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  خالصه

 پایدار کشاورزی به دستیابی جهت در موثر گامی تواند می غذایی عناصر آزادسازی دقیق کنترل منظور به کودها نانو از استفاده

 همیشه بهارترین عامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان دارویی از جمله  تنش خشکی مهم. باشد زیست محیط با سازگار و

 لتر گبر پارامترهای رشد شامل وزن خشک و اکسید روی  و اکسید بر آهن،اکسید نانوذرات  های در این تحقیق اثر کود. است

 در شرایط تنش ،درصد روغن ،وزن هزار دانه اسانسعملکرد ،میزان پرولین برگ و اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیکی شامل 

ودر سه تکرار انجام تصادفی کامل  طرح بلوکهایبه صورت آزمایش فاکتوریل در قالب ای  . تحت شرایط مزرعهخشکی

 2غلظت  با  ( براکسید  وروی اکسید  آهن،اکسید )نانوذرات  کودهای نانو آزمایشی شامل پرایمینگ بذور با  فاکتور های گردید.

صل نتایج حابود.  وفاکتور تنش خشکی در دو سطح شامل آبیاری و قطع آبیاری در مرحله گلدهی  و شاهد )بدون پرایم( در هزار

گ پرایمینو اثر متقابل بین  وزن تر و خشک گل وزن هزار دانه، بر روی پرایمینگ با مواد نانواثر   از تجزیه واریانس نشان داد که

در مجموع از نتایج این آزمایش می توان بیان کرد   .معنی دار بود ودرصد روغن  عملکرد اسانس ،ین درصد پرولبر روی  تنش و 

در تمام شرایط رطوبتی باعث افزایش ها نانو کود  پرایمینگ بذور باانجام شود  تنشدر صورتیکه کشت این گیاه در شرایط 

 .گردیده و کاربرد آن در راستای کشاورزی پایدار و ارگانیک قابل توصیه میباشد همیشه بهارعملکرد کمی و کیفی 

 عملکرد اسانس تنش خشکی، همیشه بهار، پرولین، : پرایمینگ، نانو کود،کلمات کلیدی

 
 مقدمه  .1

طـب سـنتی و شده در  صورت خام یا فرآوری امروزه گیاهـان دارویـی از گیاهـان مهـم اقتصـادی هسـتند کـه به          

 ای روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته در قرن حاضر تحقیقات گستردهگیرند  وری قرار می مـدرن صـنعتی مـورد استفاده و بهره

اشاره کرد که از اهمیت زیادی (Calendula officinalis)توان به گیاه همیشه بهار از میان گیاهان دارویی مهم می.]4 [است

بوده و موطن اصلی این ( Asteraceae)وردار است. این گیاه یکساله تا چندساله، متعلق به تیره کاسنی در ایران و جهان برخ

، روشی اسـت کـه در آن اجـازه داده میشود پرایمینگ .]11 [گیاه در حوزه دریای مدیترانه، خاورمیانه و اروپای مرکزی است

عبارت دیگر،  چه خارج نشود. به زنی انجام شود اما ریشه جوانه کـه مراحل اولیه طـوری بذرها مقداری آب جذب کننـد بـه

، بـذرها خـشک و هماننـد پرایمینگشوند، بعـد از تیمار  سوم نمی روند اما وارد مرحله دوم جذب آب پیش می بذرها تا مرحله

زنی  افـزایش دهنـده قدرت جوانهترین تیمارهـای  از جمله مهم .]21[شـوند تیمار نشده )شاهد( ذخیره و کـشت مـی بـذرهای

مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی، منابع آبی جهان را تحت تاثیر قرار اشـاره داشت.  با مواد نانوبذور میتوان بـه پـیش تیمـار

همچنین بین رشد اولیه قوی گیاهچه ها و  .] 11 [شود ر به بروز فرایند مردابی شدن در اکوسیستمهای آبی میجداده و من

 به دلیل اینکه ایران از اقلیم خشک و نیمه خشک برخوردار است محدودیت  .]،،3،12[تر، رابطه مثبت وجود داردالعملکرد های با
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رشد گیاه .]2[آب در راس عوامل تولید کشاورزی قرار داشته و اغلب تاثیرجدی در تعیین عملکرد گیاهان زراعی مختلف دارد 

ایی و فیزیکوشیمیایی است که منجر به افزایش وزن خشک گیاه گردیده و تحت تأثیر عوامل ای از فرآیندهای بیوشیمی مجموعه

 تواند گامی موثر غذایی می دقیق آزادسازی عناصردر این راستا استفاده از نانوکودها به منظورکنترل  .]1[محیطی قرار میگیرد 

رعت زمان و سدلیل آنکه با به کار گیری نانو کودها  به د.زیست باشدر جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط 

ترین مقدار مواد غذایی بوده و در ششود، لذا گیاه قادر به جذب بی منطبق و هماهنگ می با نیاز غذایی گیاه رهاسازی عناصر

ن بهینه کرد گیری فناوری نانو دربه کار یابد. برای ه ضمن کاهش آبشویی عناصر، عملکرد محصول نیز افزایش میجنتی

لید های تو سیون کودهای شیمیایی میتوان به دستاوردهای شگرفی از جمله کاهش مصرف انرژی، صرفه جویی در هزینهالفرمو

 .]7،21[دآم ت زیست محیطی نائلالو جلوگیری از معض

 

 

 مواد و روش ها .2

یشه هم کمی  و کیفی بر شاخص های  تحت شرایط تنش و عدم تنش مزرعه  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در        

  در دو مکان19-1311طی سال زراعیدر فی در سه تکرار ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادبهار

 پرایم بودند که فاکتور و اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری و سلماس ارومیهکشاورزی  تحقیقات مرکز در مزرعهمجزا

سطح 4در با مواد نانو  پرایمینگ  دوم  فاکتوروبیاری در مرحله شروع گلدهی آآبیاری نرمال و قطع  سطح  دودارای آبیاری  اول 

 جزیهها ت آوری داده پس از جمعمی باشد.  نانو اکسید روی و شاهد)بدون پرایم( ،نانو اکسید بر،نانو اکسید آهنپرایم با محلول 

ها از آزمون حداقل تفاوت معنی دار در سطح  برای مقایسه میانگین-C  MSTATزم با استفاده از نرم افزارهای الهای آماری 

 .صورت گرفت Excel درصد استفاده شد و رسم نمودارها نیز با نرم افزار 1

 

 

 نتایج و بحث .3

،وزن وزن تر و خشک گلصفاتی نظیر  در  با مواد نانو بذورنتایج این تحقیق حاکی از این بود که استفاده از پرایمینگ          

داده و باعث افزایش و بهبود صفات یاد شده  نشان  واکنش مثبتی هزار دانه،درصد پرولین برگ،درصد روغن و عملکرد اسانس

 .خصوصا در شرایط تنش خشکی گردد
 مزرعه ای شرایط تحت بهار همیشه بررسی مورد صفات بر نانو پیش تیمارهای اثرات واریانس تجزیه -1 جدول

 

 

 

 

عملکرد 

 اسانس

 درصد روغن

 

 پرولین

 

وزن هزار 

 دانه

 

وزن خشک 

 گل
 df s.o.v وزن ترگل

 بلوک 2 1/،13 119/1 399/1 121/1 111/1 3/ 111

 تنش خشکی 1 ،/211**  211/1**  414/19 ** 122/1 ** 9/12،، ** 411/9**

 پرایمینگ 3 114/1**  114/1**  911/3**  131/1**  1،1/،12** 711/32**

**119/1  **113/1  **119/1  **21،/1  ns111/1  ns129/1 3 ابیاری*پرایمینگ 

 خطا 19 139/1 112/1 141/1 191/1 241/1 1،2/1

11/9 44/2 91/2 11/17 31/21 91/11  c.v 
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 وزن تر و خشک گل 

 نانو پرایمینگ با کود هایسطوح مختلف تنش خشکی و ساده  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اثر         

نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد کـه . 1جدول ، دار بود در سـطح یـک درصـد معنی میزان وزن تر و خشک گلو اثـر بـر 

 در بوته نسبت به عـدم تـنش گردیـد .  گل باروراهش معنی دار تعـداد تـنش خشکی در مرحله گلدهی و غالف دهی سبب ک

 

 و خشک گل ینگ بر روی وزن ترپرایم ساده ثراهمانطور که اشاره شد . شدیدتر بود  تشکیل طبقامـا تـاثیر آن در مرحلـه 

گرم  7742/1و  1912/1به میزان  وزن تر گلبیان شده است در بین این تیمارها بیشترین و کمترین  معنی دار بود که در شکل

 نانو اکسیدترتیب مربوط به تیمار پرایم با  بهگرم  1/،1،1و  2333/1به ترتیب  وزن خشک گلبیشترین و کمترین مقادیر و 

ا ر وزن تر گلروی در تمامی سطوح آبیاری بیشترین میزان شاخص  نانو اکسید. پرایم با 1شکل بود )بدون پرایم(روی و شاهد

گیاهان پرایم شده به علت سبز شدن سریعتر و  . مطابقت دارد]21[دارا بود که نتایج این تحقیق با نتایج گزارش شده توسط 

نانو استفاده از محلول  .زودتر کامل کردن دوره رشد رویشی، از سطح برگ بیشتری نسبت به گیاهان غیر پرایم برخوردار بودند

ی داشته است در مورد اثرات مثبت پرایم بر شاخص سطح برگ نیز افزایش شاخص سطح برگ روی در پرایم اثر بیشتراکسید 

عبدالوهاب و  در بوتـه پـس از اعمال تنش موافق بـا نتـایج گلکاهش تعداد  .]4[در اثر پرایمینگ را در ذرت گزارش کردند

با کاهش تشـکیل و همچنـین افـزایش ریـزش گلدهی ود که نشان دادند اعمال تنش خشـکی بعـد از شـروع مرحله ب همکاران

 . ]1[همراه است طبقدر بدو تشکیل  گل

  

 
 

 



 

4 
 

 وزن هزار دانه

ر هزار دانه معنی دا در سطح یک درصد بر وزن پرایمینگو اثـر متقابـل تـنش در  پرایمینگتنش خشکی، ساده  ات اثر        

مقادیر وزن هزار دانه مربوط به تیمار پرایمینگ با نانو اکسید روی در بیشترین مقایسه میانگین ها نشـان داد  . 1بـود جـدول

گرم بود و   ،/721و تیمار  پرایم با نانو اکسید آهن نیز در شرایط غیر تنش به میزان  ،/111مرحله تنش خشکی به میزان

و عدم تنش به میزان   9/7ه میزانبکمترین مقادیر وزن هزار مربوط به تیمار پرایم با نانو اکسید بر در شرایط اعمال تنش 

در مطالعه دیویس و همکاران نیز تنش خشکی وزن هزار دانه نخود را به طـور معنـی داری کـاهش داد .2شکل  گرم بود،/411

 . بـه گفتـه همین محققین، اعمال آبیاری در مرحله پرشدن دانه ها زمینه را بـرای دوام بیشتر فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی

. در توجیه ]11[و همچنـین انتقـال مـواد جهت پرکردن دانه ها فراهم نموده و از این طریق سـبب بهبـود وزن دانه می گردد

کـارایی بهتـر ذرات نانواکسـید روی نسبت باید به خود ساختار ذرات نانو اشـاره کـرد، از آنجایی که ذرات نانو دارای ابعاد بسیار 

ویـژه باالیی دارند که این امر واکـنش پـذیری و تحـرک بـاالتری در گیـاه ایجاد میکند و باعث میشود ریزی هستند لـذا سـطح 

محلول کود روی بـا سـرعت و همگنـی باالتر در گیاه توزیع شود، مجموعه ایـن دالیـل افـزایش پارامترهـای موثر در اجزای 

  .]11،21[های جدی محافظت مـی کنـد  وع تنش از گیاه در برابر آسیبعملکرد را به دنبال دارد و به طور ویژه در شرایط وق

 

 پرولین

ــه میانگین های برهم کنش تنش و م       ــان داد  پرایمینگقایس میزان  و پرایمینگداری بین تنش و  اثر متقابل معنیکه نش

ــدول  لین برگپرو  درصد311/2میزان  سبب افزایش پرولین به پرایمینگ با نانو اکسید روی، در تیمار تنش، 1وجود داشت جـ

شد 9،7/1و کمترین میزان پرولین سید بر میبا صد مربوط به تیمار عدم تنش و نانواک سی  بروت .3شکل  در و همکاران با برر

گیری مقدار پرولین و شــود. نتایج حاصــل از اندازهروی گیاه چچم  بیان کردند که زیادی روی باعث کاهش ســنتز کلروفیل می

ــ ــه و اندام هوایی گیاه گندم نش ــه و اندام هوایی افزایش ان داده که با افزایش غلظت روی  پروتئین در ریش میزان آنها در ریش

شد تر از ریشه میهوایی بیشیابد و مقدار پرولین افزایش یافته در انداممی . هم چنین مقدار پروتئین افزایش یافته در ]1،19[با

شتر از اندام هوا شه بی شان میری شد. پژوهش ها ن شه و اندام هوایی یی می با دهد که با افزایش غلظت روی مقدار پرولین در ری

ـــترسافزایش می بد پرولین در بهبود اس ـــترسیا له اس ـــکی و هایهای محیطی از جم هان و  خش یا ـــنگین در گ فلزات س

سم شه هوایی بیش اندام.مقدار پرولین افزایش یافته در اثر افزایش غلظت روی در ] 12[ها نقش مهمی دارد میکروارگانی تر از ری

 .]9،14،[باشد می

 

 درصد روغن

رار ق پرایمینگ با کودهای نانو و تنش خشکینتایج این آزمایش نشان میدهد که صفت درصد روغن تحت تأثیر کاربرد          

برای  .با کودهای نانو و تنش خشکی در سطح احتمال یک درصد معنی دار گشته است و اثرات ساده و متقابل پرایمینگ گرفته 

مربوط به  ،9/1، و کمتـرین درصـد روغن 14/21درصد روغن بیشترین  پرایم با نانو اکسید آهن و تنش خشکیمثال در تیمار 

تولید روغن نیـاز بـه انـرژی بسـیار بیشتری در از آنجایی که . 4شکل  به دست آمده است پرایم با نانو اکسید بر و تنش خشکی

 مقایسه با تولیـد نشاسـته دارد، بنـابراین وجـود سطح سبزینه مطلوب و فعال که توان فتوسنتزی باالیی داشته باشـند به واسطه

دند که کاربرد گـزارش کر کوچکی و همکاران.]،13،1[بهبود انرژی در گیاه، اثر مطلوبتری بر این صفت کیفـی خواهد داشت

 .]17 [داری درصـد روغن دانه را بهبود داد.   یدر مقایسه با شاهد به طـور معنـ آهن
 

 عملکرد اسانس

ــــر اث پرایمینگ با کود های نانو وتنش خشکی و اثر متقابل  اثرات سادههـا نشـان داد کـه  نتایج تجزیه واریانس داده       

به  ها نشان داد که حداکثر عملکـرد اسـانس مقایسه میانگین . اســــانس داشــــت داری بــــر عملکــــرد معنــــی

کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار پرایمینگ با نانو اکسید آهن وتنش خشکی و کمترین میزان عملکرد اسانس  119/1میزان
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نمودند که  و عبـدالوهاب ونیزگـزارش. محمـد 1، شکل کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهدو تنش خشکی بود 147/3

سبب افزایش رشد گیاه و افزایش ترکیبـات آرومـاتیکی و اسانس در گیاهان دارویی  مصرف عناصر ریز مغذی نظیـر آهـن و روی

 .] 1[شود مانند نعناع می

 

 

 نتیجه گیری کلی .4

، گیاهان حاصل از بذر های پرایم همیشه بهارنتایج این تحقیق نشان داد که در اعمال تیمار های دور آبیاری بر روی گیاه          

 تر و  وزن شده به دلیل جوانه زنی، سبز شدن و استقرار سریع تر از منابع موجود استفاده بهتری به عمل آورده و در این گیاهان

و همچنین عملکرد دانه بیشتری نسبت به گیاهان حاصل از بذر های عملکرد اسانس  لین ،درصد روغن،در صد پرو ،گل  خشک

بیشتر بود. و توانسته بود در تیمار های همراه با تنش خشکی اثرات نامطلوب ناشی از تنش خشکی را تا حد (عدم پرایم)شاهد

 .این امر میتواند اهمیت دو چندانی داشته باشدیی دارد الکه نیاز آبی با همیشه بهارزیادی کاهش دهد. که در مورد گیاه 
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ABSTRACT 
Using nano-fertilizers to accurately control the release of nutrients can be an effective step towards achieving 

sustainable and eco-friendly agriculture. Drought stress is the most important limiting factor the growth and yield 

of medicinal plants, including the Marigold. In this study, the effects of  nano iron oxide,  nano  boron oxide and  

nano zinc oxide fertilizers on growth parameters including fresh and dry weight of flower and physiological 

parameters including leaf proline content, essential oil yield, oil percentage, 1000 grain weight under drought 

stress conditions  are regulated. The field experiment was a factorial experiment in a randomized complete block 

design with three replications. Experimental factors included priming seeds with nano fertilizers (iron oxide, zinc 

oxide and boron oxide) with a concentration of 2,000 and control (no primers) and drought stress in two levels 

including irrigation and non irrigation at flowering stage. The results of analysis of variance showed that the effect 

of priming with nano-materials on 1000- grain weight, fresh and dry weight of flower and the interaction between 

priming and stress on proline percentage, essential oil yield and oil percentage were significant. In summary, the 

results of this experiment can be stated that if the plant is cropped under stress conditions, the priming of seeds 

with nano-fertilizers in all conditions of moisture will increase the quality and quantity of Marigold and its 

application to sustainable and organic farming is recommended. 

 

Keywords: priming, nano fertilizer, proline, Marigold (Calendula officinalis L), drought stress, essential oil 


