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چکیده
استفاده از مواد آلي و نانو کودها بهمنظور کنترل دقيق آزادسازی عناصر غذايي ميتواند گامي مؤثر برای دستيابي به کشاورزی
پايدار و سازگار با محيطزيست باشد .تنش خشکي مهمترين عامل محدودکننده رشد و عملکرد گياهان دارويي ازجمله هميشهبهار
( )Calendula officinalis L.است .اين آزمايش در شرايط مزرعهای بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در
سه تکرار بهصورت مرکب (تکرار در مکان) واقع در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزی اروميه و سلماس اجرا شد .فاکتور اول
نحوه آبياری در دو سطح شامل آبياری و قطع آبياری در مرحله شروع گلدهي و فاکتور دوم پيشتيمار بذرها در هفت سطح شامل
بذرهای تيمار شده با کودهای نانو (اکسيد آهن ،اکسيد روی و اکسيد بر با غلظت دو در هزار) و پرايم شده با مواد آلي (اسيد هيوميک
 72ميليگرم در ليتر ،اسيد ساليسيلک  2000ميکرومول و اسيد آسکوربيک  )200ppmو شاهد بود .نتايج تجزيه مرکب دادههای
آزمايش حکايت از اين داشت که استفاده از پيشتيمار بذرها با مواد نانو و پيشتيمار با مواد آلي در صفاتي مانند ارتفاع بوته ،تعداد
کاپيتول ،وزن تر و خشک بوته ،وزن تر و خشک ريشه ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت ،درصد اسانس و درصد عنصر معدني فسفر
واکنش مثبتي نشان داده و بهترين واکنش از کاربرد پيشتيمار اسيد سالسيليک و نانو اکسيدروی ديده شد و باعث افزايش و بهبود
صفات يادشده و عملکرد کمّي و کيفي هميشهبهار بهويژه در شرايط تنش خشکي ميگردد و کاربرد آن در راستای کشاورزی پايدار و
ارگانيک قابل توصيه ميباشد.

واژههای کلیدی :تيمار قبل از کاشت ،نانو کود ،اسيدهای آلي ،تنش خشکي ،درصد اسانس ،فسفر.

مقدمه
تنش نتيجه روند غير عادی فرايندهای فيزيولوژيکي بوده
و از تأثير يک و يا تأثيری از عوامل زيستي و محيطي

حاصل ميشود .بهعبارتديگر تنش عبارت است از :قرار
گرفتن ارگانيسم تحت تأثير شدتي از يک عامل محيطي که
موجب اُفت ظاهری ،بازده و يا ارزش آن ميشود .ميزان کم
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نزوالت آسماني و پراکنش نامنظم آن سبب بروز تنش
خشکي در طول دوره رشد گياهان زراعي ميشود
( .)Khodary, 2004خشکسالي و تنش خشکي يکي از
عمدهترين عوامل غيرزيستي محدودکننده رشد و عملکرد
محصوالت زراعي در بيشتر مناطق دنيا ميباشد و در ايران
نيز بجز سواحل دريای خزر و قسمتهای کوچکي از شمال
غربي کشور ،بقيه مناطق تماماً جزو مناطق خشک و نيمه
خشک محسوب ميشوند ( Harris .)Ehiaei et al., 2009و
همکاران ( )2007بيان کردهاند که خشکي يک تنش چند
بعدی است که گياهان را در سطوح مختلف سازماني تحت
تأثير قرار ميدهد .در سطح گياه پاسخ به تنش خشکي
پيچيده است ،زيرا بازتابي از تلفيق اثرات تنش و پاسخهای
مربوطه در تمام سطوح پايين سازماني ،در فضا و زمان
است Neumann .و  )2001( Shalataگزارش کردند که
خشکي بهعنوان مهمترين فاکتور کنترلکننده عملکرد
محصوالت ،تقريباً روی کليه فرايندهای رشد گياه تأثيرگذار
است .مرحله زايشي رشد گياه حساسيت خاصي نسبت به
تنش آب دارد و وسعت کاهش عملکرد ناشي از تنش
خشکي از مرحله زايشي به طرف رسيدگي افزايش مييابد.
اگرچه کمبود رطوبت در تمام مراحل رشد زيانآور است
ولي کمبود در مرحله زايشي اجزاء عملکرد گياه را بيشتر از
ساير مراحل تحت تأثير شديد خود قرار ميدهد .اثر تنش
در طول نمو توليدمثلي نيز بسيار زيانآور است ،زيرا رشد
دانهها را کاهش ميدهد و از نتايج آن ميتوان تقليل مقدار
آب موجود به هنگام تشکيل دانهها را در غالت ذکر کرد
( .)Parsa & Bagheri, 2008اثر تنش خشکي بر
متابوليتهای ثانويه در برخي از گياهان دارويي اغلب
موجب افزايش بعضي از ترکيبها يا ثابت ماندن آنها
ميشود .گياهان دارويي مخازن غني از متابوليتهای ثانويه
يعني مواد مؤثره اساسي بسياری از داروها ميباشند .مواد
مذکور اگرچه اساساً با هدايت فرايندهای ژنتيکي ساخته مي
شوند ،ولي ساخت آنها بهطور بارزی تحت تأثير عوامل
محيطي قرار ميگيرد ( .)Omidbaigi, 2000تأثيرات
نامناسب تنش خشکي در کاهش عملکرد اسانس در گياه

بررسی تأثیر پیشتیمار بذر بر عملکرد ...

هميشهبهار گزارش شده است ( Khalid & Teixeira da

 .)silva, 2012گل هميشهبهار ()Calendula officinalis L.
از خانواده  Asteraceaeگياهي يکساله ،با گلهای روشن و
زرد است که برای هدفهای دارويي و زينتي استفاده
ميشود ( .)Khalid Silva, 2010پيشتيمار بذر يکي از
تکنيکهای سادهای است که قدرت رشد و استقرار
گياهچهها و در نتيجه کارايي گياه را در مزارع بهبود مي
بخشد Harris .و همکاران ( )2007و  Farooqو همکاران
( )2006گزارش کردند که پيشتيمار کردن بذر ذرت و برنج
باعث استقرار و رشد بهتر گياه و همچنين گلدهي زودتر آن
گرديد Harris .و همکاران ( )2007پيشنهاد کردند که
پيشتيمار با مواد مغذی يک روش جديد بوده که بهطور هم
زمان اثرات مثبت پيشتيمار و افزايش سطح عناصر غذايي
در بذر را بههمراه دارد .اسيد ساليسيليک يک ترکيب فنلي
است و با داشتن خاصيت آنتياکسيداني در تنظيم فرايندهای
فيزيولوژيکي گياهان نقش دارد .نتايج مطالعات پيشتيمار بر
روی ذرت و خردل نشان داد که فعاليت رابيسکو و سرعت
فتوسنتز در گياهان تحت تنش و زماني که با ساليسيليک
اسيد تيمار شدند افزايش پيدا کرد و اين امر منجر به افزايش
عملکرد در مقايسه با گياهاني شد که با ساليسيليک اسيد
تيمار نشده بودند ( .)Khodary, 2004مصرف خارجي
آسکوربيک اسيد ميتواند مقاومت به تنش خشکي را
افزايش و سبب کاهش اثر تنش اکسيداتيو حاصل شود
( .)Shalata & Neumann, 2001گونههای فعال اکسيژن
عامل اصلي پراکسيداسيون ليپيدی هستند ( & Upadhyaya
 .)Panda, 2004پيشتيمار با اسيدهيوميک ميتواند بهطور
مستقيم اثرهای مثبتي بر رشد گياه بگذارد ،بهطوری که رشد
قسمت هوايي و ريشه گياه توسط آن تحريک ميشود.
همچنين اسيد هيوميک با افزايش فعاليت آنزيم روبيسکو،
سبب افزايش فعاليت فتوسنتزی گياه ميشود ( Delfine et
 .)al., 2005پيشتيمار تغذيهای نوعي از پيشتيمار است که
در آن بذرها با محلولهای حاوی ريزمغذیهايي مثل آهن و
روی تيمار ميشوند (.)Ghaffari Malayeri et al., 2012
بهبود وضعيت ريزمغذیها در گياه ،عملکرد و محتوای
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ريزمغذی بذر را افزايش ميدهد .آهن يکي از عناصر غذايي
ريزمغذی ميباشد که در اعمال متابوليکي مثل تثبيت
نيتروژن ،ساخت کلروفيل و تيالکوئيد ،توسعه کلروپالست،
توليد رنگدانه و بهعنوان کاتاليزور در فعاليتهای آنزيمي
ازجمله آنزيمهای مسير تنفس نوری و گليکوالت و
آنزيمهای تنظيم و کنترل تعرق گياه مشارکت دارد
( .)Blakrishman, 2000عنصر روی بهعنوان بخشي از
ساختمان آنزيمها و يا بهصورت  RNAو  DNAکوفاکتور
عمل ميکند .عنصر روی برای ساخت متابوليسم
کربوهيدراتها ،روغنها و پروتئينهای ساختمان ريبوزوم
استفاده ميشود .عنصر روی همچنين در فتوسنتز ،تقسيم
سلولي و طويل شدن سلول ،حفظ ساختمان و عملکرد
غشای سلولي و هورمون تحريککننده رشد و باروری
(گلدهي و ميوهدهي) گياهان مشارکت دارد ( Oshodi et al.,
.)1993

مواد و روشها
به منظور بررسي تأثير پيشتيماار باذر در مزرعاه در
شرايط تنش و عدم تنش بر شااخص های کمّاي و کيفاي
هميشه بهار ،آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالاب طارح
بلوک های کامل تصادفي در سه تکرار در طي سال زراعي
 95-96به صورت مرکب (تکرار در مکان) واقع در مزرعه
تحقيقاااتي مرکااز تحقيقااات کشاااورزی اروميااه بااا طااول
جغرافيااايي  48درجااه و  2دقيقااه و عاار جغرافيااايي
 37درجاه و  44دقيقااه شامالي و ساالماس  38درجااه و
 12دقيقااه شاامالي و عاار جغرافيااايي  44درجااه و
 46دقيقه و  40ثانيه شرقي اجرا شد .فاکتور اول آبيااری
در دو سطح شامل آبياری نرمال (آبياری منظم طبق عرف
زارع تا زمان برداشت) و قطع آبيااری کامال در مرحلاه
شروع گلدهي (نحوه اعمال تيمار تانش خشاکي مطاابق
طرح به اين صاورت باود کاه بالفاصاله بعاد از رسايدن
گياهان به مرحله تيماری مدنظر ،آبياری کالً در آن مرحله
قطع شد) و فاکتور دوم پيشتيمار با مواد نانو در  3سطح
پيشتيمار با محلاول نانواکسايد آهان ،نانواکسايد باور و
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نانواکسيد روی با غلظت دو در هزار و پيشتيمار با ماواد
آلي در  3سطح (پيش تيماار باا محلاول اسايد هيومياک
 72ميليگرم در ليتر ،اسيد ساليسيلک  2000ميکرومول و
اسيد آسکوربيک  )200ppmو شاهد (بدون پايشتيماار)
مي باشد .کودهای نانو محصول شرکت دانشبنيان صادور
احرار شرق (خضراء) مي باشد .بذرها در سه ساانتي متری
زير سطح خااک در تااريخ  95/2/10به صاورت خطاي
کشت شدند .گياهان کاشته شده در رديفهايي به فاصاله
 30سانتي متر از هم و با فاصاله  8ساانتي متر از هام در
روی رديف استقرار يافتند .با توجه به فواصل کشت بااال،
کرتهاای آزماايش در  12ردياف ( 2ردياف حاشايه و
 6رديف برای برداشت گل و  4رديف برای برداشت دانه)
به طول  2/5متر در نظر گرفته شدند .اين آرايش کاشات
 415000بوته در هار هکتاار ايجااد کارد .بارای تعياين
ويژگي های خاک محل آزمايش ،قبل از کاشات ،از چناد
نقطه و به صاورت تصاادفي از عماق  0-30ساانتي متری
نمونهبرداری گرديد .برخي از ويژگايهاای خااک محال
آزمايش در جدول  1ارائه شده اسات .از اولاين آبيااری
پس از کاشت ،آبياری های بعدی در شارايط عادم تانش
برحسب شرايط اقليمي منطقه (جدول  )2به فاصله هر پنج
روز يکبار تا آخر فصل رشد انجام شد .در شرايط تنش
قطع آبياری در مرحله شروع گلدهي بود .برای اطمينان از
استقرار يکنواخت بوته های هميشه بهار ،کشات باذرها باا
تراکم باال انجام شد .سپس گياهان سبز شده در دو مرحله
دو و چهار برگي تنک شدند .علف های هرز در طول فصل
رشد از طريق وجين دستي کنترل گرديدند .از نظر آفاات
مزرعه ،برای کنترل شته از حشره کش ديازينون به ميازان
 1/5ليتر در هکتار استفاده شد .تعداد خطوط کاشات در
هر کرت  12رديف بود که پس از حذف دو رديف کناری
کاارت بااه عنوان اثاار حاش ايه ،از هشاات خااط باقيمانااده
نمونه گيری انجام شد .برای اندازهگيری تعداد گل آذين در
بوته و دانه در گل آذين پس از رعايت حاشايههاا از هار
کرت به طور تصادفي  10گياه انتخاب و صفات مورد نظر
در آنها اندازهگيری شد.

جدول  -1نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک
Ec

سال
95
96

OC

N

مکان

عمق

)(dS.m-1

اروميه

 0تا 30

0/83

7/9

سلماس

 0تا 30

1/07

7/9

0/51

اروميه

 0تا 30

1/20

7/5

0/82

0/80

سلماس

 0تا 30

1/70

7/4

0/61

0/61

P

K

Fe

Zn

Mn

Sand

Cu

Silt

Clay

pH
)(%

)(%

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

)(%

)(%

)(%

0/80

0/08

4/2

178

0/52

3/8

9/12

1/12

26

42

36

0/04

3/5

145

0/31

3

6/2

0/79

26

31

46

5

150

0/8

4/6

10/6

1/14

29

25

32

3/6

120

0/4

4

6/6

0/88

27

32

34

جدول  -2دادههای هواشناسی و اقلیمی محلهای کشت در طی سال زراعی 95-96
ارومیه
ماه/مکان

سلماس

کمینه دما

بیشینه دما

رطوبت نسبی

بارندگی

کمینه دما

بیشینه دما

رطوبت نسبی

بارندگی

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

%

(میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

%

(میلیمتر)

فروردين

12/2

26/8

39

13/3

10/9

24/6

36

25/4

ارديبهشت

17/5

32/4

24

2/7

15/9

30/4

27

4/8

خرداد

22/3

36/1

26

1/1

20/8

35/9

26

9/2

تير

23/9

39/3

29

0/5

23/2

37/7

25

3/8

مرداد

22/4

37/5

27

0/7

21/8

36/4

28

0/1

شهريور

17/6

33/7

35

5/4

16/5

32/7

37

2/1
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به منظور تعيين عملکرد گل خشک ،عملکرد دانه و
عملکرد بيولوژيک پس از در نظر گرفتن حاشيههای ذکر
شده ،مساحت  1/5مترمربع را در نظر گرفته ،پس از
کف بُر کردن بوته ها در مرحله پايان گلدهي و رسيدگي
دانه ها ،ابتدا وزن گل خشک تعيين و با ادامه مراحل نمو
گياه وزن دانه و گياه در واحد سطح محاسبه و برحسب
کيلوگرم در هکتار ارائه گرديد .برای اندازهگيری صفات
رويشي و اجزای عملکرد ،پس از در نظر گرفتن حاشيه
ها ،تعداد  10بوته انتخاب و صفات اندازهگ يری شدند.
وزن هزاردانه با توزين و ميانگينگيری از  4تکرار 250
عددی محاسبه گرديد  .برای تعيين وزن خشک ،بوتهها در
دمای 70درجه سانتي گراد تا ثابت ماندن وزن خشک
درون آون قرار گرفتند .برای اندازه گيری ماده معدني
فسفر ،طبق روش  ،Edwardنمونه های گياهي در کوره با
دمای  500درجه سانتي گراد به مدت  6ساعت خاکستر
شدند و بعد در  5ميلي ليتر محلول اسيد نيتريک  2موالر
حل و در نهايت حجم محلول با آب دو بار تقطير به 25
ميلي ليتر رسانده شد و با کاغذ صافي واتمن شماره 1
صاف گرديد .فسفر با استفاده از اسپکتوفتومتر
( )Schimadzu UV -VIS 1201اندازه گيری شد
( .)Edward, 1999تجزيه آماری داده های آزمايش با
استفاده از نرم افزار  mstat-cو برای مقايسه ميانگينها از
آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5استفاده گرديد.

 60/25حاصل شد؛ بنابراين در ترکيبهای تيماری که
ساليسيليک اسيد حضور دارد نسبت به شرايط بدون
پيشتيمار افزايش معنيداری در ارتفاع بوته مشاهده شد
(جدول  .)3با توجه به مقايسه ميانگينها ،به نظر ميرسد
تيمار ساليسيليک اسيد که موجب افزايش ارتفاع گياه در
شرايط نرمال و خشکي شده ،درنهايت ميتواند عملکرد
بهتری توليد کند .زيرا مقدار قندهای ساقه که در شرايط
تنش در مرحله پر شدن به دانه ،برای جبران فتوسنتز محدود
شده انتقال مييابند ،به ارتفاع گياه بستگي دارد و کوتاه بودن
ارتفاع ميتواند اين مورد را محدود کند ( & Nscimento
 .)West, 2000در برخي گونههای گياهي پيشتيمار بذر با
مواد رشدی نشان دادهاست که اثرات مضر تنش را روی
رشد و عملکرد نهايي تخفيف ميدهد .بهعنوان مثال ،پيش
تيمار بذر گندم با ساليسيليک اسيد ،ارتفاع بوته ،وزن خشک
و تر ساقه و برگها را در شرايط خشکي افزايش ميدهد.
همچنين زماني که بذرهای گندم در استيل ساليسيليک اسيد
خيس شوند ،گياهان مقاومت بهتری به تنش خشکي نشان
ميدهند ( .)Hamada, 1998خيس کردن در 100ppm
استيل ساليسيليک اسيد برای  6ساعت قبل از کاشت ،نهتنها
تأثيرات ممانعتکنندگي خشکي را کاهش ميدهد ،بلکه
تأثير تحريککنندگي نيز بر افزايش وزن خشک ،قسمتهای
هوايي و ريشهها دارد که با نتيجه اين آزمايش مطابقت دارد
(.)Hamada, 1998

نتایج

تعداد کاپیتول
نتايج تجزيه واريانس تعداد کاپيتول در بوته بيانگر تأثير
معنيدار تنش خشکي بر اين صفت است (جدول  .)3مقايسه
ميانگينهای اثر تيمار آبياری نشان داد که تنش خشکي
تعداد کاپيتول در بوته را کاهش داد .همانگونه که مالحظه
ميشود بيشترين تعداد کاپيتول در بوته در شرايط تنش
خشکي  23/84عدد از تيمار پيشتيمار با روی و عدم تنش
خشکي و کمترين آن  13/06عدد از تيمار شاهد حاصل شد
(شکل  .)2روی از طريق توليد هورمون اکسين باعث
افزايش رشد رويشي ،شاخهبندی و فتوسنتز بيشتر ميشود و

ارتفاع گیاه
نتايج تجزيه واريانس ارتفاع بوته (جدول  )3بيانگر تأثير
معنيدار تنش خشکي و پيشتيمار بر اين صفت در سطح
 %5بود .مقايسه ميانگين دادههای اثرات متقابل خشکي و
پيشتيمار نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته در شرايط تنش
 54/35سانتيمتر از تيمار پيشتيمار با ساليسيليک اسيد و
کمترين ارتفاع بوته  43/01سانتيمتر از تيمار شاهد بدست
آمد (شکل  .)1با توجه به دادهها بيشترين ارتفاع ساقه در
شرايط بدون تنش با تيمار ساليسيليک اسيد به مقدار
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وجود آهن در ساختار کلروفيل و تأثير آن بر ميزان فتوسنتز
و تثبيت دیاکسيدکربن موجب بهبود اجزای عملکرد ازجمله
تعداد کاپيتول ميگردد ( Kamaraki .)Marschner, 1995و
 )2012( Galaviنشان دادند که عناصر ريزمغذی آهن ،بُر و
روی در گلرنگ باعث افزايش ارتفاع بوته ،تعداد طبق در
بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و بيولوژيکي ،شاخص
برداشت و درصد روغن نسبت به تيمار شاهد گرديد.
 Heidarianو همکاران ( )2011در سويا و Bagheri
 Khoulenjaniو  )2011( Salamatiدر سياهدانه نيز گزارش
کردند که عناصر ريزمغذی موجب بهبود اجزای عملکرد و
عملکرد گياهان فوق گرديده است.
وزن هزاردانه
نتايج تجزيه واريانس وزن هزاردانه بيانگر تأثير معنيدار
تنش خشکي بر اين صفت است (جدول  .)3مقايسه ميانگين
دادههای وزن هزاردانه نشان داد که بيشترين وزن هزاردانه
 8/955گرم و کمترين  8/52گرم بهترتيب به تيمارهای
پيشتيمار با نانواکسيد روی و تنش خشکي و تيمار شاهد
تعلق داشت (شکل  Sheikh Bagloo .)7و همکاران
( )2009گزارش کردند که کاربرد روی در شرايط تنش
خشکي باعث افزايش معنيدار تعداد دانه در بالل و وزن
هزاردانه نسبت به شاهد ميشود .اين نتايج با نتيجه
 Potarzyckiو  )2009( Grzebiszکه بيان نمودند روی
باعث افزايش معنيدار صفت وزن هزاردانه ميشود ،مطابقت
دارد .در مطالعه  Davisو همکاران ( )1999نيز تنش
خشکي وزن هزاردانه نخود را بهطور معنيداری کاهش داد.
به گفته همين محققان ،اعمال آبياری در مرحله پر شدن
دانهها زمينه را برای دوام بيشتر فتوسنتز و توليد مواد
فتوسنتزی و همچنين انتقال مواد برای پر کردن دانهها فراهم
نموده و از اين طريق سبب بهبود وزن دانه ميگردد .در
توجيه کارايي بهتر ذرات نانواکسيد روی نسبت اجزای
عملکرد بايد به خود ساختار ذرات نانو اشاره کرد.
ازآنجاييکه ذرات نانو دارای ابعاد بسيار ريزی هستند،
ازاينرو سطح ويژه بااليي دارند که اين امر واکنشپذيری و
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تحرک باالتری در گياه ايجاد ميکند و باعث ميشود محلول
کود روی با سرعت و همگني باالتر در گياه توزيع شود؛
مجموعه اين داليل افزايش پارامترهای مؤثر در اجزای
عملکرد را بهدنبال دارد و بهطور ويژه در شرايط وقوع تنش
از گياه در برابر آسيبهای جدی محافظت ميکند
(.)Hamada, 1998
وزن تر و خشک ریشه
تجزيه واريانس دادهها اثر متقابل تنش خشکي و
پيشتيمار را بر وزن تر و خشک ريشه معنيدار نشان داد
(جدول  .)3نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثرات متقابل در
بين اين تيمارها بيشترين و کمترين وزن تر ريشه به ميزان
 4/798و  2/325گرم و بيشترين و کمترين مقادير وزن
خشک ريشه بهترتيب  1/916و  0/0584گرم بهترتيب
مربوط به تيمار پيشتيمار با سالسيليک اسيد و شاهد (بدون
پيشتيمار) بود (شکلهای  .)3-4در مورد وزن خشک
ريشه نيز  Niakanو همکاران ( )2010گزارش کردند که
تيمار اسيد ساليسيليک تأثير چنداني بر وزن خشک ريشه
نداشت که با نتايج حاصل از اين پژوهش برای وزن تر و
وزن خشک ريشه مطابقت دارد .اين در حالي است که
 Fathiو  )2010( Esmaeilpoorبيان کردند که اسيد
ساليسيليک سبب کاهش رشد اندام هوايي و افزايش رشد
اندام زيرزميني ميشود .بنابراين به نظر ميرسد در اين
مطالعه عواملي مانع بروز اثرات مطلوب اسيد ساليسيليک بر
وزن تر و خشک ريشه شده باشند .از اين عوامل ميتوان به
فضای کم ناحيه ريشه برای توسعه ريشهها اشاره کرد .طبق
مطالعات انجام شده ،در صورت نبود فضای مناسب در بستر
برای رشد ريشهها ،رشد اندام هوايي و زيرزميني کاهش
مييابد و از ميزان ماده خشک اندام زيرزميني کاسته ميشود
(.)Win, 1997
وزن تر و خشک بوته
تجزيه واريانس دادهها اثر متقابل بين تنش خشکي و
پيشتيمار را بر وزن تر و وزن خشک بوته معنيدار نشان
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داد (جدول  .)3مقايسه ميانگين برهمکنش تيمارهای
آزمايش حکايت از آن داشت که صفت مورد مطالعه در تمام
ترکيبهای استفاده شده نسبت به شاهد برتری داشتند.
بيشترين ميانگين وزن تر به ميزان  76/58در تيمار ترکيبي
اسيدآسکوربيک ،تنش خشکي بدست آمد که نسبت به شاهد
 %40افزايش نشان داد .همچنين برای وزن خشک بوته
بيشترين مقدار آن مربوط به اسيدآسکوربيک به ميزان
 23/69گرم بود (شکلهای  .)5-6در مطالعات انجام شده
 Abdel-Azizو همکاران ( )2009گزارششده است که
آسکوربات تقسيم سلولي را افزايش داده و سبب افزايش
تعداد برگ ،وزن خشک و تر برگ گياه ميشود .با توجه به
شواهد موجود آسکوربات نقش دوگانهای در رشد سلول
دارد ،از يکسو موجب تغيير چرخه سلولي و تحريک تقسيم
سلولي ميشود و از سوی ديگر ،رشد طولي و گسترش
سلولي را امکانپذير ميسازد .بنابراين احتمال دارد که
افزايش وزن تر و خشک بوته توسط اسيدآسکوربيک به
همين دليل باشد و عالوهبر آن کاربرد اسيدآسکوربيک باعث
افزايش رنگيزههای فتوسنتزی نسبت به شاهد ميشود؛
همچنين گزارششده که اسيدآسکوربيک بهعنوان يک
کوآنزيم در واکنشهای آنزيمي عمل ميکند و بهدليل ايجاد
دگرگوني در کربوهيدراتها ،چربيها و پروتئينها باعث
بهبود فتوسنتز و تنفس ميشود (Hendawy & Ezz EL-
.)Din, 2010
عملکرد دانه
مقايسه ميانگين دادهها بيانگر آن است که تيمارهای
پيشتيمار در مقايسه با شاهد بهطور معنيداری موجب
افزايش عملکرد دانه شدند (جدول  .)3باالترين عملکرد دانه
 514/76کيلوگرم در هکتار از تيمار نانواکسيد روی و تنش
خشکي و در شرايط آبياری نرمال نيز بيشترين ميزان
عملکرد دانه  649/54کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار
پيشتيمار با نانواکسيد روی حاصل شد .کمترين عملکرد
دانه مربوط به تيمار شاهد به ميزان  418/52کيلوگرم در
هکتار بود (شکل  .)8عملکرد دانه هميشهبهار تابع اجزای
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عملکرد (تعداد کاپيتول ،تعداد دانه در کاپيتول و وزن
هزاردانه) ميباشد و تغيير در هر يک از اجزاء سبب تغيير در
عملکرد دانه خواهد شد .تأثير پيشتيمار بر عملکرد دانه
بهويژه در شرايط تنش را به اين صورت ميتوان توجيه کرد
که نقش حائز اهميت اين عنصر در فرايند فتوسنتز ،سنتز
پروتئينها ،کربوهيدراتها و چربيهاست .عنصر روی
ميتواند اثر مطلوبي بر فعاليتهای فتوسنتزی برگ و انتقال
بهتر مواد فتوسنتزی داشته باشد (.)Wang & Duan, 2006
براساس نتايج تحقيقات انجام شده ،شکلگيری اندامهای
جنسي نر و ماده و فرايند گردهافشاني بر اثر کمبود روی
مختل شده و منجر به کاهش شديدی در عملکرد ميشود که
اين موضوع به کاهش توليد ايندول استيک اسيد ()IAA
نسبت داده شدهاست (.)Subhani & Chowdhry, 2000
نتايج اين آزمايش با يافتههای  Omidianو همکاران
( )2012که نشان دادند استفاده از عنصر روی موجب
افزايش عملکرد دانه در گياه کلزا و گندم ميشود ،مطابقت
دارد.
درصد اسانس
درصد اسانس هميشهبهار با اعمال تنش خشکي و تيمار
پيشتيمار افزايش معنيداری را نشان داد؛ بهطوری که
بيشترين درصد اسانس در تيمار نانواکسيد آهن و تنش
خشکي به ميزان  %0/099و کمترين درصد اسانس %0/064
به تيمار شاهد ثبت شد (شکل  Khalid .)9و Teixeira da
 )2012( silvaنشان دادند که اعمال استرس خشکي در دو
گونه ريحان شيرين و آمريکايي ،درصد روغن ضروری و
ترکيبهای روغن ضروری را افزايش ميدهد .استرس
خشکي درصد روغنهای ضروری بيشتر گياهان دارويي را
افزايش ميدهد ،چون در موارد استرس بيشتر متابوليتهای
بيشتری توليد شده و اين مواد باعث جلوگيری از عمل
اکسيداسيون در سلول ميشوند (.)Alimadadi et al., 2010
عالوهبر اين افزايش آهن در گياه سبب افزايش توان
فتوسنتزی و افزايش پيشسازهای ترکيبهای فنولي مورد
نياز سنتز اسانسها و در نتيجه افزايش توليد اسانس
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ميشود .بنابراين به نظر ميرسد با توجه به تأثير عنصر آهن
در رشد و نمو گياه ميتوان يکي از داليل بيشتر شدن مقدار
اسانس را توليد بيشتر غدههای ترشحکننده اسانس در گلها
دانست (.)Dubey et al., 2003
درصد فسفر
تأثير تيمارهای پيشتيمار و تنش خشکي بر غلظت
فسفر در سرشاخه گلدار معنيدار شد (جدول  .)3مقايسه
ميانگينها نيز نشان داد که در بين تيمارها تفاوت معنيداری
وجود دارد ،بهنحوی که غلظت فسفر در تيمار پيشتيمار با
سالسيليک اسيد و عدم تنش خشکي به ميزان %3/61
بيشترين و در تيمار شاهد تنش خشکي در کمترين مقدار
 %3/04بود (شکل  .)10بهطور کلي تيمار پيشتيمار با اسيد
سالسيليک هم در شرايط تنش و هم غير تنش نقش افزايشي
در جذب فسفر داشت .يکي از مهمترين پارامترهای
تأثيرگذاری تنش خشکي بر تجمع عناصر غذايي ،مسئله نياز
متفاوت گياه در روند جذب و دورههای مختلف رشدی به
عناصر غذايي ميباشد؛ پس در تجمع عناصر اثر تنش
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خشکي بر روند جذب ،ضرورتاً نياز غذايي در اين دورههای
رشدی متفاوت بوده و گياه در هر مرحله از رويش خود
ممکن است به عنصر خاصي نياز زيادتری داشته باشد؛
بهطوری که اثر تنش خشکي در آن دوره بيشتر تأثيرگذار
است .مشاهده شده است که پيشتيمار با سالسيليک اسيد
باعث تغييرات وسيع شاخصهای مورفولوژيکي ريشه بهويژه
گرهبندی و افزايش طول ريشه ميشود ( Eisvand et al.,
2010؛  .)Alimadadi et al., 2010ازاينرو ميتوان گفت
تيمارهای پيشتيمار سبب افزايش جذب آب و مواد غذايي
بهويژه عنصر فسفر مورد نياز گياه ميشوند.
نتايج تجزيه مرکب دادههای آزمايش حکايت از اين
داشت که استفاده از پيشتيمار بذر با مواد نانو و پيشتيمار
با مواد آلي در صفاتي مانند ارتفاع بوته ،تعداد کاپيتول ،وزن
تر و خشک بوته ،وزن تر و خشک ريشه ،عملکرد دانه،
شاخص برداشت ،درصد اسانس و درصد عنصر معدني فسفر
واکنش مثبتي نشان داده و باعث افزايش و بهبود صفات
يادشده بهويژه در شرايط تنش خشکي گرديد.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس پیشتیمار بذر در شرایط تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه همیشهبهار
درجه

ارتفاع

آزادی

بوته

مکان

1

5547/558

24/830

تکرار

4

163/493

11/643

2/137

تنش خشکی

1

**743/214

523/052

**4/167

2/199

مکان × تنش خشکی

1

42/857

4/748

0/280

0/095

9291/38

پیشتیمار

6

**205/017

209/623

7/681

1/357

1821/14

313/913

مکان × پیشتیمار

6

79/893

52/162

7/517

0/380

5933/79

135/891

0/068

تنش خشکی × پیشتیمار

6

**10/937

13/997

0/881

0/351

2745/88

26/742

0/298

4921/321

مکان × تنش خشکی × پیشتیمار

6

ns14/240

5/652

0/744

0/114

7078/146

25/275

0/117

150/202

0/047

خطا

52

25/679

17/012

0/519

0/145

2451/11

55/739

0/049

324/847

0/082
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اسانس
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2/654

1/872
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10/889

0/520

1/294

92853/38

317/872

0/366

110/541

3/511

0/109

3210/55

1484/840

16/494

1128/736

6/499

0/00

200/016

4/610

5249/18

0/119

0/004

3/615

5687/225

32/709

0/369

4571/65

1/163

0/028

0/156

0/020
0/023
0/033
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شکل  -9اثرات متقابل پیشتیمار و تنش خشکی بر درصد

هزاردانه

اسانس

a
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نانو روی
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براساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق ،عملکرد گل
هميشهبهار بهعنوان اندام مورد استفاده دارويي اين گياه
ميتواند تحت تأثير تنش خشکي قرار گيرد .اعمال تيمارهای
تنش خشکي بر روی گياه هميشهبهار حاصل از بذرهای
پيشتيمار شده بهدليل جوانهزني ،سبز شدن و استقرار سريعتر
از منابع موجود استفاده بهتری بهعملآورده؛ بهطوری که در
اين گياهان ارتفاع بوته  54/35سانتيمتر ،وزن تر بوته
 71/92گرم ،وزن خشک بوته  53/01گرم ،درصد اسانس
 ،%0/085وزن هزاردانه  7/855گرم ،عملکرد دانه
 548/28کيلوگرم در هکتار ،تعداد کاپيتول  23/84عدد بود؛
همچنين درصد فسفر  3/24درصد بيشتر نسبت به گياهان
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شکل  -10اثرات متقابل پیشتیمار و تنش خشکی بر درصد فسفر

حاصل از بذرهای شاهد (عدم پيشتيمار) حاصل شده بود و
توانسته بود در تيمارهای همراه با تنش خشکي اثرات
نامطلوب ناشي از تنش خشکي را تا حد زيادی کاهش دهد و
در بين تيمارهای بکار رفته سالسيليک اسيد و نانو اکسيد
روی باالترين تأثير را در شرايط تنش ايجاد کردند .در مورد
گياه هميشهبهار که نياز آبي بااليي دارد ،اين امر ميتواند
اهميت دوچنداني بهويژه در انتشار و کشت اين گياه در اغلب
مناطق کم آب و خشک داشته باشد.
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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.

