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 چنیذٌ

 تُاس َمیطٍ داسيیی گیاٌ دس تشخی خصًصیات مًسفًلًطیل شت سالیسیلیل اسیذ ي خطنی تىص مختلف سطًح تأثیش تشسسی مىظًس تٍ

(Calendula officinalis L.) َای تلًك قالة دس ضذٌ خشد ی مشتُا صًست تٍ آصمایطی ضُشستان داساب دس 1389سال ، دس 

، 211، 111صفش، تا تشتیة تٍ مختلف سالیسیلیل اسیذ سطًح ضامل ، تشسسی مًسد تیماسَای . گشدیذ اجشا تنشاس 4 تا تصادفی مامل

سيص ینثاس آتیاسی  5سيص ینثاس ي  4سيص ینثاس،  3سيص ینثاس،  2، (ضاَذ)َش سيص آتیاسی آتیاسی ديس میلی گشم دس لیتش ي 411ي  311

دس ایه آصمایص صفات ي يیظگی َای مًسفًلًطیل ضامل استفاع گیاٌ، تؼذاد گل، تؼذاد تزس ي يصن َضاسداوٍ مًسد تشسسی قشاس  .تًدوذ

سطح  آتیاسی، سالیسیلیل اسیذ ي تشَمنىص ديس آتیاسی ي سالیسیلیل اسیذ تش صفات رمش ضذٌ دس ديس اثش مٍ داد وطان ي وتایج شفتگ

تحت تاثیش ديس  ، تؼذاد گل، تؼذاد تزس ي يصن َضاسداوٍاستفاع گیاٌ  تیطتشیه مٍ داد وطان میاوگیه َا مقایسٍ. است داس مؼىی دسصذ 1

میلی  311سالیسیلیل اسیذ تش استفاع تا غلظت . گشم تًدٌ است 13ػذد ي 28ػذد، 9ساوتی متش،  68ت مٍ  تٍ تشتیة آتیای ضاَذ تًدٌ اس

میلی گشم دس  411ػذد دس غلظت  25ػذد، تشتؼذاد تزس  7میلی گشم گشم دس لیتش  311ساوتی متش، تش تؼذاد گل تا غلظت  65گشم دس لیتش 

 . میلی گشم دس لیتش تًدٌ است 411ت گشم دس غلظ 13لیتش ي يصن َضاسداوٍ 

 .خطنی تىص سالیسیلیل اسیذ،، (.Calendula officinalis L) تُاس  َمیطٍ :ملیذی َای ياطٌ

 :مقذمٍ

 تٌص اثز در ضذ، اًجبم( Cymbopogon nardus)  ٍC. pendulusلیوَ علف دارٍیی گیبُ اس گًَِ دٍ درثبرٓ مِ آسهبیطی در

 آة تٌص هتَسط ٍ هالین تیوبرّبی تحت در آى ٍسى ٍ ثزه سطح ثزه، طَل ارتفبع، رد ای هالحظِ قبثل مبّص خطنی

مزدًذ مِگشارش( Sangwan R. S.) ،Farooqi   ٍ،Sangwan ،1994.) et al.,)  Senaranta ،2000 گزدیذ هطبّذُ

لَثیبدرراخطنیٍسزهبییبیی،گزهتٌص ّبیثِتحولتَاًذهیاسیذ سبلیسیلیلٍآسپیزیياسیذسبلیسیلیلاستیلمبرثزد

 سبقِ ثب سبلِ دٍ ثٌذرت ٍ ، ینسبلِ علفی گیبُ (Calendula officinalis L)گل ّویطِ ثْبر . ًوبیذتحزیلگَجِ فزًگیٍ

 آى داًِ ّشار ٍسى ٍ یبثذ هی مبّص هزمش ثِ اًتْب اس آى اًذاسُ ثبضذ ٍ هی فٌذقِ صَرت ثِ گیبُ ایي داًِ.ثبضذ سفت هی ٍ هٌطعت

 بزرسي آسمايش ايه اس َدف(. Breemhaar 1995  ٍMartin 2000، 1382، رحوبًی 1379اهیذ ثیگی ) گزم هی ثبضذ 10-15

 .بًد خشكي تىش شزايط گياٌ دارييي َميشٍ بُار فيشيًلًصيكي خصًصيات بز اسيد ساليسيليك تاثيز

 مًاد ي سيش َا

 گیبُ در ثزخی خصَصیبت هَرفَلَصیل ثز سبلیسیلیل اسیذ ٍ تٌص خطنی هختلف سطَح تأثیز ثزرسی هٌظَر ثِ تحقیق ایي

 1389در سبل ارتفبع گیبُ، تعذاد گل، تعذاد ثذر ٍ ٍسى ّشارداًِ ، ضبهل  (.Calendula officinalis L) ثْبر ّویطِ دارٍیی
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ضذُ  خزد بیمزت ّ صَرت ثِ گلذاًی آسهبیص . است آهذُ 1 جذٍل در هشرعِ خبك هطخصبت. ضذ اًجبم در ضْزستبى داراة

 2، (ضبّذ)آثیبری ّز رٍس آثیبری  دٍر ضبهل ثزرسی هَرد تیوبرّبی . گزدیذ اجزا تنزار 4ثب  تصبدفی مبهل ّبی ثلَك قبلت در

، صفز ثب تزتیت ثِ سبلیسیلیل اسیذ سطَحٍ  ثِ عٌَاى فبمتَر اصلی رٍس ینجبر آثیبری  5رٍس ینجبر ٍ  4رٍس ینجبر،  3، رٍس ینجبر

ٍ سبلیسیلیل اسیذ ثِ طَر ّوشهبى  آثیبری تیوبر اعوبل. ثَدًذ فزعی هیلی گزم در لیتز ثِ عٌَاى فبمتَر 400ٍ  300، 200، 100

مِ فبمتَر اٍل ثِ طَر . گزفت صَرت سایطی ًوَ اس ضزٍع قجل ٍ مبضت اس پس رٍس 60 تب 50 حذٍد اس ّب استقزار ثَتِ اس پس

ل اس ثِ گل رفتي، اثتذای ظبّز ضذى غٌچِ گل ٍ پس اس اتوبم هزحلِ گل دّی هذاٍم ٍ فبمتَر دٍم در سِ هزحلِ مِ ثِ تزتیت قج

 صَرت یْب ثیوبر ٍ آفبت ثب  هجبرسُ ٍ مزدى تٌل ّزس، ّبی علف ثب هجبرسُ ثزای اقذاهبت السم گیبُ رضذ دٍرُ طَل در. اًجبم ضذ

 اس حبصل اطالعبت ٍ.  گزدیذ تعییيٍسى ّشارداًِ ارتفبع گیبُ، تعذاد گل، تعذاد ثذر ٍ در ّز گلذاى  رضذ دٍرُ پبیبى در . گزفت

 .ضذًذ هقبیسِ داًني ای داهٌِ چٌذ آسهَى طزیق اس هیبًگیي ّب ٍ گزفتِ قزار تحلیل ٍ تجشیِ هَرد SAS آهبری ثزًبهِ طزیق

 ج ي تحثوتای

ارتفبع گیبُ، تعذاد گل، تعذاد  ثز آثیبری، سبلیسیلیل اسیذ ٍ ثزّونٌص تٌص خطنی ٍ سبلیسیلیل اسیذ دٍر اثز مِ داد ًطبى ًتبیج

ارتفبع گیبُ تحت تبثیز  ثیطتزیي مِ داد ًطبى هیبًگیي ّب هقبیسِ(.  2جذٍل) است دار هعٌی درصذ 1 سطح درثذر ٍ ٍسى ّشارداًِ 

ٍ ( 5دارًوَ) سبًتی هتز 65هیلی گزم در لیتز  300سبلیسیلیل اسیذ ثز ارتفبع ثب غلظت ، (2ًوَدار)سبًتی هتز  68دٍر آثیبری ضبّذ 

 سبًتی 62هیلی گزم در لیتز سبلیسیلیل اسیذ  300رٍس آثیبری ٍ غلظت  5ثزّونٌص تٌص خطنی ٍ سبلیسیلیل اسیذ ثب تیوبر 

سبلیسیلیل اسیذ ثز ارتفبع ثب غلظت ، (1ًوَدار)عذد  9ثیطتزیي تعذاد گل تحت تبثیز دٍر آثیبری ضبّذ (. 3جذٍل)هتز ثَدُ است

رٍس آثیبری ٍ  3ٍ ثْتزیي ًتیجِ اس ثزّونٌص تٌص خطنی ٍ سبلیسیلیل اسیذ، تیوبر ( 6ًوَدار) عذد 7هیلی گزم در لیتز 300

 28ثیطتزیي تعذاد ثذر  تحت تبثیز دٍر آثیبری ضبّذ (. 4جذٍل)ثَدُ است عذد 7هیلی گزم در لیتز سبلیسیلیل اسیذ  400غلظت 

ٍ ثزّونٌص تٌص خطنی ٍ ( 7ًوَدار) عذد 25گزم در لیتز هیلی 400سبلیسیلیل اسیذ ثز تعذاد ثذر  ثب غلظت ، (3ًوَدار)عذد 

ثیطتزیي (. 5جذٍل)ثَدُ است عذد 31هیلی گزم در لیتز سبلیسیلیل اسیذ  400رٍس آثیبری ٍ غلظت  3سبلیسیلیل اسیذ ثب تیوبر 

هیلی گزم در  400ظت ثب غلٍسى ّشار داًِ سبلیسیلیل اسیذ ثز ، (4ًوَدار)گزم 14ٍسى ّشار داًِ تحت تبثیز دٍر آثیبری ضبّذ 

هیلی گزم در لیتز  400رٍس آثیبری ٍ غلظت  3ٍ ثزّونٌص تٌص خطنی ٍ سبلیسیلیل اسیذ ثب تیوبر ( 8ًوَدار) گزم  13لیتز

گزم ثذست آهذُ  47/14ٍسى ّشار داًِ اس تیوبر ّز رٍس آثیبری ثب هیشاى  ثجیطتزیي(.6جذٍل )ثَدُ است گزم 15سبلیسیلیل اسیذ 

 .(4ًوَدار )ٍس ینجبر اختالف هعٌی داری ًذاضتِ استر 2مِ ثب تیوبر 

 

 1389سبل  در هتزی سبًتی 30-0 عوق اس هشرعِ، ثِ هزثَط خبك آسهبیص ًتبیج -1جذٍل
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TNV(%) Texture 

 بافت خاک

 سندی لوم 37 9/4 6/97 64 97/0 94/9 944 6/77 9/9 94/7
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 بُار َميشٍ دارييي گياٌ در بزرسي، مًرد صفات بز ي ساليسيليك اسيد آبياري دير سطًح تأثيز يارياوس تجشيٍ -2 جديل

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 -3جديل تجشيٍ

 يارياوس سطًح تأثيز

 بُار َميشٍ دارييي گياٌ در ،ارتفاع گياٌ صفت بز ي ساليسيليك اسيد آبياري يرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُار َميشٍ دارييي گياٌ در ،تعدادگل صفت بز ي ساليسيليك اسيد آبياري دير سطًح تأثيز يارياوس تجشيٍ -4جديل

 

درجات  منابع تغییز

 آسادی

 میانگین مزبعات

 تعداد بذر تعداد گل ارتفاع گیاه وسن هشاردانه

  1/89  3 بلوک

  4 (A)سطح آبیاری 
**310/2    

  Ea 12  5/43اشتباه اصلی

  4 (B)یلیک اسید سالیس
**177/76     

  16 سالیسیلیک اسید×آبیاری 
**23/37   

  Eb 60  5/59 اشتباه فزعی 

  10/25  ...... %ضزیب تغییزات

 صفت

 دور آبیاری

 تیوار شیویایی

 (سانتی هتز)ارتفاع گیاه 

 روس پنجن روس چهارم روس سوم روس دوم روس اول

 d27/72 b27/77 c50/05 e20/05 c52/95 شاهد

 cd52/72 ab05/72 b27/79 b05/77 b02/02 هیلی گزم 055سالیسیلیک اسید 

 bc52/72 a52/72 ab22/70 a57/79 b05/05 هیلی گزم 755سالیسیلیک اسید 

 a57/72 a52/72 a72/77 c02/75 a52/77 هیلی گزم555سالیسیلیک اسید 

 ab22/72 a75/72 a50/77 d02/75 b02/05 هیلی گزم955سالیسیلیک اسید 

 صفت

 دور آبیاری

 تیوار شیویایی

 تعداد گل

 روس پنجن روس چهارم روس سوم روس دوم روس اول

 c55/7 c55/0 b70/9 cd20/7 b70/7 شاهد

 b70/2 b55/2 b05/9 d70/7 ab55/5 هیلی گزم 055سالیسیلیک اسید 

 a05/5 a20/2 a05/2 bc55/9 ab70/5 هیلی گزم 755سالیسیلیک اسید 

 a55/05 a05/5 a05/2 a20/0 a05/5 هیلی گزم555سالیسیلیک اسید 

 a20/5 a05/5 a70/2 ab20/9 ab20/7 هیلی گزم955سالیسیلیک اسید 
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 بُار َميشٍ دارييي گياٌ در ،تعداد بذر صفت بز ي ساليسيليك اسيد آبياري دير سطًح تأثيز يارياوس تجشيٍ -5جديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُار َميشٍ دارييي گياٌ در ،يسن َشار داوٍ صفت بز ي ساليسيليك اسيد آبياري دير سطًح تأثيز يارياوس تجشيٍ -6جديل

 

 

                                     
                  ری تغییزات هیبًگیي تعذادگل ثب تغییز در دٍر آثیب -2ًوَدار                 ثب تغییز در دٍر آثیبری  َسى ّشار داًِتغییزات هیبًگیي ت -2ًوَدار         ثب تغییز دٍر آثیبری     ارتفبع گیبُتغییزات هیبًگیي  -1ًوَدار

                     

                           
 اسیذ                                      ثب تغییز در هقبدیز سبلیسیلیل  ثذرهیبًگیي تعذاد  -7ثب تغییز در  هقبدیز سبلیسیلیل اسیذ    ًوَدار ٍسى ّشارداًِهیبًگیي    -8ًوَدار  تغییزات هیبًگیي تعذاد ثذر ثب تغییز دٍر آثیبری   -1ًوَدار

 صفت

 دور آبیاری

 تیوار شیویایی

 تعداد بذر

 روس پنجن روس چهارم روس سوم روس دوم روس اول

 b20/5 c20/05 c20/07 a70/00 c70/05 شاهد

 a70/59 c05/02 bc55/02 a05/00 bc05/00 هیلی گزم 055سالیسیلیک اسید 

 a20/57 b05/77 ab55/72 a70/02 a70/07 هیلی گزم 755سالیسیلیک اسید 

 a70/57 a05/55 ab70/79 a70/05 abc70/05 هیلی گزم555سالیسیلیک اسید 

 a70/55 a70/55 a70/50 a55/09 ab05/00 هیلی گزم955سالیسیلیک اسید 

 صفت

 دور آبیاری

 تیوار شیویایی

 (گزم)دانه  0555وسى 

 روس پنجن روس چهارم روس سوم روس دوم روس اول

 b50/2 c52/7 c22/7 a20/7 bc97/9 شاهد

 a20/05 c05/2 bc57/2 a72/9 c05/9 هیلی گزم 055سالیسیلیک اسید 

 a59/02 ab07/02 ab02/00 a52/7 a27/5 هیلی گزم 755سالیسیلیک اسید 

 a72/00 b97/00 a52/05 a95/0 bc52/9 هیلی گزم555سالیسیلیک اسید 

 a22/02 a75/02 a50/00 a57/2 ab02/2 هیلی گزم955سالیسیلیک اسید 
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 هیبًگیي تعذاد گل ثب تغییز در هقبدیز سبلیسیلیل اسیذ                                 -5هیبًگیي اًذام َّایی ثب تغییز در در هقبدیز سبلیسیلیل اسیذ              ًوَدار   -6ًوَدار
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Abstract 

To examine the effect of the different levels of drought conflict and salisilic asid on som 

morphological features in calendula officinalis medical plant,In 1389. In Darab a lest was 

preformed in the from of the broken corts (parts) in the bloks of completely accidental with 4 

repetitions. The cases being examined incloded the different levels of Salisilic Acid with zero , 100 

, 200, 300 and 400 mg per litre and watering period incloded every day (shahed) , one time for2 

days , one time for3 days , one time for4days one time for5 days. In this test , morphological 

charecteristics and features including plant height , number of flowers(fruits) , number of seeds ,and 

the weight of a thousand saads were examined and the results showed that effect of watering oeriod 

, Salisilic Acid and the co-reflection of the watering period and Salisilic Acid on the above- 

mentioned features on 1 percent level is meaning ful. The companison of the average showed that 

the most plant heigh, the most number of flowers, the most number of seeds, and the weight of a 

thousand seeds have been under the efeect of watering period witch accordingly have been 68cms, 

9, 28 cuses, and 13 gms, Salisilic Acid on height with concentracion 300 mgs per litre 65 cm, on the 

number of flowers with concentracion 300 mgs per litre 7 cases , on the number of seeds 25 cases 

on concentracion 400 mgs per litre and the weight of a thousand seeds 13 gs on concentracion 400 

mgs per litre.  
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