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ی آبیاري، براسینولید و اسید آسـکوربیک بـر سیسـتم دفـاع آنتـبه منظور بررسی تاثیر تنش کم هدف:

تحقیقـاتی و  در مزرعـهصـورت اسـپلیت فاکتوریـل اکسیدانی و اسانس گیاه همیشه بهار آزمایشـی بـه 

  آزمایشگاه دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.

،  10-8) براسینولید (از طشتک تبخیر تبخیرمتر میلی 100و  50آبی (تنش کم شناسی پژوهش:روش
و  1393موالر) و اسید اسکوربیک (ده و صفر میلی موالر) با سه تکرار در دو سـال زراعـی  و صفر 7-10

  تیمارهاي آزمایش بودند. 1394

پلـی  ،کاتـاالز اکسیدانهاي آنتینتایج نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش فعالیت آنزیم ها:یافته

برد براسـینولید و اسـید آسـکوربیک بـه و کـار ،شـدسوپر اکسید دیسموتاز  و  پراکسیداز، فنل اکسیداز

میـزان افزایش فعالیت آنها کمک کرد. همچنین تنش کم آبی موجب افـزایش آسـیب بـه غشـاء شـد و 

کـاربرد براسـینولید و اسـید آسـکوربیک  کـهدرحـالیداري افزایش داد را به طور معنی آلدئیدديمالون

. بـا دهدرا کاهش  میزان مالون دي آلدئیدو  کاسته و آبی شدید تنش کم توانست از آسیب غشاء توسط

 تعداد کاپیتول داشت. میزان پرولینرا کاهش داد اما اثر افزایشی بر  RWCوجود این که تنش خشکی 

آبی کاهش یافت. همچنین در اثر تنش کم)  1394و  1393 (قطر کاپیتول در هر دو سالو  در مترمربع

. با وجود اثر منفی تنش شی بر تعداد کاپیتول در متر مربع داشتبراسینولید  و آسکوربیک اسید اثر افزای

کـاربرد کاربرد براسینولید و آسکوربیک اسید موجب بهبود عملکـرد گـل گردیـد.  ،بر میزان عملکرد گل

، aهاي براسینولید  و اسیدآسکوربیک توانست از شدت تنش تا حدودي کاسته و موجب افزایش کلروفیل

b  و اسیدآسـکوربیک  همچنین اسیدهاي آمینه لیزین و متیـونین در اثـر کـاربردد. و کلروفیل کل گرد

مـوالر  10-7موالر اسیدآسـکوربیک و میلی 10 غلظت کاربردافزایش یافت. با توجه به نتایج  براسینولید 
در اکثر موارد به افزایش تحمل به تنش کمک کرده و حتی موجب بهبود رشد گیاه همیشه  براسینولید 

 دادنشـان  شناسایی شد در گیاه همیشه بهار  GC-MS دستگاه توسطاسانسی که  39شد. نتایج   بهار
داري در میـزان اسـانس شـد. موجب تغییرات معنی کاربرد تیمارهاي براسینولید و اسید آسکوربیک که 

 ،Cineol-8-1شـامل  نرمـالو شرایط  یآبکم تنششرایط ، تحت هاي همیشه بهاراسانساجزاي اصلی 
Geraniol ،α-Muurolene ،Delta-Cadinene ،Alpha-Cadino ، T-Muurolene 18و-
Cineol   بـه اسـانسبـود. بیشـترین مقـدار cadinene-Delta مـوالر   10-7کـاربرد   .تعلـق داشـت

  ) شد. % Cineol )9/118-1,8میلی موالر اسید آسکوربیک حداکثر مقدار  10کاربرد   وبراسینولید 

 و کـاهش   Limoneneو   linaloolافـزایش میـزان دهنـدهایج این پژوهش نشـاننت گیري:نتیجه

Spathulenol و  Tricyclene   بود اسید آسکوربیک و براسینولیدکاربرد خارجی در اثر. 

   آبیاري، تنش کمبراسینولید، اسید اسکوربیکاسانس، هاي کلیدي: واژه
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  فصل اول: مقدمه و هدف 1

 

 

 

 

 

 

  و هدف مقدمه-1

 

  مقدمه  -1-1

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دالیل 

هاي مختلف در خصوص استفاده از دار مردم سرزمینمهم این قدمت باورهاي ریشه

اي بر روي ). در قرن حاضر تحقیقات گسترده1374بیگی. گیاهان دارویی است (امید

هاي جدیدي را براي و داروهایی با ماده مؤثره طبیعی، افق شده گیاهان دارویی انجام

توان گفت بیشتر از یک سوم سازان پژوهشگر گشوده است. میجامعه پزشکان و دارو

دهند و این میزان ل میداروهاي مورد استفاده بشر را داروهایی با منشأ گیاهی تشکی

). در گیاهان دارویی، تولید دارو از مواد 1384مسلماً رو به افزایش است  (امید بیگی، 

 استفاده از ).Martin, 2005باشد (ها میها و مخصوصاً در گلبرگمؤثره موجود در گل

پدر علم ی که ابن سینا دانشمند ایرانی و یاي بس طوالنی دارد تا جاگیاهان دارویی سابقه

طب در کتاب معروف خود به نام قانون از گیاهان دارویی بسیاري نام برده که در درمان 

 گرفته است.ها بهره میبیماران خود از آن

 

  بیان مسأله -1-2

هـا زیستی و غیر زیستی قرار دارند. این تـنش هايدر معرض تنش به طور دائم گیاهان

داده که از عوامل موثر در ایجاد بیمـاري و متابولیسـم رشد، تکثیر و یا تمایز گیاه را تغییر 

اي از پاسخ گیاهی از تغییرات بیـان ژن آیند. در چنین شرایطی، محدودهگیاه به شمار می

زا مقاومـت نمایـد دهد تا گیاه بتوانـد در مقابـل عوامـل تـنشتا متابولیسم سلولی رخ می

)Buchanan et al, 2000(دهـد. اهی را تحت تاثیر قرار مـیهاي گی. شدت یک تنش پاسخ

هاي مناسب در مقابل عوامل ایجاد کننده تنش (زنده یـا در صورتی که گیاه با ایجاد پاسخ

یابد و در غیر این صـورت مـرگ غیر زنده) مقاومت نشان دهد، رشد و بقاي گیاه ادامه می

  دهد.سلولی و در نهایت مرگ گیاه رخ می

 



  
 2 ...هاي مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیاییکننده رشد بر روي ویژگیاثر کاربرد مواد تنظیم

. 

 

شکی یکـی از موانـع اصـلی در تولیـد محصـوالت هاي محیطی و به ویژه تنش ختنش

زراعی و باغی در بسیاري از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمـه خشـک ماننـد ایـران 

کارهاي مقاومـت و  و آبی در محیط، سازکم هاي تنششوند. براي تحمل دورهمحسوب می

هـاي ز تنظیم کننـدههاي مقابله، استفاده اتحمل در گیاهان توسعه یافته است. یکی از راه

هـا براسـینولید اکسـیدانی دارد نتیآیکی از این ترکیبات که خاصیت  رشد گیاهی است و

در فرایند بیان، رونویسـی و انتقـال ژن در  که )Haubrick and Assmann, 2006( هستند

 Zhang et al, 2008 and Mazorra et( دنـگیاهان تحت استرس و شاهد شرکت مـی کن

al, 20002( . از آنجایی که تنش خشکی به دنبال خود تنش اکسیداتیو را در پـی دارد لـذا

توانـد بـا انـواع مختلـف اکسیدان مهم گیـاهی مـیاسیدآسکوربیک نیز به عنوان یک آنتی

هـاي ناشـی از افـزایش انـواع مختلـف هاي فعال ترکیب شده و از بسیاري آسـیباکسیژن

  .Smirnoff, 2005)( هاي فعال بکاهداکسیژن

 Calendula officinalis) با نام علمی (Asteraceaگل همیشه بهار از خانواده کاسنی (

L.هاي زیاد که با کرك نرمی پوشـیده شـده اي متشکل از شاخه) گیاهی یک ساله با ساقه

است. این گیاه به عنوان تصفیه کننده خـون و ضـد التهـاب پوسـتی مصـرف سـنتی دارد 

ی عامـل مـوثري در رشـد و همچنـین سـنتز ترکیبـات ). تنش رطـوبت1384(امیدبیگی، 

  باشد.طبیعی گیاهان دارویی می

 

  اهداف پژوهش -1-3

اثـر کـاربرد  هـاي گـل همیشـه بهـار درها و پـروتئین. بررسی تغییرات فعالیت آنزیم1

  .هورمون براسینولید و اسید آسکوربیک

هـاي مقاومـت بـه سـم.مطالعه تاثیر هورمون براسینولید و اسید آسکوربیک بـر مکانی2

  خشکی گیاه دارویی همیشه بهار.

. مطالعه تاثیر مصرف ترکیبات موثر در رشد بر رفتارهاي فیزیولوژیـک گیـاه همیشـه 4

  بهار

 





  

  

  

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-2

 

  گیاهان دارویی -2-1

اي چهارم داروهشوند. تقریباً یکگیاهان دارویی از مهمترین منابع درمانی محسوب می

هاي گیاهی هستند. گیاهان دارویی منبع طیف وسیعی از تولیدشده حاوي عصاره

هاي ثانویه براي اهداف خاص از جمله دفاع باشند. این متابولیتهاي ثانویه میمتابولیت

افشان و ب حشرات گردهلوج UV  در برابر بیمارگرها و شکارچیان، حفاظت از آسیب نور

  .)Ramachandra and Ravishankar, 2002د (شونتولید میغیره 

ها ها براي تولید متابولیتهایی هستند که باعث القاء و تحریک سلولها مولکولمحرك

شوند، سنتز ترکیبات خاص در غلظت کم استفاده می هنگامی که شوند. این ترکیباتمی

- فته با محركنیا هاي تمایزدهند. در بسیاري موارد با تیمار سلولدر گیاه افزایش می ار

جاسمونات، سالیسیلیک اسید، کیتوزان، فلزات سنگین و امواج فراصوت متیل مانندهایی 

). در طی تیمار با Poulevet et al, 2003هاي ثانویه افزایش یافته است (میزان متابولیت

کنند که باعث ایجاد تنش اکسیداتیو می تولیدROS ها، گیاهان مقدار بیشتري محرك

کنند. هاي آنتی اکسیدان از خود در برابر تنش دفاع میه با استفاده از آنزیمگردد کمی

ROS شود و طی این فرآیند تولید اکسیدان میهاي آنتیباعث افزایش فعالیت آنزیم

هاي باعث بیان ژن ROS کند. به عبارتی دیگر،هاي ثانویه افزایش پیدا میمتابولیت

). Andrea and Ricardo, 2007شود (ر گیاهان میهاي ثانویه دسنتزکننده متابولیت

توانند براي افزایش متابولیت ثانویه مورد استفاده قرار گیرند راهبردهاي ترکیبی نیز می

سازها است که بسته به اینکه ها همراه با پیشدها کاربرد محركکه یکی از این راهبر

رد استفاده قرار گیرند نتایج هاي مختلف موسازها یا در زمانها همزمان با پیشمحرك

تواند به عنوان یک عامل اصلی براي افزایش شود و زمان کاربرد میمتفاوتی حاصل می

 ).Sabater-Jara et al., 2010متابولیت ثانویه در نظر گرفته شود (

 



 

 

آگاهی از عوارض جانبی داروهاي شیمیایی، امکان پذیر نبودن تولید مصنوعی بعضی از 

صنایع داروسازي و اهمیت مـواد مـؤثر گیاهـان دارویـی در صـنایع غـذایی، مواد مؤثر در 

ها به خصـوص در کشـورهاي آرایشی و بهداشتی موجب افزایش کشت، تولید و مصرف آن

اروپایی شده است، و درحال حاضر یک سوم داروهـاي مـورد اسـتفاده در جوامـع انسـانی 

ی بر این متمرکز اسـت کـه سـاخت داراي منشأ گیاهی بوده و مساعی جهانی صنایع داروی

بقیه داروها نیز تدریجاً به منابع عالم گیاهی متکـی گـردد. اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و 

از مردم  %90معطر در کشورهاي توسعه یافته به شدت در حال افزایش است و هم اکنون 

نیازهـاي  %65کنند و بـه طـور نمونـه این کشورها از داروهاي با منشأ گیاهی استفاده می

-نیازهاي دارویی چین و هند از منابع گیاهی تأمین می %90دارویی آلمان و مجارستان و 

اسـتفاده روز افـزون از داروهـاي طبیعـی و گیـاهی در اکثـر ). 1374شود (امیـد بیگـی، 

شناسی، فارماکولوژي و بالینی در امـر شناسـایی هاي سمکشورهاي جهان و انجام پژوهش

، موجب شناخت آثار جدید و بارز درمانی از گیاهان و مواد طبیعـی خواص درمانی مختلف

شده و افزون بر گیاهان، جانوران دریایی هم به عنوان منابع نوین براي تهیه داروهاي مؤثر 

گیاهان منبع  ).1388و مفید مورد بررسی و تحقیق همه جانبه قرار گرفته است (قاسمی، 

هـا، ت شیمیایی نظیر مواد معطـر، چاشـنیترکیبا اي ازارزشمندي در تولید طیف گسترده

-هاي طبیعی، مواد غذایی صنعتی ، مواد ضد میکروبی و مـواد دارویـی مـیشیرین کننده

 شـوندهـاي ثانویـه شـناخته مـیباشند که در اکثر موارد این ترکیبـات بعنـوان متابولیـت

)Nascimento and Fett-Neto, 2010..(  

  همیشه بهار تاریخچه گیاه دارویی -2-1-1

شده. از بوي تند همیشه بهار توسط اروپائیان کاشته می 12گل همیشه بهار در قرن 

گردیده و این گیاه در میان گیاهان دیگر براي به عنوان یک آفت کش موثر استفاده می

). گیاه همیشه بهار توسط Martin, 2005( شده استدفع حشرات به کار برده می

هاي اروپا کاشته شده، به شده و نیز در باغها کشت میندوها و عربها، هها، یونانیمصري

به  Calendusکشت شده است. اسم این گیاه از نام التین  12صورت دارویی از قرن 

دهی گرفته شده است. به این دلیل که عنوان اولین روز هر ماه، به دلیل دوره طوالنی گل

آید ، نشانه اي از خورشید به حساب میکنندهاي این گیاه خورشید را تعقیب میگل

)Kathi and Kemper, 1999 .( گیاهان دارویی در طول تاریخ همیشه با انسان قرابت

پوشیده نیست اگر چه عالقه،  یخاصی داشته و آثار دارویی و موارد استفاده آن بر کس

بختانه هاي گذشته ناچیز بوده، ولی خوشهمدمی و توجه به این گیاهان مفید، در سال
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مورد توجه بیشتري قرار گرفته است. به طور کلی نظیر این گونه گیاهان هنوز هم  "اخیراً

در داروسازي و طب مصرف زیادي دارند ولی به علت عدم شناخت و اطالع از محل رویش 

گیرد. گیاهان دارویی به صورت خودرو و به ها مورد استفاده صحیح علمی قرار نمیآن

هنوز در کشور ما  به نحوي که در کشورهاي مترقی معمول است، صورت کشت و پرورش

است به طوري که  گیري در این زمینه دارد مورد توجه قرار نگرفتهکه تاریخچه چشم

اندر کاران گیاه درمانی از گیاهان مفید و فراوانی که در ایران پراکندگی _غالب دست

ها واقف نیستند و چه اص درمانی آندارند، بی اطالع بوده و به مواد متشکله مؤثر و خو

گردند بودن اثرات درمانی، نیز به صورتی مصرف می ابسا گیاهان خوراکی که در عین دار

).  اما بررسی مواد 1374کنند (صمصام شریعت، که اثر مفیدي در بدن ظاهر نمی

 شیمیایی ثانویه با تجزیه شیمیایی گیاهان دارویی در قرن نوزدهم آغاز شد و این

، هر کدام حداقل پایه ها نشان داد که گیاهان دارویی عالوه بر ترکیبات عمومی وبررسی

هاي جدید داراي یک ماده مؤثره ثانویه مخصوص به خود هستند. با توجه به پیشرفت

علوم شیمی و داروسازي مواد مؤثره الزم در معالجات پزشکی امروزه به صورت مصنوعات 

با وجود عرضه مواد مصنوعی مثل داروهاي شیمیایی، از شوند کارخانه اي عرضه می

آمار  باشدنیاز میها اهمیت گیاهان دارویی کاسته نشده هنوز به کشت و تولید آن

کند و با وجود داروهاي شیمیایی مشابه مواد مؤثره هاي اخیر این امر را تائید میسال

هان نکاسته است، بلکه تولید و گیاهان دارویی به مردم نه تنها از کشت و تولید این گیا

تهیه برخی مواد مؤثره که در صنایع دارویی اهمیت  زیراها افزایش یافته است. مصرف آن

بخشی  رغم اثرپذیر نیست، همچنین داروهاي شیمیایی علیدارد به طور مصنوعی امکان

اي گیاهی داروه کهدرحالی ،باشندوي بدن انسان میمطلوبی رسریع داراي اثرات جانبی نا

داراي اثرات مفیدي بر دوام سالمت بدن هستند همچنین آشنایی علمی و بنیادي انسان 

با خواص آثار مفید مواد دارویی طبیعی موجب استفاده مجدد آن شده به طور گسترده 

هاي اخیر ها در سالشود. اهمیت گیاهان دارویی و وسعت کشت و کار آنکشت و کار می

هاي نوین کشاورزي مواد مؤثره و عملکرد داشت تا با استفاده از روشرا بر آن  پژوهشگران

این گیاهان را در سطح وسیع افزایش دهند گل همیشه بهار حاوي مقادیر کم اسانس 

اي به نام کالندولین، صمغ، اي تلخ، اسیدهاي آلی، مادهروغنی فرار، ساپونین، رزین، ماده

هاي خشک و اینولین(در ریشه)، اسید ر گلبرگمواد لعابی، آلبومین و یک ماده رنگی د

  ). 1382باشد (فالحتگر، سالیسیلیک، اسید لوریک، اسید پالمیتیک و کلسترول می

 



 

 

  مبدأ و پراکنش همیشه بهار -2-1-2

باشد ولی در سرتاسر پهنه اروپا و حتی جهان مدیترانه محل اصلی گیاه همیشه بهار می

این گیاه در حال حاضر به عنوان یک گیاه دارویی  شود.به عنوان گیاه زینتی کشت می

). همیشه بهار بومی نواحی مرکزي، شرقی و Bernath, 1993گیرد (مورد استفاده قرار می

شد و کاربرد هاي اروپا کشت میجنوبی اروپاست. گیاه همیشه بهار از قرن دوازدهم در باغ

هاي ). این گیاه در موقعیت1385رسد (سورمقی، آن در فرهنگ عامه به همان قدمت می

کند و بومی اروپاي مرکزي و مدیترانه آفتابی آمریکاي شمالی و اروپا به سادگی رشد می

). در مسجد سلیمان و در نواحی غربی ایران و Edward and Gilman, 1999باشد (می

  ). 1368(زرگري،  رویدجنوب غربی ایران می

  بهارهمیشه  گانکشورهاي تولید کنند -2-1-3

در مناطق مدیترانه اي مانند بالکان، همچنین شرق اروپا، شمال آمریکا و مقدار کمی 

شود. کشورهاي صادر کننده شامل مصر، لهستان و مجارستان هستند در آلمان کشت می

). گیاه همیشه بهار در کشورهاي آلمان، استرالیا، چک، اتریش، سوئیس، 1385(سورمقی، 

(امید بیگی،  شودصر و سوریه به عنوان گیاهی دارویی کشت میمجارستان و اخیرًا در م

1384.(  

هاي گوناگون، دربردارنده بیش ایران با داشتن اقلیم متنوع و در نتیجه وجود رویشگاه

گونه دارویی است. با وجود این  2300گونه گیاهی است که در بین آنها حداقل  8000از 

اسفانه کشورمان به جایگاه اصلی خویش در زمینه نظیر، متذخیره ژنی منحصر به فرد و بی

گیاهان دارویی دست نیافته است که باید در اولین اقدامات به شناخت دالیل عدم 

پیشرفت و ارائه راهکارها پرداخت. اگرچه طی نیم قرن گذشته، استفاده از داروهاي 

ی سبب گرایش بار آنها بر زندگشیمیایی و سنتزي به شدت رواج یافته ولی آثار زیان

مجدد به گیاهان دارویی شده است. گیاهان منبع مهمی از دارو در طی هزاران سال 

از مردم هنوز به  %80باشند و مرکز سالمت جهانی تخمین زده که امروزه بیش از می

دهد درمانهاي سنتی مثل استفاده از گیاهان به عنوان دارو تکیه دارند. گزارشات نشان می

رم داروهاي تجویز شده حاوي عصاره گیاهی یا ترکیبات فعال بدست که حدود یک چها

  ).Tripathi and Tripathi, 2003آمده از آنها هستند (

استفاده از گیاهان دارویی و معطر در کشورهاي توسعه یافته به شدت در حال افزایش 

کنند و میاز مردم این کشورها از داروهاي با منشأ گیاهی استفاده  %90است و هم اکنون 
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نیازهاي دارویی چین و  %90نیازهاي دارویی آلمان و مجارستان و  %65به طور نمونه 

  ). 1388شود (قاسمی. هند از منابع گیاهی تأمین می

  شناسیرده بندي و مشخصات گیاه -2-1-4

 Calendula) علمی نام )، باAsteraceaهمیشه بهار گیاهی است از خانواده کاسنی(

officinalis L.)اي است و اسامی دیگر آن، همیشه بهار باغی، همیشه بار، گیاهی بوته

). گیاهی علفی، زیبا و داراي 1383(صمصام شریعت،  باشدو قرمهان می زبیده آذرگون،

متر است. برگهائی ساده، بیضوي دراز، پوشیده از _سانتی 50تا  20اي به طول ساقه

روي ساقه  اي روشن دارد. بریل به قهوهج دار و به رنگ سبز ماکرك، با کنارهاي مو

گردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط هاي درشت و زیبا ظاهر میمنشعب آن، کاپیتول

شکفته و سپس در بعد از ظهرها،  10تا 9ها در فاصله ساعت زندگی، به طور منظم صبح

له اي و گردد کاپیتول هاي آن داراي دو نوع گل، یکی لوجمع می 5تا  4بین ساعت 

اي، به رنگ زرد مایل به نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است (زرگري، دیگري زبانه

رود. از ). ریشه این گیاه مخروطی شکل است و به طور مستقیم در خاك فرو می1368

ها بلند، باریک، شوند. برگقسمت تحتانی ساقه، شاخه هاي فراوان و کوتاهی منشعب می

اند. رنگ به طور متناوب روي شاخه قرار گرفته و قد دندانه بودهبیش کرك دار و فا کم و

اي متحدالمرکز که تعداد هاي دایرهاي روي محورهاي زبانهچهها سبز روشن است. گلآن

یا نارنجی است. میوه فندقه، ها زرد گیرند. رنگ گلیا بیشتر است، قرار می 8تا  4ها آن

(امید بیگی،  گرم است 12تا  8وزن هزار دانه، اي رنگ و سطح آن ناصاف است. قهوه

). 1385شوند (صالحی سورمقی، ها باز و عصرها بسته میها معموالً صبح). گل1384

شوند. تکثیر آن از هاي آن به شکل طبق منفرد در انتهاي شاخه گل دهنده ظاهر میگل

  ). 1382(میر حیدر،  شودطریق کاشت بذر در بهار انجام می

  نیاز اکولوژي همیشه بهار -2-1-5

اي است، در طول رویش به گرما و از آن جایی که منشأ این گیاه نواحی گرم مدیترانه

همچنین تابش نور نیاز دارد. همیشه بهار به خوبی قادر است خشکی را تحمل نماید. بذور 

 6لی ا 5زنند. بذور تا روز جوانه می 5تا  4گراد پس از درجه سانتی 10تا  8در دماي 

هاي پایین را به خوبی سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند. همیشه بهار درجه حرارت

هاي زیر صفر است. تحمل درجه حرارت بهکند. حتی براي مدت محدودي قادر تحمل می

 کند، هاي زیبایی تولید میهاي فقیر (از نظر مواد غذایی) نیز گلاگر چه این گیاه در خاك
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Abstract 
Research Aim: In this study we investigated the effect of drought stress, Epi-
brassinolide and ascorbic acid effects on the antioxidant defense system, yield and 
essential oil of the pot marigold in a split factorial design in three replications at the 
Research Farm and Laboratory of Agricultural and Natural Resources Faculty of 
Mohaghegh Ardebili University in 2014 and 2015. 
Research method: Drought stress induced as two levels of irrigation 50 and 100 mm 
evaporation from the class A pan, brassinolide at 0, 10-7 and 10-8 M and ascorbic acid 
at 0 and 10 mM. 
Findings: The results showed that drought stress increased the activity of antioxidant 
enzymes such as catalase, polyphenol oxidase, peroxidase and superoxide dismutase, 
and the application of brassinolide and ascorbic acid elevated these enzymes activity. 
Water deficit stress also increased the damage to the membrane and significantly 
increased malondialdehyde, wherease, the application of brassinolide and ascorbic 
acid diminished the membrane injury and malondialdehyde countent under severe 
drought stress. Although drought stress reduced the RWC, but increased the proline 
countent. The number of capitula per square meter and capitol diameter in both years 
(2014 and 2015) decreased due to water stress. Brassinosteroids and ascorbic acid 
also had an incremental effect on the capitol number. Despite the negative effect of 
stress on flower yield, application of brassinolide and ascorbic acid improved flower 
yield. The application of brassinosteroids and ascorbic acid reduced the stress 
intensity and increased chlorophyll a, b and total chlorophyll. The results also showed 
that lysine and methionine increased by ascorbic acid and bracinosteroids. 
Application of ascorbic acid and brassinososteroids at 10-7 M increased stress 
tolerance and improved the growth of the pot marigold. In addition, 39 constituents 
were recognized by GC–MS from the pot marigold essential oil and the recorded 
results indicated that the treatments had significant responses. The major components 
of pot marigold essential oils belonged to 1,8-Cineol, Geraniol, α–Muurolene, Delta-
cadinene, Alpha-cadinol, and T-Muurolene under drought stress and non-stress 
conditions. Application of 10-7 M brassinolide and application of 10 mM ascorbic 
acid resulted in a maximum value of 1.8-Cineol. 
Conclusion: The results of this study showed an increase in the amount of linalool 
and limonene, and reduction of spathulenol and tricyclene by brassinolide and 
ascorbic acid. 
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