ghijk 19/9a 4/41bcdef 4/49j 9/4a سایه ورمی کمپوست+مالچ سیاه
 ºC94  21/5nop 9/9fghi 65/9fgh 4/41bcdef 4/12fgh 2/6b ورمی کمپوست+مالچ سیاه
 14ºC 92/2mn 1/9jklmn 69/9ij 4/46defghij 4/49j 1/9c ورمی کمپوست+مالچ سیاه

 62/9s 9/9ef 61/4ghi 4/449ghij 4/6ij 4/11mn سایه کود مرغی + مالچ سفید
 94ºC 99/2klm 6/9mn 62/9jk 4/41bcde 4/1fgh 4/92mn کود مرغی + مالچ سفید
 14ºC 94/9jklm 9/9fgh 66/5klm 4/46cdefghij 4/1gh 4/9klm کود مرغی + مالچ سفید
 24/4mno 9/1fg 64/4cdefg 4/446ij 4/9cd 6/9ghi سایه کود مرغی + مالچ سیاه
 94ºC 99/9ijk 1/5ijklmn 62/5jk 4/41a 4/2ef 6/5efgh کود مرغی + مالچ سیاه

 14ºC 642/4bc 9/19fgh 62/60jk 4/42b 6/2a 4/14klmn کود مرغی + مالچ سیاه
 16/2pqrs 9/1fg 61/1hi 4/446ij 4/9c 4/9klm سایه کود مرغی
 94ºC 94/1jklm 2/42hijkl 66/99klm 4/49b 4/1 gh 4/9lmn کود مرغی
 ºC 24/1nopq 4/41mn 61/9jklm 4/445fghij 4/1gh 4/5klmn 14 کود مرغی
 56/1fgh 4/9b 61/9hijk 4/449efghij 46ij 6/4defg سایه مالچ سفید

 94ºC 11/9hij 9/4fgh 61/4klmjk 4/429bc 4/2ef 6/9defg سفیدمالچ 
 14ºC 96/4lmn 9/9ef 64/22jk 4/412bcdefghi 4/49j 6/9fghi مالچ سفید
 42/1cd 5/9de 61/9jkl 4/441ij 4/2ef 6/4de سایه مالچ سیاه
 94ºC 46/1cde 5/2de 1/1jklm 4/49b 4/6ij 1/1c مالچ سیاه
 14ºC 26/29nopq 1/9ijklmn 2/9klm 4/46cdfghi 4/14gh 6/4def مالچ سیاه

 644/6bc 9/2fghij 14/5cd 4/449j 4/14gh 1/9c سایه کود دامی + مالچ سیاه
 94ºC 669/1a 9/41ef 61/4klm 4/49b 4/24ef 1/4b کود دامی + مالچ سیاه
 14ºC 46/5cde 1/4ef 61/5jkl 4/46defghij 4/14gh 1/9c کود دامی + مالچ سیاه

 mno94/1 9/95ef 11/9b 4/449fghij 4/2ef 1/1cd سایه کود دامی
 94ºC 54/9efg 9/62fg 69/4efgh 4/41bcd 4/11fg 1/21c کود دامی
 14ºC 51/2fgh 4/4n 61/92hi 4/46cdefghij 4/1gh 6/4defg کود دامی

 96/6mn 61/4a 16/2bc 4/441fghij 4/64ij 6/1efghi سایه کود دامی + مالچ سفید
 94ºC 95/6jk 6/91mn 69/1defgh 4/42b 4/61hi 6/1ij کود دامی + مالچ سفید
 14ºC 91/2jkl 6/92mn 61/1hi 4/46defghij 4/6ij 6/2hij کود دامی + مالچ سفید

LSD 1%  9/66 54/4 5/1 59/6 41/4 2/4 

 می باشد. LSD( بر اساس آزمون P≤0.01) دار حروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

مقدار و دماي خشك كردن بر  كودهاي آلی، مالچتاثير 

 عصاره متانولی و اسانس

بیشترین عملكرد عصاره متانولی گیاه در تیمار ورمی      

 کمپوست + مالچ سیاه و در روش خشک کردن طبیعی

باالترین میزان محتواي اسانس  .)جدول سه( حاصل شد

 14گل در ترکیب تیماري کود مرغی + مالچ سیاه و دماي 

هاي بررسی (. 2)جدول  درجه سانتی گراد مشاهده شد

( در 1466) تهامی زرندي و همكارانانجام شده توسط 

در گیاه بابونه ( 1441ویلدوا و همكاران ) گیاه ریحان و

آلی موجب افزایش نشان داد که استفاده از کودهاي 

 ورمی افزودن محتواي اسانس در گیاهان مذکور شد.

 خاک به دلیل افزایش دسترسی گیاه به به کمپوست
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خاک،  فیزیكی ایط شر نیاز و بهبود مورد غذایی عناصر

موجب  ریشه، رشد براي مناسب بستر ایجاد ضمن

 نهایت افزایش در و معدنی عناصر به دسترسی افزایش

کود دامی به دلیل افزایش ظرفیت . گرددمیمیزان اسانس 

و تامین عناصر غذایی )ازت، فسفر نگهداري آب در خاک 

، عملكرد و میزان اسانس موجب افزایش رشدو پتاسیم( 

نتیجه کاربرد کود  افزایش عملكرد اسانس در می شود.

هاي بیوشیمیایی و توان به تسریع در واکنشی را میآل

 )تهامی زرندي نسبت داد نزیمیفعالیت هاي آ نیز تحریک

ها اسانس .(1441و ویلدوا و همكاران  1466و همكاران 

که واحدهاي  بودهدر گیاهان ترپنوئیدي ترکیبات  جز

آنها )ایزوپرنوئیدها مانند ایزوپنتیل پیروفسفات  سازنده

و  NADPHنیاز مبرم به  (و دي متیل آللیل پیروفسفات

ATP حضور عناصري  (.1441)ویلدووا و همكاران  دارند

مانند ازت و فسفر براي  تشكیل ترکیبات اخیر ضروري 

وجود ترکیبات اخیر در کود دامی موجب افزایش و بوده 

بیوسنتز و  جذب آنها از ریشه شده و موجب افزایش

 (.1441ویلدووا و همكاران ) شوداسانس گیاه می محتواي

 

 نتيجه گيري كلی

از عوامل اصلی در  کودهاي آلیریت مصرف مدی     

می باشد که به روش ارگانیک  ش گیاهان داروییرپرو

را تحت تاثیر قرار می  فوقعملكرد کمی و کیفی گیاهان 

اگر چه کودهاي شیمیایی عناصر مورد نیاز گیاه را دهد. 

 تر در اختیار گیاهان قرار می دهند اما بهسریعتر و موثر

 ایجاد آسیب هاي زیست محیطیمرور زمان موجب 

. گل همیشه بهار گردیده و سالمت بشر را تهدید می کنند

داراي طیف متنوعی از ترکیبات فنلی و کاروتنوئیدي 

باشد این گیاه به عنوان شامل بتا کاروتن، لیكوپن و.. می

تواند جایگزین مناسبی براي منبع ارزشمندي که می

هاي طبیعی و تولید رنگ درهاي شیمیایی رنگیزه

همواره مورد توجه بوده  بودهدوستدار محیط زیست 

مواد  ی ازرکیب هاي فنولی به عنوان بخش مهمت. است

تحت تاثیر فاکتورهاي شدت  بههمیشه بهار  موثره گیاه

برداشت قرار می  محیطی، شرایط رشد و عملیات پس از

از این رو اطالع از عوامل تاثیرگذار بر میزان این  .گیرند

ترکیبات و افزایش یا حفظ آنها از اهمیت بسزایی 

هاي خشک کردن در حفظ یا باشد. روشبرخوردار می

اهش ک بوده وموثر و ترکیبات فنلی افزایش کاروتنوئیدها 

میزان کاروتنوئیدها با افزایش دماي خشک کردن شاید 

خرب حرارت در تخریب ساختار این در ارتباط با نقش م

رنگیزه باشد. دماي مورد استفاده در خشک کردن گیاهان 

دارویی به شدت بر میزان مواد موثره گیاه که عمدتا از 

ر کلی به طو گروه ترکیبات فنلی می باشد تاثیر می گذارد.

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از پاسخ مثبت گیاه 

 .بود و کاربرد مالچ  آلی هايبه مصرف کود همیشه بهار

هاي شیمیایی در تولید گیاهان دارویی عدم مصرف نهاده

طبیعی بودن آنهاست. نشان از و فراورده هاي آنها، 

به کاربرد کود  همیشه بهارباتوجه به پاسخ مثبت گیاه 

به نظر می آید که کاربرد این کود  مالچکاربرد و  هاي آلی

 کاهشنیز  یی وها ضمن کاهش مصرف کود هاي شیمیا

، روش آنهازیست محیطی ناشی از مصرف سوء  اثرات

 د.باشگیاهان دارویی مناسبی براي تولید سالم و پایدار 
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