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 چکیده
 کشاورزی به دستيابي برای مؤثر گامي دتوانمي غذايي عناصر آزادسازی دقيق کنترل منظوربه کودها نانو وي آل مواد از استفاده      

 بهارهميشه ازجمله دارويي گياهان عملکرد و رشد محدودکننده عامل مهمترين خشکي تنش باشد. زيستمحيط با سازگار و پايدار

(L.Calendula officinalis ) در تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل صورتبه ایمزرعه شرايط در آزمايش اين. است 

 اول فاکتور شد. اجرا سلماس و اروميه کشاورزی تحقيقات مرکز تحقيقاتي مزرعه در واقع (مکان در )تکرار مرکب صورتبه تکرار سه

 لشام سطح هفت در بذرها تيمارپيش دوم فاکتور و گلدهي شروع مرحله در آبياری قطع و آبياری شامل سطح دو در آبياری نحوه

 هيوميک )اسيد آلي مواد با شده پرايم و (هزار در دو غلظت با بر اکسيد و روی اکسيد آهن، )اکسيد نانو کودهای با شده تيمار بذرهای

 هایداده مرکب هيتجز جينتا .بود شاهد و (ppm200 آسکوربيک اسيد و ميکرومول 2000 ساليسيلک اسيد ليتر، در گرميميل 72

 تعداد بوته، ارتفاع مانندي صفات در آلي مواد با تيمارپيش و نانو مواد با بذرها تيمارپيش از استفاده که شتاد نيا از حکايت آزمايش

 فسفر معدني عنصر درصد و اسانس درصد برداشت، شاخص دانه، عملکرد ،ريشه خشک و وزن تر بوته، خشک و تر وزن کاپيتول،

 بهبود و افزايش ثباع و شد ديده اکسيدروی نانو و سالسيليک اسيد مارتيپيش کاربرد از واکنش بهترين و داده نشان مثبتي واکنش

 و پايدار کشاورزی راستای در آن کاربرد و گرددمي خشکي تنش شرايط در ويژهبه بهارهميشه کيفي و يکمّ عملکرد و يادشده صفات

 .باشدمي توصيه قابل ارگانيک

 

 .فسفر ،اسانس درصد خشکي، تنش آلي،های اسيد کود، نانو ،کاشت از قبل تيمار :کلیدیهای واژه

 

 مقدمه
 بوده فيزيولوژيکي فرايندهای عادی غير روند نتيجه تنش

 محيطي و زيستي عوامل از یتأثير يا و يک تأثير از و

 قرار :از است عبارت تنش ديگرعبارتبه .شودمي حاصل
 که محيطي عامل يک از شدتي تأثير تحت ارگانيسم گرفتن
 کم ميزان .شودمي آن ارزش يا و بازده ظاهری، فتاُ موجب
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 تنش بروز سبب آن نامنظم پراکنش و آسماني نزوالت
شود مي زراعي گياهان رشد دوره طول در خشکي
(2004 Khodary,.) از يکي يخشک تنش و خشکسالي 

 عملکرد و رشد محدودکننده يستيرزيغ عوامل نيترعمده
 رانيا در و باشدمي ايدن مناطق بيشتر در يزراع محصوالت

شمال از يکوچکی هاقسمت و خزر یايدر سواحل بجز زين
مهين و خشک مناطق جزو تماماً مناطق هيبق کشور، يغرب

 و Harris .(al et Ehiaei,. 2009) شوندمي محسوب خشک
 چند تنش کي خشکي که اندبيان کرده (2007) همکاران
 تحت سازماني مختلف سطوح در را اهانيگ که است بعدی
 خشکي تنش به پاسخ اهيگ سطح در .دهدمي قرار تأثير
 هایپاسخ و تنش اثرات قيتلف از بازتابي رايز است، دهيچيپ

 زمان و فضا در سازماني، نيپاي سطوح تمام در مربوطه
 که کردند گزارش Shalata (2001) و nNeuman است.
 عملکرد کنندهکنترل فاکتور نيمهمتر عنوانبه خشکي

 گذارتأثير اهيگ رشد ندهایيفرا هيکل روی باًيتقر محصوالت،
 به نسبت خاصي حساسيت گياه رشد زايشي مرحله است.
 تنش از ناشي عملکرد کاهش وسعتو  دارد آب تنش
 يابد.مي افزايش رسيدگي طرف به زايشي مرحله از خشکي
 استآور نزيا رشد مراحل تمام در رطوبت کمبود اگرچه
 از بيشتر را گياه عملکرد اجزاء زايشي مرحله در کمبود ولي
 تنش اثر .دهدمي قرار خود شديد تأثير تحت مراحل ساير
 رشد زيرا ،است آورزيان بسيار نيز توليدمثلي نمو طول در
 مقدار تقليل توانمي آن نتايج از ودهد مي کاهش را هادانه
 کرد ذکر غالت دررا  هادانه تشکيل هنگام به موجود آب
(2008 ,& Bagheri Parsa.) بري شکخ تنش اثر 

 اغلبي داروي گياهان ازي خبر در ثانويههای متابوليت
 آنها دنمان ثابت ياها ترکيب ازي بعض يشزااف موجب
 ثانويههای تيمتابول از يغن مخازن ييدارو اهانيگ .شودمي
 مواد باشند.مي داروها از یاريبس ياساس همؤثر موادي عني

مي ساخته يکيژنت یندهايفرا تيهدا با اساساً اگرچه مذکور
 عوامل تأثير تحت یبارز طوربه آنها ساخت يول شوند،
 اتتأثير (.midbaigi,O 2000) رديگمي قرار يطيمح

 گياه در ساسان عملکرد کاهش دري شکخ تنش نامناسب

Teixeira da  Khalid &) است شده رشزاگ بهارهميشه

2012 ,silva.) بهارهميشه گل (.L officinalis Calendula) 
 و روشنهای گل با ساله،يک گياهي Asteraceae هخانواد از
 استفاده زينتي و داروييهای هدف برای که است زرد
 ازي کي بذر تيمارپيش. (ilva,S Khalid 2010) شودمي
 استقرار و رشد قدرت که است یاسادههای کيتکن
مي بهبود مزارع در را اهيگي يکارا جهينت در وها اهچهيگ

 همکاران و Farooq و (2007) همکاران و Harris بخشد.
 برنج و ذرت بذر کردن تيمارپيش که کردند گزارش (6200)

 آن زودتري گلده نيهمچن و اهيگ بهتر رشد و استقرار باعث
 که کردند شنهاديپ (2007) همکاران و Harris د.يگرد
هم طوربه که بوده ديجد روش کی يمغذ مواد با تيمارپيش
يي غذا عناصر سطح شيافزا و تيمارپيش مثبت اثرات زمان
 فنلي ترکيب يک ساليسيليک اسيد دارد. همراهبه را بذر در
ی فرايندها تنظيم در اکسيدانيآنتي خاصيت داشتن با و است

 بر تيمارپيشمطالعات  نتايج .دارد نقش گياهان فيزيولوژيکي
 سرعت و رابيسکو فعاليت که داد نشان خردل و ذرت یرو

 ساليسيليک با که زماني و تنش تحت گياهان در فتوسنتز
 افزايش به منجر امر اين و کرد پيدا افزايش شدند تيمار اسيد
 اسيد ساليسيليک با که شد گياهاني با مقايسه در عملکرد
 خارجي مصرف (.,Khodary 2004) ندبود نشده تيمار

 را خشکي تنش به مقاومت دتوانمي اسيد آسکوربيک
 شود حاصل اکسيداتيو تنش اثر کاهش سبب و افزايش
(2001 Neumann, & Shalata.) اکسيژن فعالهای گونه 

Upadhyaya & ) هستند یليپيد پراکسيداسيون اصلي عامل

2004 Panda,.) طوربه دتوانمي اسيدهيوميک با تيمارپيش 
 رشد که یطوربه ،بگذارد گياه رشد بر مثبتي اثرهای ميمستق
 .شودمي تحريک آن توسط گياه ريشه و هوايي قسمت
 روبيسکو، آنزيم فعاليت افزايش با هيوميک اسيد همچنين
et  Delfine) شودمي گياه فتوسنتزی فعاليت افزايش سبب

2005 ,al. .)که است تيمارپيش ازي نوعی اهيتغذ تيمارپيش 
 و آهن مثليي هایزمغذيری حاوهای محلول با بذرها آن در
 (.et al. Malayeri Ghaffari, 2012) شوندمي ماريتی رو
ی محتوا و عملکرد ،اهيگ درها یزمغذير تيوضع بهبود
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 ييغذا عناصر از يکي آهن .دهدمي شيافزا را بذری زمغذير
 تيتثب مثل يکيمتابول اعمال در که باشدمي یزمغذير
 کلروپالست، توسعه د،يالکوئيت و ليکلروف ساخت تروژن،ين
ي ميآنزهای تيفعال در زوريکاتال عنوانبه و رنگدانه ديتول

 و کوالتيگل و ینور تنفس ريمسهای ميآنز ازجمله
 دارد مشارکت اهيگ تعرق کنترل و ميتنظهای ميآنز
(2000 Blakrishman,.) از يبخش عنوانبه یرو عنصر 

 کوفاکتور DNA و RNA صورتبه اي وها ميآنز ساختمان
 سميمتابول ساخت یبرا یرو عنصر .کندمي عمل
 بوزومير ساختمان یهانيپروتئ وها روغن ها،دراتيکربوه
 ميتقس فتوسنتز، در نيهمچن یرو عنصر .شودمي استفاده
 عملکرد و ساختمان حفظ سلول، شدن ليطو و يسلول
 یبارور و رشد کنندهکيتحر هورمون و يسلول یغشا
et al. Oshodi, ) داردمشارکت  اهانيگ (يدهوهيم و ي)گلده

1993).  
 
 هاروش و مواد
در  مزرعاه در باذر تيماارپيش تأثير يبررس منظوربه
 کيفاي و يکمّا هایشااخص بر تنش عدم و تنش شرايط
 طارح قالاب در ليفاکتور صورتبهي شيآزما ،بهارهميشه
 زراعي سال طي در تکرار سه دري تصادف کامل هایبلوک
 مزرعه در واقع مکان( در )تکرار مرکب صورتبه 69-59

 طااول بااا اروميااه کشاااورزی تحقيقااات مرکااز تحقيقاااتي
  جغرافيااايي عاار  و دقيقااه 2 و درجااه 48 جغرافيااايي

  و درجااه 38 ساالماس و شامالي دقيقااه 44 و درجاه 37
  و درجااه 44 جغرافيااايي عاار  و شاامالي دقيقااه 12
ی ارياآب اول فاکتور شد. اجرا شرقي ثانيه 40 و دقيقه 46
 عرف طبق منظم آبياری) نرمال آبياری شامل سطح دو رد

 مرحلاه در کامال آبيااری قطع و (برداشت زمان تا زارع
 مطاابقي خشاک تانش ماريت اعمال نحوه) گلدهي شروع
 دنيرسا از بعاد بالفاصاله کاه باود صاورت نيا به طرح
 مرحله آن در کالًی اريآب ،مدنظری ماريت مرحله به اهانيگ
 سطح 3 در نانو مواد با تيمارپيش دوم فاکتور و (شد قطع
 و باور نانواکسايد آهان، نانواکسايد محلاول با تيمارپيش

 ماواد با تيمارپيش و هزار در دو غلظت با روی نانواکسيد
  هيومياک اسايد محلاول باا تيماارپيش) سطح 3 در آلي
 و ميکرومول 2000 ساليسيلک اسيد ليتر، در گرمميلي 72
 تيماار(پايش )بدون شاهد و (ppm200 آسکوربيک اسيد
 صادور بنياندانش شرکت محصول نانو کودهای باشد.مي
 یمترساانتي سه در بذرها باشد.مي )خضراء( شرق احرار
 يخطا صاورتبه 10/2/95 خيتاار در خااک سطح ريز

 فاصاله به هاييرديف در شده کاشته گياهان شدند. کشت
 در هام از مترساانتي 8 فاصاله با و هم از مترسانتي 30
 بااال، کشت فواصل به توجه با يافتند. استقرار رديفی رو
  و حاشايه ردياف 2) ردياف 12 در آزماايشی هااکرت
 دانه( برداشتی برا رديف 4 و گل برداشتی برا رديف 6
 کاشات آرايش اين شدند. گرفته نظر در متر 5/2 طول به

 تعياينی بارا .کارد ايجااد هکتاار هار در بوته 415000
 چناد از کاشات، از قبل آزمايش، محل خاکهای ويژگي
ی مترساانتي 0-30 عماقاز  تصاادفي صاورتبه و نقطه
 محال خااکی هااويژگاي از برخي گرديد.ی بردارنمونه
 یارياآب نياولا از. اسات شده ارائه 1 جدول در آزمايش
 تانش عادم شارايط دری بعد هایآبياری ،کاشت از پس

 پنج هر فاصله به (2 جدول) منطقهي مياقل طيشرا برحسب
 تنش شرايط در. شد انجام رشد فصل آخر تا باريک روز
 از نانياطم برای .بود گلدهي شروع مرحله در آبياری قطع

 باا باذرها کشات بهار،هميشه هایبوته کنواختي استقرار
 مرحله دو در شده سبز اهانيگ سپس .انجام شد باال تراکم
 فصل طول در هرز هایعلف شدند. تنک يبرگ چهار و دو
 آفاات نظر از .گرديدند کنترل يدست نيوج قيطر از رشد
 زانيام به نونيازيد کشحشره از شته کنترل یبرا مزرعه،
 در کاشات خطوط تعداد شد. استفاده هکتار در ليتر 5/1
ی کنار فيرد دو حذف از پس که بود فيرد 12 کرت هر

 ماناادهيباق خااط هشاات از ه،يحاشاا اثاار عنوانبااه کاارت
 در آذينگل تعدادی گيراندازه برای .شد انجام گيرینمونه
 هار از هااحاشايه رعايت از پس آذينگل در دانه و بوته
 نظر مورد صفات و انتخاب گياه 10 تصادفي طوربه کرت
  شد.ی گيراندازه هاآن در



 

 فیزیکی و شیمیایی خاک تجزیه نتایج -1 جدول

 عمق مکان سال
Ec 

)1-(dS.m 
pH 

OC 

(%) 

N 

(%) 

P 

)1-(mg.kg 

K 

)1-(mg.kg 

Zn 

)1-(mg.kg 

Fe 

)1-(mg.kg 

Mn 

)1-(mg.kg 

Cu 

)1-(mg.kg 

Sand 

(%) 

Silt 

(%) 

Clay 

(%) 

95 
 36 42 26 12/1 12/9 8/3 52/0 178 2/4 08/0 80/0 9/7 83/0 30 تا 0 اروميه

 46 31 26 79/0 2/6 3 31/0 145 5/3 04/0 51/0 9/7 07/1 30 تا 0 سلماس

96 
 32 25 29 14/1 6/10 6/4 8/0 150 5 80/0 82/0 5/7 20/1 30 تا 0 اروميه

 34 32 27 88/0 6/6 4 4/0 120 6/3 61/0 61/0 4/7 70/1 30 تا 0 سلماس

 
 95-69 های کشت در طی سال زراعیهواشناسی و اقلیمی محل هایداده -2 جدول

 ماه/مکان

 سلماس ارومیه

 دما کمینه

 گراد(سانتی )درجه

 دما بیشینه

 گراد(سانتی )درجه

 نسبی رطوبت

% 

 بارندگی

 متر()میلی

 دما کمینه

 گراد(سانتی )درجه

 دما بیشینه

 گراد(سانتی )درجه

 نسبی رطوبت

% 

 بارندگی

 متر()میلی

 4/25 36 6/24 9/10 3/13 39 8/26 2/12 فروردين

 8/4 27 4/30 9/15 7/2 24 4/32 5/17 ارديبهشت

 2/9 26 9/35 8/20 1/1 26 1/36 3/22 خرداد

 8/3 25 7/37 2/23 5/0 29 3/39 9/23 تير

 1/0 28 4/36 8/21 7/0 27 5/37 4/22 مرداد

 1/2 37 7/32 5/16 4/5 35 7/33 6/17 شهريور
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تعيين عملکرد گل خشک، عملکرد دانه و  منظوربه
ذکر های عملکرد بيولوژيک پس از در نظر گرفتن حاشيه

را در نظر گرفته، پس از  مترمربع 5/1، مساحت شده
گلدهي و رسيدگي  پايانها در مرحله بوته بُر کردنکف
ها، ابتدا وزن گل خشک تعيين و با ادامه مراحل نمو دانه

 برحسبگياه وزن دانه و گياه در واحد سطح محاسبه و 
گيری صفات گرديد. برای اندازه ارائهکيلوگرم در هکتار 

رويشي و اجزای عملکرد، پس از در نظر گرفتن حاشيه
يری شدند. گبوته انتخاب و صفات اندازه 10ها، تعداد 

 250تکرار  4گيری از وزن هزاردانه با توزين و ميانگين
 در هابوته . برای تعيين وزن خشک،محاسبه گرديد عددی
 خشک وزن ثابت ماندن تا گرادسانتي درجه 70دمای
گيری ماده معدني برای اندازهگرفتند.  قرار آون درون
های گياهي در کوره با ، نمونهEdwardطبق روش  فسفر،
ساعت خاکستر  6گراد به مدت درجه سانتي 500دمای 
موالر  2ليتر محلول اسيد نيتريک ميلي 5بعد در  شدند و
 25بار تقطير به  در نهايت حجم محلول با آب دو حل و
 1ليتر رسانده شد و با کاغذ صافي واتمن شماره ميلي

صاف گرديد. فسفر با استفاده از اسپکتوفتومتر 
(1201 VIS-Schimadzu UVاندازه ) گيری شد
(Edward, 1999). با آزمايش هایداده آماری تجزيه 

 از هاميانگين مقايسه و برای c-mstat افزارنرم از استفاده
 .گرديد استفاده %5 سطح احتمال در LSD آزمون

 
 جینتا

 اهیگ ارتفاع
 تأثير بيانگر (3 جدول) بوته ارتفاع واريانس تجزيه تايجن
 سطح در صفت اين بر تيمارپيش و خشکي تنش دارمعني
 و خشکي متقابل اثرات یهاداده نيانگيم سهيمقا .بود 5%
 تنش شرايط در بوته ارتفاع نيشتريب که داد نشان تيمارپيش
 و اسيد سيليکيسال با تيمارپيش ماريت از مترسانتي 35/45
 دستب شاهد ماريت از مترسانتي 01/43 بوته ارتفاع نيکمتر
 در اقهس ارتفاع بيشترين هاداده به توجه با .(1 شکل) آمد
 مقدار به اسيد سيليکسالي ارتيم با تنش بدون شرايط

 کهی ماريت هایبيترک در نيبنابرا شد؛ حاصل 25/60
 بدون طيشرا به نسبت دارد حضور اسيد سيليکيسال
 شد مشاهده بوته ارتفاع در یداريمعن شيافزا تيمارپيش
 رسدمي نظر به ،هانيانگيم سهيمقا به توجه با (.3 جدول)
 در اهيگ ارتفاع شيافزا موجب که دياس کيليسيسال ماريت
 عملکرد دتوانمي درنهايت ،شدهي خشک و نرمال طيراش
 طيشرا در که ساقهی قندها مقدار رايز کند. ديتولی بهتر
 محدود فتوسنتز جبران برای دانه، به شدن پر مرحله در تنش
 بودن کوتاه و داردي بستگ اهيگ اعارتف هب ،يابندمي انتقال شده
Nscimento  &) کند محدود را مورد نيا دتوانمي ارتفاع

2000 ,West). با بذر تيمارپيشي اهيگ هایگونه يبرخ در 
ی رو را تنش مضر اثرات که استداده اننشی رشد مواد
پيش ،مثال عنوانبه .دهدمي فيتخفيي نها عملکرد و رشد
 خشک وزن بوته، ارتفاع د،ياس کيليسيسال با گندم بذر تيمار
 .دهدمي شيزاافي کخش طيراش در را هابرگ و ساقه تر و

 دياس کيليسيسال لياست در گندمی بذرها کهي زمان نيهمچن
 نشاني خشک تنش بهی بهتر مقاومت اهانيگ شوند، خيس
 ppm100 در خيس کردن .(Hamada, 1998) دهندمي
 تنهانه کاشت، از قبل اعتس 6ی برا دياس کيليسيسال لياست
 بلکه ،دهدمي کاهش راي خشکي کنندگممانعت اتتأثير
ی هاقسمت ک،خش وزن افزايش بر زين کنندگيتحريک تأثير
 دارد مطابقت شيآزمااين  جهينت با که دارد هاريشه ويي هوا
(1998 Hamada,). 

 
 کاپیتول تعداد
 تأثير بيانگر بوته در کاپيتول تعداد واريانس تجزيه تايجن
 مقايسه .(3 جدول) است صفت اين بر خشکي تنش دارمعني
 خشکي تنش که داد نشانی آبيار تيمار اثر هایميانگين
 مالحظه که گونههمان داد. کاهش را بوته در کاپيتول تعداد
 تنش شرايط در بوته در توليکاپ تعداد نيشتريب شودمي

 تنش عدم و روی با تيمارپيش ماريت از عدد 84/23 خشکي
 شد حاصل شاهد ماريت از عدد 06/13 آن نيکمتر و خشکي
 باعث نياکس هورمون ديتول قيطر از یرو (.2 شکل)
 وشود مي شتريب فتوسنتز و یبندشاخه ،يشيرو رشد شيافزا
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 فتوسنتز زانيم بر آن تأثير و ليکلروف ساختار در آهن وجود
 ازجمله عملکرد یاجزا بهبود موجب کربناکسيددی تيتثب و

 و Kamaraki(. Marschner, 1995) گرددمي توليکاپ تعداد
Galavi (2012) و ربُ آهن، یزمغذير عناصر که دادند نشان 
 در طبق تعداد بوته، ارتفاع شيافزا باعث گلرنگ در یرو
 شاخص ،يکيولوژيب و دانه عملکرد ،هزاردانه وزن بوته،
 د.يگرد شاهد ماريت به نسبت روغن درصد و برداشت

Heidarian و ايسو در (2011) همکاران و  Bagheri

Khoulenjani و Salamati (2011) گزارش زين دانهسياه در 
 و عملکرد یاجزا بهبود موجب یزمغذير عناصر که کردند
 .است دهيگرد فوق اهانيگ عملکرد
 
 هزاردانه وزن
 دارمعني تأثير بيانگر هزاردانه وزن واريانس تجزيه تايجن
 نيانگيم سهيمقا .(3 )جدول است صفت اين بر خشکي تنش
 هزاردانه وزن نيشتريب که داد نشان هزاردانه وزن یهاداده
 یمارهايت به بيترتبه گرم 52/8 کمترين و گرم 955/8
 شاهد تيمار و خشکي تنش و روی نانواکسيد با تيمارپيش
 همکاران و Bagloo Sheikh .(7 شکل) داشت تعلق
 تنش طيشرا دری رو کاربرد که کردند گزارش (2009)

 وزن و بالل در دانه تعداد دارمعني شيافزا باعثي خشک
 جهينت با جينتا نيا .شودمي شاهد هب نسبت هزاردانه

Potarzycki و Grzebisz (2009) ی رو نمودند انيب هک
 مطابقت ،شودمي هزاردانه وزن صفت دارمعني شيافزا باعث
 تنش نيز (1999) همکاران و Davis مطالعه در دارد.
 داد. کاهش داریمعني طوربه را نخود هزاردانه نوز خشکي
 شدن پر مرحله دری آبيار اعمال ،نامحقق همين هگفت به
 مواد توليد و تزفتوسن بيشتر دوامی راب را زمينه هادانه

 فراهم هادانه کردن پر برای وادم انتقال همچنين وی فتوسنتز
 در .گرددمي دانه وزن ودبهب سبب طريق اين از و نموده
اجزای  نسبتی رو يدنانواکس ذرات بهتر کارايي توجيه
 .ردک اشاره نانو ذرات ساختار خود به بايد عملکرد
 ،هستندی ريز بسيار ابعادی دارا نانو ذرات کهازآنجايي
 و پذيریواکنش امر اين که دارند بااليي ويژه سطح روازاين

 محلول شودمي باعث و کندمي ايجاد اهگي دری باالتر تحرک
؛ شود توزيع گياه در ترباال همگني و رعتس بای رو کود

ی اجزا در مؤثری اپارامتره افزايش داليل اين مجموعه
 تنش وقوع شرايط در ويژه طوربه و دارد دنبالبه را عملکرد
 کندمي محافظتی جد هایآسيب برابر در گياه از
(1998 Hamada,.) 

 
 ریشه خشک و وزن تر
 و خشکي تنش متقابل اثر هاداده واريانس تجزيه
 داد اننش دارمعني ريشه خشک و وزن تر بر را تيمارپيش
 در متقابل اثرات ميانگين مقايسه از حاصل نتايج .(3 جدول)
 زانيم به ريشه وزن تر نيکمتر و نيشتريب مارهايت نيا نيب

 وزن مقادير کمترين و بيشترين و گرم 325/2 و 798/4
 بيترتبه گرم 0584/0 و 916/1 ترتيببه خشک ريشه

 بدون) شاهد و اسيد سالسيليک با تيمارپيش ماريت به مربوط
خشک  وزن مورد در .(3-4 هایشکل) بود (تيمارپيش
 که کردند گزارش (2010) همکاران و Niakan نيز ريشه
 ريشه خشک وزن رب چنداني تأثير ساليسيليک اسيد رتيما
 و تر وزنی برا پژوهش اين از حاصل نتايج با که نداشت
 که است حالي در اين .دارد تمطابق ريشه خشک وزن

Fathi و Esmaeilpoor (2010) يداس که کردند يانب 
 رشد ايشافز و هوايي اندام رشد کاهش سبب ساليسيليک

اين  در رسدمي نظر بهبنابراين  .شودمي زيرزميني اندام
 بر ساليسيليک اسيد مطلوب اثرات بروز مانع عواملي مطالعه
 به توانمي عوامل اين از باشند. شده خشک ريشه و وزن تر
 طبق کرد. اشاره هاريشه توسعهی برا ريشه ناحيه کمی فضا

 بستر در مناسبی فضا نبود صورت در ،شده انجام مطالعات
 اهشک زيرزميني و هوايي اندام رشد ،هاريشه رشد برای
 شودمي کاسته زيرزميني اندام خشک ماده ميزان از و يابدمي
(1997 in,W). 

 
 بوته خشک و وزن تر
 و خشکي تنش بين متقابل اثر هاداده واريانس تجزيه
 نشان دارمعني بوته خشک وزن و وزن تر رب را تيمارپيش
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 تيمارهای کنشبرهم انگينمي همقايس .(3 دولج) داد
 تمام در مطالعه مورد صفت هک داشت آن از حکايت آزمايش
 داشتند.ی برتر شاهد به نسبت شده استفاده هایبيترک
ي بيترک ماريت در 58/76 ميزان به وزن تر نيانگيم نيشتريب

 شاهد به نسبت که آمد دستب خشکي تنش ،اسيدآسکوربيک
 بوته خشک وزنی برا همچنين .داد نشان شيافزا 04%

 ميزان بهبه اسيدآسکوربيک  مربوط آن مقدار بيشترين
 شده انجام مطالعات در .(5-6 هایشکل) ودب گرم 69/23

Aziz-Abdel که است شدهگزارش (9200) همکاران و 
 شيافزا سبب و داده شيافزا راي سلول ميتقس آسکوربات
 به توجه با .شودمي اهيگ برگ تر و خشک وزن برگ، تعداد
 سلول رشد در ایدوگانه نقش آسکوربات موجود شواهد
 ميتقس کيتحر وي سلول چرخه رييتغ موجب سويک از ،دارد
 گسترش وي طول رشد گر،يد سوی از و شودميي سلول
 که دارد احتمالبنابراين  .سازدمي پذيرامکان راي سلول
 به اسيدآسکوربيک توسط بوته خشک و وزن تر شيافزا
 باعث اسيدآسکوربيک کاربرد آن برعالوه و باشد ليدل نيهم
 ؛شودمي شاهد به نسبتی فتوسنتزهای زهيرنگ شيافزا
 کي عنوانبه اسيدآسکوربيک که شدهگزارش نيهمچن
 جاديا دليلبه و کندمي عملي ميآنز هایواکنش در آنزيمکو

 باعث هاپروتئين و هاچربي ،هاکربوهيدرات دري دگرگون
Ezz EL Hendawy &-) شودمي تنفس و فتوسنتز بهبود

2010 ,Din). 
 

 دانه عملکرد

 یمارهايت که است آن انگريب هاداده نيانگيم سهيمقا
 موجب داریمعني طوربه شاهد با سهيمقا در تيمارپيش
 دانه عملکرد نيباالتر .(3 )جدول شدند دانه عملکرد شيافزا
 تنش و روی نانواکسيد ماريت از هکتار در کيلوگرم 76/514

 ميزان بيشترين نيز نرمال آبياری شرايط در و خشکي
 تيمار به مربوط هکتار در کيلوگرم 54/649 دانه عملکرد
 عملکرد کمترين .شد حاصل روی اکسيدنانو با تيمارپيش
 در کيلوگرم 52/418 ميزان به شاهد تيمار به مربوط دانه
ی اجزا تابع بهارهميشه دانه عملکرد (.8 شکل) بود هکتار

 وزن و توليکاپ در دانه تعداد تول،يکاپ عداد)ت عملکرد
 در رييتغ سبب اجزاء از کي هر در رييتغ و باشدمي (هزاردانه
 دانه عملکرد بر تيمارپيش تأثير .شد خواهد دانه عملکرد
 کرد هيتوج توانمي صورت نيا به را تنش شرايط در ويژهبه
 سنتز نتز،فتوس دفراين در عنصر اين اهميت حائز قشن که

ی رو عنصر .ستهاچربي و هاکربوهيدرات ،هاپروتئين
 انتقال و برگی نتزفتوس هایفعاليت بر مطلوبي راث دتوانمي
 (. Duan &Wang, 2006) دشبا داشتهی فتوسنتز وادم ربهت
 هایاندام گيریشکل ،شده انجام تحقيقات ايجنت راساسب

ی رو کمبود اثر بر افشانيگردهيند افر و ماده و نر جنسي
 که شودمي عملکرد دری شديد کاهش به منجر و شده لمخت
 (IAA) يداس استيک ايندول توليد کاهش به موضوع اين
 (.Chowdhry Subhani &, 0200) تاسشده داده نسبت
 ارانهمک و Omidian هایيافته با يشاآزماين  ايجنت
 موجبی رو عنصر از استفاده دادند نشان که (2012)

 تمطابق ،شودمي گندم و کلزا گياه در دانه عملکرد افزايش
 دارد.
 
 اسانس درصد

 تيمار و خشکي تنش اعمال با بهارهميشه اسانس درصد
 که طوریبه ؛داد نشان را داریمعني افزايش تيمارپيش
 تنش و آهن نانواکسيد تيمار در اسانس درصد بيشترين
 %064/0 اسانس درصد کمترين و %099/0 ميزان به خشکي
 Teixeira da و Khalid .(9 شکل) شد ثبت شاهد تيمار به

silva (1220) دو دري خشک استرس اعمال که ندداد نشان 
 و ضروری روغن درصد ،آمريکايي و شيرين ريحان گونه
 استرس .دهدمي افزايش را ضروری روغن هایترکيب
 رايي دارو اهانيگبيشتر ی ضرور هایروغن درصدي خشک
 هایمتابوليت بيشتر استرس موارد در ونچ ،دهدمي شيافزا

 عمل ازی ريجلوگ باعث مواد اين و شده توليد بيشتری
 .(2010et al Alimadadi ,.) شوندمي سلول در ونيداسياکس
 توان افزايش سبب گياه در آهن افزايش اين برعالوه

 مورد فنولي هایترکيب سازهایپيش افزايش و فتوسنتزی
 اسانس توليد افزايش نتيجه در و هااسانس سنتز نياز
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 آهن عنصر تأثير به توجه با رسدمي نظر بهبنابراين  .شودمي
 مقدار شدن بيشتر اليلد از يکي توانمي گياه نمو و رشد در

 گلها در اسانس کنندهترشح هایغده بيشتر توليد را اسانس
 (.al et Dubey,. 2003) دانست
 
 فسفر درصد
 غلظت بر خشکي تنش و تيمارپيش تيمارهای تأثير
 مقايسه .(3 )جدول شد دارمعني گلدار سرشاخه در فسفر
 داریمعني تفاوت تيمارها بين در که داد نشان نيز هاميانگين
 با تيمارپيش تيمار در فسفر غلظت که نحویبه ،رددا وجود

 %61/3 ميزان به خشکي تنش عدم و اسيد سالسيليک
 مقدار کمترين در خشکي تنش شاهد تيمار در و بيشترين
 اسيد با تيمارپيش تيمار کلي طوربه .(10 شکل) بود 04/3%

 افزايشي نقش تنش غير هم و تنش شرايط در هم سالسيليک
ی پارامترها مهمترين ازي کي داشت. فسفر جذب رد

 ازين مسئله ،ييغذا عناصر تجمع بري خشک تنشی گذارتأثير
 بهی رشد مختلف هایدوره و جذب روند در اهيگ متفاوت
 تنش اثر عناصر تجمع رد پس ؛باشدمييي غذا عناصر

 هایدوره نيا دريي غذا ازين ضرورتاً ،جذب روند بري خشک
 خود شيرو از مرحله هر در اهيگ و بوده متفاوتی رشد

 ؛باشد داشته یادتريز نياز يخاص عنصر بهممکن است 
 گذارتأثير شتريب دوره آن دري خشک تنش اثرکه  طوریبه
 اسيد سالسيليک با تيمارپيش که است شدهمشاهده  .است
 ويژهبه شهيري کيمورفولوژ هایشاخص عيوس راتييتغ باعث
al et Eisvand,. ) شودمي شهير طول شيزااف وی بندگره

 گفت توانمي روازاين .(al et Alimadadi,. 2010؛ 2010
 ييذاغ مواد و آب جذب شيافزا سبب تيمارپيشی مارهايت
 .شوندمي اهيگ نياز مورد فسفر عنصرويژه به

از اين  حکايت های آزمايشمرکب داده تجزيه نتايج
تيمار پيشبا مواد نانو و  بذر تيمارپيشکه استفاده از  داشت

وزن ارتفاع بوته، تعداد کاپيتول،  مانندصفاتي با مواد آلي در 
عملکرد دانه،  خشک ريشه،و  وزن ترو خشک بوته،  تر

شاخص برداشت، درصد اسانس و درصد عنصر معدني فسفر 
واکنش مثبتي نشان داده و باعث افزايش و بهبود صفات 

 .در شرايط تنش خشکي گرديد ويژهبهيادشده 
 

 



 

 
 

 بهارهمیشه گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر خشکی تنش شرایط در بذر تیمارپیش واریانس تجزیه نتایج -3 جدول
 درصد

 اسانس

 درصد عنصر

 معدنی فسفر

 عملکرد

 دانه

 وزن

 هزاردانه

خشک  وزن

 بوته

  تر وزن

 بوته

 خشک وزن

 ریشه

 وزن تر

 ریشه
 کاپیتول تعداد

  ارتفاع

 بوته

 درجه

 آزادی
 تغییراتمنابع 

 مکان 1 558/5547 830/24 584/38 654/2 872/1 214/1 359/2 166/1083 889/10 520/0

 تکرار 4 493/163 643/11 137/2 294/1 38/92853 872/317 366/0 541/110 511/3 109/0

 تنش خشکی 1 214/743** 052/523 167/4** 199/2 55/3210 840/1484 494/16 736/1128 499/6 00/0

 تنش خشکی×  مکان 1 857/42 748/4 280/0 095/0 38/9291 016/200 610/4 18/5249 119/0 004/0

 تیمارپیش 6 017/205** 623/209 681/7 357/1 14/1821 913/313 615/3 225/5687 709/32 369/0

 تیمارپیش× مکان  6 893/79 162/52 517/7 380/0 79/5933 891/135 068/0 65/4571 163/1 028/0

 تیمارپیش×  تنش خشکی 6 **937/10 997/13 881/0 351/0 88/2745 742/26 298/0 321/4921 156/0 020/0

023/0 047/0 202/150 117/0 275/25 146/7078 114/0 744/0 652/5 240/14ns 6  تیمارپیش × تنش خشکی× مکان 

 خطا 52 679/25 012/17 519/0 145/0 11/2451 739/55 049/0 847/324 082/0 033/0



 تیمار بذر بر عملکرد ...بررسی تأثیر پیش                                                                                                                                                      574

 

 بر ارتفاع بوته یو تنش خشک ماریتشیاثرات متقابل پ -1شکل 

 

 
 کاپیتول تعداد بر خشکی تنش و تیمارپیش متقابل اثرات -2 شکل

 

 

تیمار و تنش خشکی بر وزن تر اثرات متقابل پیش -3 شکل

 ریشه

 

 

 خشک ریشه وزن بر خشکی تنش و تیمارپیش متقابل اثرات -4 شکل

 

 

 تیمار و تنش خشکی بر وزن تراثرات متقابل پیش -5 شکل

 

 
 خشک وزن بر خشکی تنش و تیمارپیش متقابل اثرات -6 شکل

 بوته
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تیمار و تنش خشکی بر وزن اثرات متقابل پیش -7 شکل

 هزاردانه
 

 
 دانه عملکرد بر خشکی تنش و تیمارپیش متقابل اثرات -8 شکل

 

 

تیمار و تنش خشکی بر درصد اثرات متقابل پیش -9 شکل

 اسانس
 

 
 رففس درصد بر خشکی تنش و تیمارپیش متقابل اثرات -10 شکل

 

 بحث
 گل عملکرد تحقيق، اين از آمده بدست نتايج براساس
 گياه اين دارويي استفاده مورد اندام عنوانبه بهارهميشه
 تيمارهای اعمال گيرد. قرار خشکي تنش تأثير تحت دتوانمي
 بذرهای از حاصل بهارهميشه اهيگی رو بر خشکي تنش
 ترسريع استقرار و شدن سبز ،زنيجوانه ليدلبه شده تيمارپيش
 درکه  طوریبه ؛آوردهعملبهی بهتر استفاده موجود منابع از
 بوته وزن تر ،مترسانتي 35/54 بوته ارتفاع اهانيگ نيا
 اسانس درصد ،گرم 01/53 بوته خشک وزن گرم، 92/71
  دانه عملکرد ،گرم 855/7 هزاردانه وزن ،085/0%
 بود؛ عدد 84/23 کاپيتول تعداد ،هکتار در کيلوگرم 28/548
 اهانيگ به نسبت شتريب درصد 24/3 فسفر درصد نيهمچن

 و بود شده حاصل (تيمارپيش عدم) شاهد بذرهای از حاصل
 اثراتي خشک تنش با همراه تيمارهای در بود توانسته
 و دهد کاهشی اديز حد تا راي خشک تنش ازي ناش نامطلوب

 اکسيد نانو و اسيد سالسيليک رفته بکار تيمارهای بين رد
 مورد در کردند. ايجاد تنش شرايط در را تأثير باالترين روی
 دتوانمي امر نيا ،دارديي الباي آب ازين که بهارهميشه اهيگ
 اغلب در گياه اين کشت و انتشار درويژه به دوچنداني تياهم
 .باشد داشته خشک و آب کم مناطق
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Abstract 
    The use of organic materials and nano-fertilizers to control the release of nutrients could be 

an effective step towards achieving sustainable agriculture. Drought stress is the most important 

factor limiting the growth and yield of medicinal plants including marigold (Calendula 

officinalis L.). This experiment was conducted under field conditions in a factorial arrangement 

in a randomized complete block design with three replications (replication in place) in the 

Research Farm of the Urmia and Salmas Agricultural Research Center. The first factor was 

irrigation method at two levels including normal irrigation and irrigation cut in the beginning of 

flowering, and the second factor was priming treatments in seven levels including the seeds 

primed with nano fertilizers (iron oxide, zinc oxide and oxide with concentrations of two in 

thousands) and the seeds primed with organic material (humic acid, 72 mg/L, salicylic acid 

2000 micromole and ascorbic acid 200ppm) and control. The results indicated that the priming 

of seeds with nano materials and priming with organic materials caused an increased plant 

height, number of capitol, fresh and dry weight of the plant, fresh and dry weight of root, grain 

yield, harvest index, essential oil percentage, and mineral phosphorus percentage as well as 

increased quantitative and qualitative yield of marigold, especially in drought stress conditions. 

Therefore, its application could be recommended for sustainable and organic agriculture. 

 

Keywords: Priming, nano-fertilizer, organic acids, drought stress, essential oil percentage, 

phosphorous. 

 


