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  چكيده
 سال در شييآزما عملكرد وزني  جوانههاي  شاخص برخي روي بر و آهن با بهار هميشه گل بذر تيمار پيشتأثير  ارزيابي منظور به    

 مطالعه مورد تيمارهاي .شد اجرا زيتبر واحدي اسالم آزاد دانشگاه در تكرار سه در اي مزرعه و آزمايشگاهي مرحله دو در 1390
 %1 + آهن %5/1 تركيبي تيمار دو و مقطر آب شاهد با همراه %2 و %5/1 ،%1 ،%5/0 يها غلظت در بر و آهن با بذر تيمار پيش شامل

 بييترك تيمارهاي در اي ييتنها به بر و آهن %5/1 و %1ي ها غلظت در بـذر تيمار پيش نتايج براساس .بود بر %1 + آهن %2 و بر
 شاخص از آهن سولفات %5/1 محلول در شده ميپرابذرهاي  .ديبخش بهبود شاهد با سهيمقا در را بهار هميشه بذر زني جوانه درصد
 شيافزا صورت در اهچهيگ قدرت شاخص بوريك اسيد با شده تيماربذرهاي  در .بودند برخوردار )3/2 برابر( باالتر اهچهيگ قدرت
 ،بوريك اسيد %1 + آهن سولفات %5/1 حاوي تيمارهاي در گل عملكردالبته  .شد محدود %1 از شيب به ييغذا محلول در بر غلظت

 اسانس .بود شاهد از شتريب %28 و %24 ،%34 ،%39 حدود بيترت به بوريك اسيد %1 + آهن سولفات %2 و آهن سولفات %2 و 5/1%
 ماريت در مترمربع در ليتر ميلي 27/0 تا بوريك اسيد %1 و %5/1 ماريت دو در مترمربع در ليتر ميلي 1/0 از مارهايت نيب در روغني
 اسيد %1 + آهن سولفات %2 تيمار صفت اين نظر ازاما  .داد نشان رييتغ خود از بوريك اسيد %1 + آهن سولفات %5/1 تركيبي
 آهن با بذر ماريتبنابراين  .گرفت قرار تركيبي تيمار ديگر به نسبت تري پايين آماري كالس در اسانس ليتر ميلي 14/0 توليد با بوريك

   .شود هيتوص بهار هميشه گل اسانس عملكرد بهبود براي روشي عنوان به تواند مي بر و
  

   .ييغذا محلول اهچه،يگ قدرت شاخص عملكرد، بهبود ،بوريك اسيد :كليدي هاي واژه
  
  مقدمه

 ،)Asteraceae( كاسني تيره از اي بوته گياهي بهار هميشه
 صمصام( است )Calendula officinalis( علمي نام با

 داليل به ايران در زراعي هاي خاك ).1383 شريعت،
 آبياري، آب بودني كربنات بي ،بودن آهكي جمله از متعددي
 كمبود دچار آلي مواد مقدار بودن نييپا و خشكي تنش
 مصرف كم عناصر ويژه به غذايي عناصر برخي نظر از شديد
 رياضي و ملكوتي( هستند بر و منگنز آهن، روي، نظير

 مستقيم طور به گياهچه استقرار و زني جوانه ).1370 همداني،
 زيستيهاي  ويژگي ازجمله يمتعدد شرايط به غيرمستقيم و

 گياه بر حاكم محيطي شرايط انبار، در نگهداري شرايط بذر،
 بذر روي بر كشت از قبل شده اعمالهاي  مديريت و مادري
  ).1375 بخش، تاج( دارد بستگي

 در ريزمغذي عناصر كاربرد براي مختلفيي روشها
 خاك، طريق از كوددهي شامل كه دارد وجود گياهان
 اين از كي هر .است بذر تيمار و برگ طريق از پاشي محلول
 را گياهان غذايي نيازهاي توانند مي خود نوبه به روشها
 مفيدي روش ريزمغذي عناصر پاشي محلول .نمايند تأمين
 ,.Wilhelm et al( است گياهان در عذايي مواد تأمين براي

 عملي هزينه با روش ولي ،)Savithri et al., 1998؛ 1988
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 كارگريهاي  هزينه و نياز مورد آالت ماشين نظر از باال
 Johnson et( رود مي شمار بهزارعان  خرده مورد دركم  دست

al., 2005(.  تواند مي ريزمغذي عناصر با بذر تيمارالبته 
 گياه تغذيه بهبود براي هزينه كم و ساده روش يك عنوان به

  .)Harris et al., 1999؛ Harris & Jones, 1997( باشد
 مصرف كم و پرمصرف عناصر محلول با بذر پرايمينگ

 ازجمله زراعي گياهان از برخي در عملكرد افزايش موجب
 حال، عين در .است شده اي علوفه گياهان و گندم برنج،

 از جلوگيري نظر از بذر به خسارت شدن وارد احتمال
 كم عناصر بااليي ها غلظت با پرايمينگ اثر بر آن زني جوانه
 براساس .)Roberts, 1948( است شده گزارش نيز مصرف
 در بذر تيمار پيش )2005( همكاران و Johnson هاي يافته

 زني جوانه سرعت مصرف كم عناصر متوسط و كمي ها غلظت
 همين در .است بخشيده بهبود را بلبلي چشم لوبيا و نخود بذر

 بر بلبلي چشم لوبيا گياهچه رشد كه شدگرفته  نتيجه مطالعه
   .شود مي محدود Zn و B غذايي عناصر باالي يها غلظت اثر

Abd El-Wahab و Mohamed )2008( تعداد شيافزا 
 رومي باديان دارويي گياه بوته هر در جانبيهاي  شاخه

)Trachyspermum ammi L.( همزمان  كاربرد اثر بر را
 در چتر تعداد مطالعه اين در .اند كرده گزارش منگنز و روي
 از مخلوطي مصرف اثر بر اسانس و ميوه عملكرد و بوته هر

 همكاران و Mirshekari .كرد پيدا افزايش منگنز و روي
 سبز زيره دانه عملكرد بيشترين كه اند كرده گزارش )2010(
 كه داشت تعلق تيماري به هكتار در كيلوگرم 571 مقدار به
 مصرف كم عناصر و باكتري باهمزمان  صورت به بذر آن در

 تا حداكثر اسانس عملكرد مطالعه اين در .بود شده تلقيح
 با بذر كردن دار پوشش ماريت در هكتار در لوگرميك 2/17

   .كرد دايپ افزايش مصرف كم عناصر
Hossain عدس بذر حيتلق مطالعه از )1999( همكاران و 

 سطع دوام روي بر ژهيو به را مثبتي جينتا مصرف كم عناصر با
 Harris .اند كرده گزارش زراعي اهيگ دانه عملكرد و برگ

 گياهان در روي سولفات با ربذ تيمار كه دريافت )2004(
 است شده محصول كيفي و يكم افزايش موجب گندم و نخود

 با رابذرها  كه است پذير امكان نيز انكشاورز براي و
 تيمار محصول بهتر رشد به رسيدن منظور هب سولفاته كودهاي

زني  جوانه سرعت افزايش باعث بيشتر تيمار پيش .كنند
 دهد افزايش را زني جوانه درصد اينكه تا شود، مي

)Bradford, 1995(. روي تيمار پيش اثرات مطالعه براساس 

 هويج و كرفس در زني جوانه درصد و سرعت ،بذر زني جوانه
 مشاهده يتأثير چنين يازپ در كه حالي در يافتند، افزايش

 مارچوبه در .)Alevarado & Bradford, 1988( نشد
تأثير  اين و شد زني جوانه سرعت افزايش سبب تيمار پيش
؛ Kraurp, 1988( بود مشهود نيز محصول افزايش در

Kramer, 1980(.  
 گل بذر تيمار پيش ارزيابي مطالعه اين از هدف
 برخي روي بر و آهن غذايي عناصر با بهار هميشه
  .بود آن عملكرد وزني  جوانههاي  شاخص

  
  روشها و مواد
 كم رقم بهار هميشه گل روي 1390 سال در شيآزما نيا
 ستگاهيا در اي مزرعه و آزمايشگاهي مرحله دو در پر
 اجرا زيبرت واحدي اسالم آزاد دانشگاهي كشاورز قاتيتحق
 از خاك بافت كه داد نشان خاك هيتجز از حاصل جينتا .شد
يي ايقل تا خنثي همحدود در خاك pH .استي شني لوم نوع
 %9/0 حد در آني آل مواد زانيم و )1/7-8/7( فيضع

 با بذر پرايمينگ شامل مطالعه دمور تيمارهاي .است
 ،%5/0 آهن -1 شامل مصرف كم عناصر مختلف يها غلظت

 برابر ترتيب به %2 آهن - 4 ،%5/1 آهن - 3 ،%1 آهن - 2
 Feو  FeSO4, 7H2O( گرم 105 و 8/78 ،5/52 ،3/26

26%, S 11.5%( ر - 5 آب، ليتر هر درر -6 ،%5/0 ب1 ب%، 
 و 5/88 ،59 ،5/29 برابر ترتيب به %2 بر -8 ،%5/1 بر - 7

 آهن -9 آب، ليتر هر در )H3BO3 )B 17% گرم 118
 آب شاهد -11 و %1 بر + %2 آهن - 10 ،%1 بر + 5/1%

 دري تصادف كامالً طرح براساس شيآزما .بود مقطر
 در كدام هر مزرعه دري تصادف كاملي ها بلوك و آزمايشگاه

   .شد اجرا تكرار سه
 در ژرميناتور از استفاده با آزمايش از بخش اين

 تبريز اسالمي آزاد دانشگاه كشاورزي دانشكده آزمايشگاه
 آزمايش براي استفاده موردبذرهاي  از بخشي .شد اجرا

 و خشك گراد سانتي درجه 70 دماي در آون در پرايمينگ
 شده آسياببذرهاي  .شد تبديل پودر به آسياب توسطبعد 
 ليتر ميلي 4 و HNO3 ليتر ميلي 10 اسيدي مخلوط در

HClO3 ر و آهن عناصر مقاديربعد  و دشدن هضماستفاده با ب 
 طول در Perkins-Elmer atomic absorption دستگاه از

 سنجش مورد نانومتر 420 و 3/248 برابر ترتيب بههاي  موج
 از مرحله اين .)Issac & Kerber, 1971( گرفتند قرار
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 محاسبه منظور به پرايمينگ مراحل انجام از بعد آزمايش
 مورددوباره  بذر در عناصر اين وايمحت در تغييرات
  .گرفت قرار گيري اندازه
 در بهار هميشه بذر از گرم 3 حدود پرايمينگ آزمايش در
 از ليتر ميلي 15 افزودن از بعد پالستيكي ظرف يك داخل
 عناصر از يك هر از مختلفي ها غلظت در نظر مورد محلول

 مرحله در .ندشد ور غوطه ساعت 12 مدت به مصرف كم
 نمك حذف منظور به مقطر آب توسط بار سه بذرها بعدي
 ,.Johnson et al( ندشد داده شستشو بذر پوسته از فياضا

 از يك هر داخل در بهار هميشه بذر 25 تعداد سپس .)2005
 كردن اضافه از بعد و شده ضدعفوني قبل ازهاي  ديش پتري
 از بخش اين .شدند داده قرار ژرميناتور داخل در آب

 شاخص محاسبه .داشت ادامه روز 7 مدت به آزمايش
 بود ترتيب اين به )Seedling Vigor Index( گياهچه قدرت

 و انتخاب تصادفي طور به تيمار هر از گياهچه 10 تعداد كه
 با نهايت در كه شد مي گيري اندازه گياهچه خشك وزنبعد 

 محاسبه گياهچه قدرت شاخص زير رابطه از استفاده
  .)Abdul-Baki & Anderson, 1973( گرديد مي

  
  شاخص قدرت گياهچه= 

   اهچهيگ خشك وزن × نهايي زني جوانه درصد
  

 از قبل سال زييپا در ،اي مزرعه بخش اجراي براي
 جينتا براساس شخم اتيعملي اجرا با همزمان آزمايش

 مقدار به تريپل فسفات سوپر منبع از فسفره كود خاك هيتجز
   مقدار به اوره كود بهار در و هكتار در كيلوگرم 95

 هاي زمان در اي مرحله دو صورت به هكتار در كيلوگرم 125
 جاديا به نسبتبعد  و اضافه نيزم به تنك از بعد و كاشت
 كاشتهاي  رديف نيب فاصله .شد اقدام پشته جوي و ها بلوك

   خطوطي رو ها بوته نيب فاصله و متر سانتي 50
 اول در بذر كاشت .شد گرفته نظر در متر سانتي 30

ي متر سانتي 2-3 عمق در باال تراكم %25 با ماه ارديبهشت
 حقيقي برگ 3-4 مرحله در و انجام فييرد صورت به خاك
 ميتنظ )هكتار در بوته 67000(يي نها تراكم تنك انجام ضمن
 كي روز 7-10 هر هايگ ازين براساس ها كرتي اريآب .شد
 با و آب بخار با ريتقط روش به گل اسانس .دش انجام بار

 و آب بدون ميسد سولفات و كلونجر دستگاه از استفاده

 از كه بود ترتيب اين به كار روش .گرديد انجام اتر ليات دي
 انتخاب گرمي 20 نمونه كي بهار هميشه شده خشكهاي  گل
 به آن گرم 15 دستي، ابيآس در نسبي كردن خرد از بعد و

 و داده قرار بالن درون در مقطر آب تريل ميلي 250 همراه
 و حرارت اثر برسپس  .دش مي داده حرارت ساعت چهار
 شده شكسته اسانس حاويهاي  غده آب، بخار فشار شيافزا
 سردكن در .دش مي سردكن وارد آب بخار با مراهه اسانس و

 دو صورت به آب درون اسانس قطرات عان،يم عمل از پس
 ليدل به آنجا در و حركت مدرج لوله طرف به مشخص فاز

 تجمع آب روي اسانس آب، به نسبت اسانس بودن تر سبك
 باز بالن به رابط لوله قيطر از اضافي آب و افتي مي
 كي از اسانس نمونه حجم رييگ اندازه منظور به .گشت مي

 پس .)Hornok, 1992( گرديد مي استفاده مخصوص سرنگ
 در تريل برحسب اسانس عملكرد اسانس، درصد محاسبه از

 با ها داده ميانگين مقايسه و انسيوار هيتجز .شد نييتع هكتار
 رسم و انجام MSTAT-Cي آمار افزار نرم از استفاده
  .شد انجام Excel برنامه با نمودارها

  
  نتايج
 و آهن مصرف كم صراعن با بهار هميشه گل بذر تيمار اثر

 سطح در گل عملكرد و گياهچه قدرت شاخص روي بر
 اسانس عملكرد و نهايي زني جوانه درصد روي و %5 احتمال

   .)2 و 1هاي  جدول( بود دار معني %1 احتمال سطح در
 بر %1 و آهن %5/1 و %1ي ها غلظت در ذرب نگيميپرا

 و Fe1.5%+B1% تيماريهاي  بيترك در اي ييتنها به
Fe2%+B1% سهيمقا در را بهار هميشه بذر زني جوانه درصد 

 درصد متوسط .ديبخش بهبود نشده ماريتبذرهاي  با
 ييتنها به بر و آهن با شده ماريت بذرهاي يينها زني جوانه

 از زين كنترل ماريت .بودند %5/67 و %5/73 حدود بيترت به
 كمترين با شده ماريتبذرهاي  با مشابه زني جوانه آماري نظر

 درصد بيشترين .داشتند %)5/66 حدود( بر و آهن غلظت
 تركيبي تيمار دو به %2/82 برابر ميانگين طور به زني جوانه
 بهار هميشهبذرهاي  ).1 شكل( داشت اختصاص يادشده

 يينها زني جوانه درصد ييغذا هاي محلول در شده ميپرا
 3 و 6 كاهش كه يحال در .دادند نشان خود از را شترييب

 غلظت نيتر پايين و باالترين در صفت نيا مقدار در درصدي
  .شد مشاهده بر
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   بر و آهن غذايي عناصر با بذر پرايمينگتأثير  واريانس تجزيه -1 جدول
 بهار هميشه گلزني  جوانه هاي شاخص از برخي روي

  شاخص قدرت
 گياهچه

  وزن خشك
 گياهچه

 زنيدرصد جوانه
 نهايي

  درجه
 منابع تغيير  آزادي

  ميانگين مربعات
* 84400 49/11 **03/108 10   تيمار

35/102 55/85  00/22 22  خطا
77/24  13/19 32/14 - CV (%) 

  .دهند مي نشان را %1 و %5 احتمال سطوح در دار معني ترتيب به ،** و *
  

   بر و آهن غذايي عناصر با بذر پرايمينگتأثير  واريانس تجزيه -2 جدول
 بهار هميشه گل عملكرد با مرتبطهاي  ويژگي از برخي روي

  عملكرد
 اسانس

  درصد
 اسانس گل

 عملكرد
 گل

  درجه
 منابع تغيير  آزادي

  ميانگين مربعات
* 00/980  75/11 **46/900 2  تكرار
** 14/3013 15/25 *88/403 10   تيمار

99/300 79/40 80/124 20  خطا
31/28  19/22 99/14 - CV (%) 

  .دهند مي نشان را %1 و %5 احتمال سطوح در دار معني ترتيب به ،** و *
  

 واكنش كي ،اهچهيگ قدرت شاخص گرفتن نظر در با
 در B + Fe و B و Fe با بذر نگيميپرا به دار معني و مثبت
 .شد مشاهده شيآزما در نشده ميپرابذرهاي  با سهيمقا

 اهچهيگ قدرت شاخص كه داد نشان آمده بدست اطالعات
 ريمقاد تا بيترت هب B و Fe با بذر ماريت شيپ توسط تواند مي
 مطالعه نيا در .ابدي شيافزا شاهد به نسبت 5/2 و 8/2

 از آهن سولفات %5/1 محلول در شده ميپرابذرهاي 
 بودند، برخوردار )3/2 برابر( باالتر اهچهيگ قدرت شاخص

 موجب محلول در Fe فقط غلظت در شيافزا كه يحال در
بذرهاي  در .دينگرد اهچهيگ قدرت شاخص شتريب شيافزا
 در اهچهيگ قدرت شاخص بوريك اسيد با شده ميپرا

 %1 از شيب به ييغذا محلول در B غلظت شيافزا صورت
 با نيز Fe2%+B1% تركيبي تيمار .)2 شكل( شد محدود
 تيمار به نسبت صفت اين مقدار در 26/0 برابر كاهشي اينكه

Fe1.5%+B1% از دو هر آماري نظر از ولي كرد، ايجاد 
  ).2 شكل( بودند برخوردار مشابه اهچهيگ قدرت شاخص

 بكار مارهاييت توسط يتوجه قابل طور هب گل عملكرد
 عملكرد نيشتريب .گرفت قرارتأثير  تحت آزمايش در رفته
 حاوي ييغذا هاي محلول دربذرها  كه يهايماريت در ترتيب به
 آهن سولفات %5/1 ،بوريك اسيد %1 + آهن سولفات 5/1%
 ،بودند ور غوطه بوريك اسيد %1 + آهن سولفات %2 و

 %28 و %34 ،%39 حدود عملكردي بيرتت به كه شد حاصل
 كاهش ها غلظت ساير كه يحال در .داشتند شاهد از شتريب

  ).3 شكل( كردند ايجاد گل عملكرد در بيشتر
 در ليتر ميلي 1/0 از مارهايت نيب در روغني اسانس
 27/0 تا بوريك اسيد %1 و %5/1 ماريت دو در مترمربع
 + آهن سولفات %5/1 تركيبي ماريت در مترمربع در ليتر ميلي

 دو بين تحقيق از مرحله اين در .كرد رييتغ بوريك اسيد 1%
 و آمد وجود به يدار معني الفاخت مطالعه مورد تركيبي تيمار
   توليد با بوريك اسيد %1 + آهن سولفات %2 تيمار

 به نسبت تري پايين آماري كالس در اسانس ليتر ميلي 14/0
 در دار معني شيافزاالبته  .گرفت قرار تركيبي تيمار ديگر



 883                                                                                                                 6 ، شماره30، جلد تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران دوماهنامه

 

 ماريت بر باالتري ها غلظت بابذرها  وقتي صفت نيا مقدار
  ).4 شكل( شد مشاهده شدند،
 بدستهاي  داده به توجه با اي مزرعه شيآزما در
 اسانس عملكردواكنش  كه داشت اظهار توان مي آمده

 دار معني و مثبت B و Fe با بذر ماريت به روغني
 يها غلظت بجز مطالعه مورد مارهاييت تمام و باشد مي
 به نسبت باالتري اسانس عملكرد بر %2 و 5/1%

 .داشتند شاهد
  
 

  
  

  بهار زني گل هميشه مصرف بر درصد جوانه تيمار بذر با عناصر كم پيش تأثيرهاي  مقايسه ميانگين -1شكل 
 

  
  

 بهار مصرف بر شاخص قدرت گياهچه گل هميشه كمتيمار بذر با عناصر   پيش تأثيرهاي  مقايسه ميانگين -2شكل 
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  بهار  مصرف بر عملكرد گل هميشه تيمار بذر با عناصر كم پيشتأثير هاي  مقايسه ميانگين -3شكل 
  

  
  بهار مصرف بر عملكرد اسانس گل هميشه تيمار بذر با عناصر كم پيشتأثير هاي  مقايسه ميانگين -4شكل 

  
  بحث

 اثرات ييغذا عناصر با بذر ماريت ،است مشخص كه آنچه
 شگاهييآزما طيشرا در زني جوانه هاي يژگيو روي را مثبتي
 سرعت سهيمقا نهيزم در ارييبس شده منتشر مقاالت .داشت
 با ماريت طيشرادر  مختلف زراعي اهانيگ در بذر زني جوانه
 .دارد وجود نشده ماريتبذرهاي  با سهيمقا درغذايي  عناصر

 ييغذا محلول در B و Fe حضور حاضر، مطالعه در

 در .داد بهبود را بهار هميشه گل بذر يينها زني جوانه
 همكاران و Harris توسط كه بذر نگيميپراهاي  آزمايش

 %50 به تا رسيدن زمان بذر ماريت شيپ شد، انجام )1999(
 ناشي كه داد كاهش ساعت 12 مدت به تا را بذر شدن سبز
 و Ajouri همچنين .بود زني جوانه روي بذر ماريت اثر از

 04/0 از باالتر يها غلظت كه دادند نشان )2004( همكاران
 را بلبلي چشم ايلوب بذر زني جوانه سرعت بوريك دياس مول
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 نيكمتر گريد اي مطالعه در .رساند شاهد حد از تر نييپا به
 Capsicum( نيريش فلفل بذر ماريت از زني جوانه درصد

annum L.( مصرف كم ييغذا عناصر بااليي ها غلظت با 
 در .است شده گزارش )2009( همكاران و Diniz توسط
 )Young )2006 و Deering توسط كه گرييد بررسي
 شده ماريت كسالهي هاي گراس كه ديگرد مشخص شد، انجام
  .زدند جوانه آنها نشده ماريتبذرهاي  از تر عيسر

 كه باشد مي نيا است مشخص كه آنچه حاضر مطالعه در
 اثر است ممكن بوريك دياس و آهن سولفات با بذر ماريت

 .باشد داشته ديشوهاي  اهچهيگ گوريو شاخص روي بر مثبت
Tabrizian و Osareh )2007( و استقرار سرعت تياهم بر 

 و ييدارو اهانيگ عملكرد روي زراعي گياه قوي هياول رشد
 عناصر با تيمار اثر در هرز هاي علف با آنها رقابتي قدرت

 Vieira و Louzada نيهمچن .اند تأكيد كرده ريزمغذي
 باالي لييخي ها غلظت از استفاده كهكردند  انيب )2005(

 شيافزا موجب ايلوببذرهاي  نگيميپرا در زمغذيير عناصر
 باز اوليههاي  برگچه داراي( رنرماليغهاي  اهچهيگ تعداد
 جهينت در كلهاي  اهچهيگ تعداد كاهش و )شكل بد يا و نشده
 شده انجام مطالعه در .ديگرد زمغذيير عناصر يسم اثر

 شويد دارويي گياه روي )Mirshekari )2012 توسط
)Anethum graveolens( در اهچهيگ قدرت شاخص نيز 

 محدود %1 از باالتر بر غلظت و %5/1 از باالتر آهن غلظت
 )2007( همكاران و Harrisهاي  افتهي براساس .شد
 روي %2 و %1 هاي محلول در شده ميپرا ذرتهاي  اهچهيگ
)Zn( بذرهاي  با مقايسه در شترييب وزن دار معني طور هب

 اختالفات نيهمچن .داشتند روز 14 از بعد نشده ميپرا
 در اهچهيگ قدرت شاخص و خشك ماده تجمع در دار معني
 ماريتبذرهاي  نيب ).Catharanthus roseus L( كيول سرخ
 ,.Karthikeyan et al( داشت وجود ماريت بدون و شده

2007(.   
 وزن بهبود به تواند مي بهار هميشه در گل عملكرد شيافزا
 داده نسبت زمغذيير عناصر با بذر نگيميپرا اثر در هزاردانه

 با شده غنيبذرهاي  كه داد نشان مطالعه نيا جينتا .شود
 بهار هميشه اهيگ عملكرد شيافزا در تواند مي ييغذا عناصر

 Osareh و Tabrizianهاي  افتهي با جينتا نيا .باشد ميسه
 روي بر )2007( Singh و بهار شهيهم گل روي بر )2007(

 Mirshekari گزارش بنابر .است هماهنگ نييزم بادام
 شويد گياه از دانه عملكرد باالترين حصول ضمن )2012(

 اين مقدار ،بر و آهن از تركيبي با آن بذر تيمار شرايط در
 به نسبت غذايي عنصر دو اين باالي يها غلظت در صفت
 تياهم .كرد پيدا فتاُ شاهد در ويژه به آنها پايين يها غلظت
 اجزاي روي بر و بدنيمول روي، منگنز، مس، آهن، باالي

 )2010( همكاران و Mirshekari توسط سبز رهيز عملكرد
 دار پوشش كه دارند ديكتأمحققان  نيا .است شده گزارش
 را رهيز بوته هر در چتر تعداد زمغذيير عناصر با بذر كردن

  .دهد مي شيافزا عدد 50 تا
 كاشت بستر در گرفتن قرار از پس شده تيمار بذرهاي

 و تر سريع گياهچه اوليه استقرار و زده جوانه زودتر
 با مقايسه در گياهان اين واقع در .شود انجام مي تر يكنواخت

 را خود اي ريشه تقسيم تري كوتاه زمان در نشده تيمار انواع
 توليد و غذايي مواد و آب بهتر جذب با و داده گسترش
 رسند مي اتوتروفي مرحله به فتوسنتزكننده هوايي هاي بخش

)Drew & Daerman, 1993(. تيمار پيشتأثير  مارچوبه در 
 محيطي نامساعد شرايط در ساقه و ريشه رشد افزايش در

 است بوده تر محسوس رشد مطلوب شرايط به نسبت
)Kraurp, 1988 ؛Kramer, 1980(. گياهچه تر وزن افزايش 

 و زميني سيب حقيقي بذر و پياز فرنگي، گوجه كرفس، هويج،
 نمو و رشد تسريع در آن بيانگر تيمار پيش اثر در خربزه
   .)Alevarado et al., 1987( است گياهچه
 آبسرعت  هبذرها ب كه شود مي موجب بذر ييغذا ماريت
 جهينت در و شود عيتسر سمييمتابولفرايندهاي  و كرده جذب
 ناهمساني درصد و ابدي بهبود زني جوانه سرعت آن
 .)Rowse, 1996( ابدي كاهش زني جوانه در كيولوژيزيف

 قدرت بهبود به منجر تواند مي ها اهچهيگ استقرار شيافزا
 شيافزا تينها در و آفات خسارت كاهش خشكي، تحمل

 نياهاي  هافتيبنابراين  .)Harris et al., 1999( شود عملكرد
 نيز )2000( همكاران و Harris هاي بررسي جينتا با مطالعه
 اثر در زراعي اهانيگ عملكرد شيافزا بر كه دارد مطابقت

   .دارند ديكأت بذر نگيميپرا
 روي توجهي قابلتأثير  نتوانستند رفته اركب مارهاييت
 شاهد با سهيمقا در بهار هميشه گل روغني اسانس درصد
 اسانس عملكرد در دار معني شيافزاالبته  .باشند داشته
 كم عناصر با بذر نگيميپرا جهينت در بهار هميشه روغني
 زيرا .بود انتظار مورد شاهد ماريت با سهيمقا در مصرف

 Fe1.5%+B1% بييترك ماريت از اسانس عملكرد نيشتريب
   .بود نيز گل عملكرد نيشتريب داراي كه شد حاصل
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 ميرمستقيغ اثر از است ممكن عملكرد در شيافزا نيا
 باشد شده ناشي يينها شدن سبز رصدد روي بذر نگيميپرا
بذرهاي  در دارند، ديكأت آن بر همزارعان  كه طوري همان و
 از كمتر واكاري به ازين درصد ييغذا عناصر با شده ماريت

 قادر بذر نگيميپرا ،حال نيا با .است نشده ماريتبذرهاي 
 بر تأثير قيطر از را اهيگ عملكرد ميرمستقيغ طور هب است
 ,Wade & Meinke( بخشد بهبود ها اهچهيگ استقرار روي

1994(.  
 بذر نگيميپرا دار معني و مثبت اثرات بر متعدديمحققان 

 و دارند ديكأت زراعي اهانيگ از ارييبس در ييغذا عناصر با
 در بذر ماريت كه داد نشان زين مطالعه نيا از حاصل اطالعات

 تواند مي B و Fe ييغذا هاي محلول با مزرعه طيشرا
 بهار هميشه اسانس عملكرد بهبود براي روشي عنوان هب

 طول در حتي تواند مي بذر ييغذا نگيميپرا .شود هيتوص
 ازين و رود كارب زراعي اتيعمل انجام بدون و خشك فصل
 براي روش نيابنابراين  .ندارد خواه انرژيهاي  نهاده ريسا به

 به كه نهاده كم كشاورزيهاي  سيستم و پا خردهزارعان 
 خواهد مهم اريبس كنند مي دايپ ازين محدوديهاي  ورودي

  .بود
  

 سپاسگزاري
 دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از قيتحق نيا نهيهز
 دهنگارن لهيوس نيبد .است شده تأمين زيتبر واحد اسالمي آزاد

 معاون و دانشگاهمحترم  استير از را خود قدرداني مراتب
  .ددار مي اعالم پژوهشي
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Abstract 
    In order to evaluate the effect of seed priming with iron and boron on germination parameters 
and yield of marigold (Calendula officinalis L.), laboratory and field experiments were 
conducted in Islamic Azad University, Tabriz Branch, with three replications in 2011. The 
studied treatments were the seed priming with iron and boron at concentrations of 0.5%, 1%, 
1.5% and 2%, distilled water as control and two combined treatments of Fe1.5%+B1% and 
Fe2%+B1%. Results revealed that seed priming with Fe 1% and 1.5% and B, alone or in the 
combined treatments, improved the seed germination speed of marigold as comared to the 
control. The seedling vigor index of primed seeds in Fe 1.5% solution increased up to 2.3. In the 
seeds primed with boric acid, the seedling vigor index was limited when the concentration of B 
in solution increased more than 1%. Dry flower yield in treatments of Fe1.5%+B1%, Fe1.5%, 
Fe2% and Fe2%+B1% were 39%, 34%, 24% and 28% more than control, respectively. 
Essential oil values among treatments ranged from 0.1 mL m-2 in B1.5% and B1% to 0.27 mL 
m-2 in Fe1.5%+B1%. Lower essential oil yield was obtained for the treatment of Fe2%+B1% 
(0.14 mL m-2) compared to B1.5% and B1%. Our results clearly showed that seed priming with 
iron and boron could be recommended as a method for improvement of essential oil yield in 
marigold. 
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