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 خالصه

 شیمیایی فیزیکی، خصوصیات بهبود و عناصر فراهمی بر ای مالحظه قابل اثرهای که هستند یمهم ترکیبات از آلی مواد

 توسعه جهت در آنها مورد در گسترده تحقیقات انجام دارویی، گیاهان از استفاده روزافزون رویکرد. دارندگیاه  بیولوژیک  و

بر  هیومیک اسید و  آسکوربیک اسید ،  سالسیلیک اسیددر این تحقیق اثر از این رو  .سازد می یرا ضرور پایدار کشاورزی

میزان پرولین برگ و اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیکی شامل  گلخشک  و تروزن ، وزن هزار دانهپارامترهای رشد شامل 

طرح بلوکهای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب ی ا تحت شرایط مزرعه و درصد و عملکرد اسانس در شرایط تنش خشکی

 اسید ،  سالسیلیک اسید) موادآلی فاکتور های  آزمایشی شامل پرایمینگ بذور با  ودر سه تکرار انجام گردید.تصادفی 

حله و شاهد )بدون پرایم( وفاکتور تنش خشکی در دو سطح شامل آبیاری و قطع آبیاری در مر ( هیومیک اسید و  آسکوربیک

وزن تر و خشک  وزن هزار دانه، بر روی آلی پرایمینگ با مواد اثر   نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد کهگلدهی  بود. 

 به توجه با لذا .معنی دار بود درصد پرولین ، عملکرد اسانس ودرصد روغن بر روی پرایمینگ و تنش  و اثر متقابل بین  گل

 اسید ،  سالسیلیک اسیدد آلی  از  موا استفاده به که میگردد پیشنهاد میبرند رنج تنش خشکی  از ایران مناطق بیشتر اینکه

 کهزیرا  .گردد بیشتری توجهدر راستای کاهش اثرات سوء تنش خشکی  پرایمینگ به صورت  هیومیک اسید و  آسکوربیک

 .شدمیبا توصیه قابل پایدار و ارگانیک کشاورزی اهداف راستای در آنها کاربرد

 کرد اسانس، همیشه بهار، تنش خشکی     : اسید های آلی، پرایمینگ، پرولین،عملکلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1

 

 پزشکی علوم در؛ کاربردشان نیز حاضر حال در و بوده درمان بیماریها مهم منابع از دور های گذشته از دارویی گیاهان

 گل با ساله، یک گیاهی Asteraceae ازخانوادة Calendula officinalis L)) بهار همیشه گل. ]3 [ است افزایش به رو

 های راه از گیاهان مقاومت فزایشا].  14[دشو می زینتی استفاده و غذایی دارویی، های هدف برای که است زرد روشن و های

قدار محدودی آب در در پیش تیمار م .]7 [تاس ذیرپ امکان رشد، های کننده تنظیم از استفاده و نباتات اصالح شامل مختلف
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چه انجام گیـرد و بـذور  چه و ریشه زنـی قبـل از خروج ساقه گیرد تا فقط مراحل مقـدماتی جوانـه اختیـار گیـاه قـرار می

 به که هستند جدیدی ترکیبات جمله از آن مشتقات و سالیسلیک اسید .]11[ شوند زنی در مراحل بعدی آماده بـرای جوانه

 بر سالیسلیک اسید اثر درمورد. گرفته اند قرار زیادی توجه مورد اخیراً و عمل میکنند گیاهیان برخی رد فیتوهورمون عنوان

 شده مشاهده زنی جوانه افزایش درصد سالیسیلیک اسید محلول در جو دانه های خیساندن در که شده گزارش جوانه زنی

 باشد داشته کشاورزی در زیادی کاربرد میتواند کوربیکمصرف اسیدآس طریق از گیاهان در خشکی به القای تحمل. ]22 [است

 عملکرد میزان پروتئین، کاه، عملکرد دانه، عملکرد افزایش بر اثرمعنی داری گندم گیاه در آسکوربیک اسید باالتر سطوح .]11[

د یکی دیگر از هیومیک اسی. ]5 [داشت آب مصرف کارآیی و سنبله در سنبلچه سنبله،تعداد طول بوته، ارتفاع پروتئین،

باشـد . بـا توجـه بـه مالحظـات زیسـت محیطی اخیراً  کودهـای مناسـب مـورد اسـتفاده در نظام کشاورزی ارگانیک می

استفاده از . ]21  [استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته است

شود که دلیل آن افزایش جذب عناصـری نظیـر ازت، کلسیم، فسـفر، پتاسـیم،  ندام هوایی میاسیدهیومیک باعـث رشـد ا

 در پژوهشی کاربرد اسـیدهیومیک در سـویا باعـث افـزایش جـذب آب، سرعت جوانه .]4 [منگنـز، آهـن، روی و مـس اسـت

ردن عناصر کلسیم و منیزیم در خـاك همچنین تیمار اسید هیومیـک در گندم از طریق کالت ک. ]13 [زنی و تنفس شد

 . ]15 [دباعـث افزایش دسترسی ریشه به این عناصر ش

 

 

 مواد و روش ها .2

 

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

 تحقیقات مرکز در مزرعه مجزا  در دو مکانی در سه تکرار ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفبهار

پرایم بودند که  و اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری  1365 -61زراعی  سال در طیارومیه و سلماس کشاورزی 

با مواد آلی  مینگ پرای دوم  فاکتوریاری در مرحله شروع گلدهی وآبآبیاری نرمال و قطع  سطح  دوآبیاری دارای  اول  فاکتور

آوری  پس از جمع.می باشد و شاهد)بدون پرایم(اسید سالسیلیک  اسید آسکوربیک، ،اسید هیومیکسطح پرایم با محلول 4در 

ها از آزمون حداقل تفاوت معنی  برای مقایسه میانگین-C  MSTATزم با استفاده از نرم افزارهای الهای آماری  ها تجزیه داده

 .صورت گرفت Excel استفاده شد و رسم نمودارها نیز با نرم افزار درصد 5دار در سطح 

 

 

 نتایج و بحث .3

 

وزن تر و خشک گل،وزن صفاتی نظیر  در  با مواد آلی نتایج این تحقیق حاکی از این بود که استفاده از پرایمینگ بذور

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

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

 درصد روغن عملکرد اسانس

 

 پرولین

 

 وزن هزار دانه

 

 df s.o.v وزن ترگل وزن خشک گل

 بلوک 2 230/2 211/2 311/2 226/2 611/2 111/3

 تنش خشکی 1 256/0**  261/2**  464/11 ** 622/2 ** 001/12 ** 444/6** 

 پرایمینگ 3 124/2**  224/2**  115/3**  132/2**  520/102 ** 904/32** 

 **116/0  **523/2  **111/2  **260/2  ns 222/2  ns221/2 3 ایمینگابیاری*پر 

 خطا 11 231/2 222/2 246/2 212/2 245/2 082/0

11/6 44/2 11/2 62/17 31/22 11/12  c.v 

 

 

 وزن تر و خشک گل

 تنش شرایط تحت وزن تر و خشک گل همیشه بهار های شاخص بر پرایمینگ با مواد آلی اثر میانگین مقایسه نتایج     

تیمار  عنوان به مواد آلی از استفاده و یافته کاهشرشد های شاخص خشکی مختلف سطوح افزایش با داد که نشان خشکی

به  مربوط گرم 2425/2و  72/1میزان وزن تر و خشک گل به ترتیب باالترین  شد رشدی های شاخص افزایش سبب پرایمینگ

 نتایج .1،شکلدوگرم مربوط به تیمار شاهد ب 1050/2و 774/2و کمترین مقادیر به ترتیب   سالیسیلیک اسید از استفاده

 پرایمینگ تیمار از استفاده و شد خواهد رشدی های شاخص در کاهش سبب تنش که داده است نشان تحقیقات از بسیاری

 نسبت به شده پرایم بذرهای برتری دارد علت خوانی هم پژوهش این نتایج با که شود می مربوطه های در شاخص افزایش سبب

 از سه دو مرحله توسعه با بذر تیمار پیش اوالً که نمود استنباط چنین توان می را هیگیا مختلف های گونه در نشده پرایم

 طی در ثانیا شود و می زنی جوانه تسریع باعث ساز، و سوخت زمان مدت کردن کوتاه طریق از یعنی زنی جوانه مرحله

 .باشد می گذار تاثیر جنین در غشایی لسلو فسفولیپیدهای بر همچنین و یافته افزایش DNAو  پروتئین سنتز بذر، پرایمینگ

. همچنین، اسید سالیسیلیک تقسیم ]12 [شد داری در ارتفاع گیاه گندمی اسید سالیسیلیک باعث افزایش معن پاشی محلول

 .]0 [ش داد و رشد گیاه را بهبود بخشیدسلولی را درون مریستم گیاهچة گندم افزای



 

4 
 

 

 وزن هزاردانه

 5در سطح  پرایمینگ با مواد آلیکنش دو فاکتور تنش خشکی و  درصد و برهم 1در سطح  با مواد آلیو پرایمینگ  تنش خشکی

نسبت  وزن هزار دانهو اعمال تیمارهای پرایمینگ داری تحت تأثیر قرارداد. با افزایش تنش خشکی، ی معنطور  را به وزن هزار دانهدرصد 

گرم کمترین و  234/0و  222/0 در زمان تنش و غیر تنش به ترتیب در تیمار شاهد وزن هزار دانهنحوی که  یافت، به افزایشبه شاهد 

بیشترین مقدار   گرم 221/0گرم و  410/0 تیمار پرایمینگ با هیومیک اسید هم در شرایط تنش و هم در شرایط  عدم تنش به ترتیب با 

. که بیانگر اثرات مثبت پرایمینگ در کاهش اثرات تنش 2شکل بود

 دلیل کهبهبود وضعیت رشدی و عملکرد همیشه بهار می باشد. خشکی و

 منگنز، پتاسیم، فسفر، کلسیم، ازت، نظیر عناصری جذب افزایش آن

 توانایی هیومیک اسید قابلیتهای حقیقت در.]21 [است مس و روی آهن،

 . ]10 [میباشد فلزی های یون با پایدار های کمپلکس ایجاد
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 درصد پرولین

 

تنش خشکی و پرایمینگ با  بین درصد یک احتمال سطح در داری معنی تفاوت که داد نشان 1جدول زا حاصل نتایج

درصد مربوط به تیمار پرایمینگ با اسیدهیومیک و عدم تنش  510/2به مقدار پرولین میزان ترین بیش . داشت وجود مواد آلی

ط درصد بود. در شرای 077/1و تنش خشکی  به میزان خشکی و کمترین مقدار مربوط به تیمار عدم کاربرد پرایمینگ)شاهد( 

 محققان از بسیاری .3، شکل هیومیک نسبت به سایر تیمار ها در بیشترین مقدار قرار داشت تنش نیز تیمار پرایمینگ با اسید

 دلیل. ]17 [دارد وجود خشکی تحمل و پرولین میزان و گالیسین بتائئین ظرفیت بین مثبت همبستگی که اند داده گزارش

 آزاد پرولین دارای دارد دسترسی پایین آب منبع به که گیاهانی نمود، بیان گونه این را تحت تنش گیاهان در پرولین تجمع

 .]1 [ یابد می تجمع گیرند، می قرار سخت های تنش تحت که گیاهانی پرولین در رو این از هستند کمتری بسیار

 

 
 درصد روغن

 

بیشترین درصد روغن  .1جدول  ،قرار داد تاثیرداری تحت ی معنطور به  صد روغن دانه راکودهای آلی در پرایمینگ با 

درصد مشاهده  24/21و 54/21با میانگین به ترتیب  پرایمینگ با اسید سالسیلیک تیمار  شرایط تنش و غیر تنش دردر

آلی و شیمیایی بر عملکرد روغن دانه های مختلف کودهای  اسماعیلیان و همکاران نیز با مقایسه اثر نسبت. 4، شکلگردید

و تبع  گزارش کرد هرچند با کاهش میزان آب مصرفی بهی در همین راستا ارباب. ]2 [آفتابگردان به نتیجه مشابهی دست یافتند

کارگیر ی کودها ی آلی و  در گیاه ریحان کاسته شد، اما با به و درصد روغن میزان اسانس ،آن بروز تنش خشکی از عملکرد 

ه باتوجه ب.]1 [در سطوح باالی تنش تا حد ی اثرات سوء تنش خشکی بر عملکرد کاهش یافتو سالسیلیک  اسید هیومیک 

به دلیل بهبود  مواد آلی پرایمینگبا  همیشه بهاردرصد روغن در گیاه  شزایحاصل از تحقیق حاضر به نظر می رسد اف جنتای

 .] 16 [ت بر فتوسنتز برگ رخ داده استبثذب عناصر غذایی و همچنین اثرات مج

 

 

 عملکرد اسانس

 

اسانس  درصد بر درصد یک احتمال سطح در تیمارپرایمینگ با مواد آلی واریانس، تجزیه از حاصل نتایج اساس بر

مینگ با تیمارپرای به اسانس مربوط عملکرد بیشترین داده ها میانگین طبق مقایسه  .1جدول،  است بوده معنی دار بهار همیشه

 در آن کمترین .بود کیلوگرم در هکتار  233/5و  104/4اسید سالسیلیک هم در شرایط تنش و عدم تنش به ترتیب به میزان

فاتیمـا و غریـب در تحقیـق خـود در ریحـان و مرزنجوش گزارش کردند که  .5، شکلتنش و غیر تنش بود  شاهد تیمار

ویشی و درصد اسانس ریحان و مرزنجوش منجر به افزایش عملکـرد اسانس دو گونه سالیسیلیک اسید با افزایش عملکرد پیکر ر

. نتیجـه آزمایشـات قبلـی انجـام گرفتـه روی گیاهان دارویی حاکی از آن است که کاهش عملکرد اسانس در ]12 [گردیـد

عملکرد گیاه باشد. چون عملکرد  نتیجه کاهش رطوبت خاك ممکن است ناشی از اثر زیانبار تنش آبی بر رشد، پیکر رویشی و

 .]6،22 [اسانس تابعی از درصد اسانس و عملکرد گیاه میباشد
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 نتیجه گیری کلی .4

 

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

 ریع تر از منابع موجود استفاده بهتری به عمل آورده و در این گیاهانپرایم شده به دلیل جوانه زنی، سبز شدن و استقرار س

و همچنین عملکرد دانه بیشتری نسبت به گیاهان حاصل عملکرد اسانس  درصد روغن،در صد پرولین ، ،گل  خشک وزن تر و 

ت نامطلوب ناشی از تنش بیشتر بود. و توانسته بود در تیمار های همراه با تنش خشکی اثرا(عدم پرایم)از بذر های شاهد

یی دارد این امر میتواند اهمیت دو چندانی الکه نیاز آبی با همیشه بهارخشکی را تا حد زیادی کاهش دهد. که در مورد گیاه 

 .داشته باشد
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ABSTRACT 
Organic matter is one of the most important compounds that has significant effects on the availability of 

elements and the improvement of the physical, chemical and biological properties of the plant. The growing use 

of medicinal plants has made extensive research on them for sustainable agriculture development. Therefore, in 

this research, the effect of salicylic acid, ascorbic acid and humic acid on growth parameters including 1000 

grain weight, fresh and dry weight of flower, and physiological parameters including leaf proline, oil percentage 

and essential oil yield under drought stress conditions under field conditions evaluated. The factorial experiment 

was carried out in a randomized block design with three replications. The experimental factors included priming 

seeds with organic matter (salicylic acid, ascorbic acid and humic acid) and control (without primer) 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 organic matter 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. Therefore, considering that most of the regions of Iran suffer from drought stress, it 

is suggested that the use of salicylic acid, ascorbic acid and humic acid as priming in order to reduce the effects 

of drought stress should be paid more attention. Because their application to organic and sustainable agricultural 

purposes is advisable. 
 

Keywords: Organic Acid, Priming, Proline, Essential Oil Function, Marigold (Calendula officinalis L), 

Drought Stress 

 


