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  چکیده
به  یشیعملکرد دو رقم گندم، آزما يبر عملکرد و اجزا يرو ینگ بذر و محلول پاشیمیاثر پرا یبه منظور بررس         

 یدانشگاه بوعل يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق یه بلوك کامل تصادفیل در قالب طرح پایت فاکتوریصورت اسپل
م با یپرا) میبدون پرا(م شامل شاهد یمار پرای، سه ت)توس و الوند( از دو رقم گندم . انجام شد 87- 88 ینا در سال زراعیس

در هزار شامل  5/1با غلظت  يسولفات رو یمار محلول پاشیدرصد و چهار ت 3/0با غلظت  يم با سولفات رویآب و پرا
 یو آبستن یو هر دو مرحله پنجه زن ی، مرحله آبستنیدر مرحله پنجه زن ی، محلول پاش) یبدون محلول پاش( شاهد 

خشک کل، عملکرد دانه، وزن  مانند ماده یدر خصوص صفات يدار ین ارقام تفاوت معنیب ج نشان دادینتا. استفاده شد
ن یشتریوجود داشته و رقم الوند نسبت به رقم توس بتعداد دانه در هر سنبله و هزار دانه، تعداد سنبلچه در هر سنبله 

نسبت به  یآبستن+ یو هر دو مرحله پنجه زن یدر مرحله پنجه زن یمحلول پاش. ن صفات را به خود اختصاص دادیانگیم
 7/14و  1/10درصد و عملکرد ماده خشک کل را  13و  7/9ب یعملکرد دانه را به ترت) یلول پاشبدون مح(مار شاهد یت

عملکرد دانه را به ) میبدون پرا(مار شاهد یدرصد نسبت به ت 3/0 يم با سولفات رویم با آب و پرایپرا. ش دادیدرصد افزا
بیشترین عملکرد دانه با محلول پاشی . ش دادیدرصد افزا 3/3و  9درصد و عملکرد ماده خشک کل را  2/2و  9/6ب یترت

  .سولفات روي در مراحل پنجه زنی و آبستنی و پرایم با آب بدست آمد
  

  پرایمینگ، روي، عملکرد، گندم، محلول پاشی :هاي کلیديواژه
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Abstract 

     In order to study the effect of seed priming and zinc foliar application on yield and yield 

components of wheat a split factorial experiment based on randomized complete block design was 

conducted in 2008-2009 growing seasons in research farm of  Bu-Ali Sina University. Main factor 

was including four foliar applications of zinc sulfate as the main plot and two wheat cultivars (Toos 

and Alvand) and three priming treatments including priming with water and priming with zinc 

sulfate and control (no priming) as sub-plot. Four foliar application treatments including control (no 

foliar application), foliar application at tillering, booting and both tillering and booting stages were 

used. The results showed that total dry matter, grain yield, 1000 grain weight, spikelet number per 

spike and grain number per spike significantly affected by foliar application of zinc, priming and 

cultivars. Maximum value of mean traits in alvand cultivar was more than the Toos cultivar. 

Compared to control (no foliar application), foliar application at tillering stage and both tillering 

and booting stages increased grain yield up to 9.7 and 13% and total dry matter up to 10.7 and 

14.7%, respectively. Priming with water and zinc sulfate increased grain yield up to 6.9 and 2.2% 

and total dry matter up to 9.0 and 3.3%, respectively. There was a significant interaction effect 

between foliar application and priming on total dry matter, grain yield and 1000 grain weight. The 

highest grain yield was observed at the both tillering and booting stages of zinc foliar application 

and priming with water.  
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  مقدمه
ت درصد جمعی 35ضروري براي  زراعی گیاه یکگندم 

و با توجه به وسعت زمین هاي زیر کشت  جهان بوده
ن در دنیا بیشترین کالري و پروتئین را نسبت به آ

درصد گندم کشت  66حدود . گیاهان دیگر تامین می کند

براي تغذیه نیز درصد  17شده براي مصرف انسان و 
ید درصد باقیمانده گندم تول 17. شوددام استفاده می

و تلفات پس از  دیگر شده شامل مصارف گوناگون
ها هکتار از میلیون). 2004فائو (برداشت می باشد 

زراعی بوسیله کمبود روي هاي زیر کشت گیاهانزمین
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تحت تاثیر قرار گرفته و تقریبا یک سوم جمعیت انسانی 
اغلب  ).2009آلوواي ( برنداز کمبود روي رنج می
برند از رشد مناسب ي رنج میکودکانی که از کمبود رو

روي از عناصر ). 2008گراهام (مانند قد باز می
ریزمغذي است که به مقدار کم براي گیاهان الزم است، 

هاي اخیر در تولید گیاهان افزایش اما اهمیت آن در سال
هاي گندم کشت شده در خاك). 2009فاجریا (یافته است 

ته و مقدار عملکرد دانه ضعیفی داش ،کمبود روي با
گیاه گندم مهمترین . عناصر ریز مغذي آن پایین است

درصد  45ایران است و بیش از  زراعی کشت شده در
کالري مورد نیاز مردم را تامین  درصد  55پروتئین و 

اغلب خاك هاي ایران داراي ). 2007ملکوتی (می کند 
کمتر از (ماده آلی کم  حتويم ،7/7- 2/8پی اچ  ،آهک باال

و مستعد خشکی به علت بارش سالیانه کم ) درصد 1
همه این عوامل در تشدید کمبود روي در گیاهان . هستند

 میانگین کاهش عملکردسبب  و ل بودهاز جمله گندم دخی
هزار  50با توجه به تجزیه  .می شوند% 50حدود  تا

-خاك درصد 80نمونه هاي خاك، تخمین زده شد که 

دچار کمبود روي هاي زراعی ایران به طور بالقوه 
هاي انجام شده بر روي آزمایش .)2007ملکوتی ( هستند

مکان در ایران با تیمارهایی شامل روي،  25گندم در 
آهن، منگنز، و مس نشان داد که استفاده از روي به 

وزن ) درصد 15حدود (داري عملکرد دانه طور معنی
هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبلچه، و مقدار روي و 

ضیائیان و ملکوتی ( دهدوتئین دانه را افزایش میپر
گزارش کردند در ) 2009(پهلوان راد و پسرکلی ).  2001

کیلوگرم سولفات روي در هکتار و  80گندم، مصرف 
محلول پاشی منگنز باعث افزایش تعداد دانه در هر 

همچنین بیشترین وزن هزار دانه از مصرف . سنبله شد
و محلول پاشی آهن بدست  کیلوگرم روي در هکتار 80
کیلوگرم سولفات روي در هکتار به  80مصرف . آمد

تنهایی و همچنین همراه با محلول پاشی منگنز عملکرد 
با ) 2009(سید و همکاران  . دانه را افزایش دادند

پاشی عناصر غذایی بر گندم گزارش کردند که محلول

د مغذي بیشترین ارتفاع بوته، تعدادر بین عناصر ریز
سنبله در متر مربع، طول سنبله، تعداد سنبلچه در 
سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد 
دانه، عملکرد کاه و کلش، پروتئین و کربوهیدرات مربوط 

-هاي حاصل از محلولهمچنین دانه. به تیمار روي بود

روز بعد از کشت دوباره  50و  30پاشی روي حدود 
-زنی، طول ساقهین درصد و سرعت جوانهها، بیشترآن

  . چه و وزن خشک گیاهچه را داشتندچه، طول ریشه
مطالعات انجام شده در موسسه بین المللی تحقیقات       

دهند که در کمبود شدید روي، نشان می) 2000(برنج 
زنی کاهش یافته یا کامال متوقف شده، و زمان تا پنجه

- کمبود روي همچنین می .یابدرسیدگی گیاه افزایش می

حسین و . تواند عقیمی سنبلچه در برنج را افزایش دهد
پاشی عناصر گزارش کردند که محلول) 2005(همکاران 

زنی و یا مرحله آبستنی و ریز مغذي در مرحله پنجه
عملکرد دانه گندم را از طریق افزایش ارتفاع  ،شیري

افزایش  بوته، تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار دانه
اثر کود دامی و ) 2009(گامري و همکاران  -ال. دهدمی

محلول پاشی عناصر ریز مغذي روي، آهن، بر و 
مولیبدن را بر صفات گندم کشت شده در خاك شور 
بررسی کرده و گزارش دادند که ارتفاع بوته، سطح 
برگ، طول سنبله، عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش 

خان و . وي قرار گرفتندتحت تاثیر محلول پاشی ر
با مصرف خاکی سولفات روي در ) 2008(همکاران 

گندم اظهار داشتند که مصرف کود روي باعث افزایش 
شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد سنبلچه در هر 
سنبله، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله،  وزن هزار دانه، 

  .گردید هاي بارور، عملکرد کل و عملکرد دانهتعداد پنجه
پرایمینگ بذر در مزرعه، که بوسیله آن بذور قبل         

مصرف هاي حاوي عناصر کماز کاشت در آب و محلول
مصرف براي مدت معین خیسانده و سپس به طور و پر

شود به طور گسترده استفاده شده سطحی خشک می
هریس و ). 2007، هریس و همکاران  2006هریس (است 

نشان دادند که افزایش مقدار روي بذر ) 2007(همکاران 
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هاي سولفات روي در بوسیله پرایمینگ بذور با محلول
اسالتون و  .افزایش عملکرد ذرت بسیار موثر بوده است

ر بذور برنج با نشان دادند که تیما) 2001(همکاران 
روي، عملکرد دانه را به مقدار زیادي افزایش داده و 
نتیجه گرفتند که این روش مصرف روي جایگزین 

تري نسبت به پخش کود روي به صورت اقتصادي
پرایمینگ بذر با روي همچنین در بهبود . نواري است

زنی بذر و نمو گیاهچه در جو بسیار موثر بود جوانه
راساس گزارشات منتشره توسط ب ).2004آجوري، (

در ) 2006( و همینطور دومن) 2003( گري و اشلینگر
زنی مطلوب و  بذور پرایم شده گندم و جو به علت جوانه

هاي بارور  تعداد پنجه رشد سریع در ابتداي فصل،
بیشتر بوده و در اثر این امر تعداد و در عین حال طول 

در این گیاهان  عالوه بر این،. یابد افزایش می ها سنبله
اي  قابل مالحظه طور ها نیز به بندي و پرشدن دانه دانه

پرایمینگ بذر توانایی افزایش عملکرد . بهبود یافت
گندم، ذرت و پنبه را در مناطق نیمه  برداشت شده از
رقم،  این افزایش تابعی از نوع گیاه،. گرمسیري را دارد

 دباش شرایط محیطی و نوع تیمار به کار رفته می
  ). 2004مورونگو و همکاران (

نیز در آزمایشی اثر مقدار ) 1995(رنگل و گراهام      
روي موجود در بذر را بر رشد رویشی دو رقم مختلف 

-در شرایط خاك. گندم بررسی کرده و نشان دادند که

هاي رشد یافته از بذور با هاي دچار کمبود روي، بوته
بیشتري تولید  روي باال بیوماس ریشه و اندام هوایی

ها به طور موثرتري قادر به جذب روي از کرده و بوته
علی و همکاران  .خاك در مراحل بعدي رشد بودند

-پاشی و پرایمینگنیز گزارش دادند که محلول) 2008(

بذور گندم و ذرت با عناصر ریز مغذي روي و بر 
موجب افزایش عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن 

 .گیاه گندم و ذرت گردید هزار دانه دو

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر پرایمینگ بذر      
-درصد و همچنین محلول 3/0با آب و سولفات روي 

پاشی روي در مراحل مختلف رشد گندم بر عملکرد و 
   .باشداجزائ عملکرد دو رقم گندم توس و الوند می

  
  مواد و روش

اکتوریل در قالب آزمایش به صورت اسپلیت پالت ف     
طرح پایه بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه 
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا، با 

متر از سطح دریا و با مختصات عرض  1690ارتفاع 
دقیقه شمالی و طول  52درجه و  34جغرافیایی 
دقیقه شرقی در سال زراعی  32درجه و  48جغرافیایی 

ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی خاك . رفتانجام گ 88-87
  .نشان داده شده است 2و  1ول ادر جد

  
  .مشخصات خاك زمین مورد آزمایش -1جدول 

  مشخصات
 نمونه

عمق نمونه برداري 
)cm(  

  قابلیت هدایت الکتریکی
 )دسی زیمنس بر متر(

 اچپی
  درصد
 کربن آلی

  بافت
 خاك

نمونه 
 خاك

 سیلتی -رسی 73/0 8/7 95/0 0- 30

  
  .مشخصات عناصر غذایی خاك محل اجراي آزمایش -2جدول 

  فسفر قابل جذب
  )میلی گرم درکیلوگرم(

  پتاسیم قابل جذب
میلی گرم (

 )درکیلوگرم

ازت 
  کل

 )درصد(

  روي قابل جذب
میلی گرم (

  )درکیلوگرم

  منگنز قابل جذب
میلی گرم (

  )درکیلوگرم

  آهن قابل جذب
در میلی گرم (

  )کیلوگرم
2/6 4/372 12/0 5/1  7/8  1/5  
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سه  و آزمایش شامل دو رقم گندم توس و الوند عوامل 

پرایم با آب و ) بدون پرایم(تیمار پرایم شامل شاهد 
پاشی شامل محلول سطحپرایم با سولفات روي و چهار 

سولفات در پاشی ، محلول)پاشیبدون محلول(شاهد 
زنی و حل پنجهازنی، مرحله آبستنی و مرمرحله پنجه
هاي اصلی و ارقام پاشی در کرتمحلول. آبستنی بود

هاي فرعی گندم و پرایم به صورت فاکتوریل در کرت
ارقام مذکور از ارقام آبی گندم اصالح شده . قرار گرفتند

با عملکرد باال و مناسب براي کاشت در مناطق معتدله و 
پرایم کردن بذور دو رقم گندم . ردسیري می باشندس

به بصورت غوطه ور قبل از کاشت شامل پرایم با آب 
درصد به  3/0ساعت، پرایم با سولفات روي  12مدت 
بذور بعد از . ساعت و دیگري بدون پرایم بود 12مدت 

پرایم در سایه به صورت سطحی هوا خشک شده و 
  . سپس در مزرعه کشت شدند

عملیات آماده سازي زمین شامل شخم              
متوسط، دو مرحله دیسک عمود برهم و توزیع کود هاي 
پایه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر اساس آزمایش خاك و 

عملیات کاشت . انجام گرفت قبل از کاشت توصیه کودي
 1387مهر ماه سال  20به صورت دستی در تاریخ 

با فاصله  خط کاشت 6هر کرت داراي . صورت گرفت
تعداد . متر بود 6ردیف سانتی متر و طول هر  20ردیف 

 350هاي آزمایشی بذر مورد استفاده براي همه کرت
پس از . عدد بذر در هر متر مربع در نظر گرفته شد

کاشت، آبیاري به طور منظم و با توجه به نیاز آبی گیاه 
در طول دوره رشد با سیستم تحت فشار بارانی انجام 

ترل علف هاي هرز در اوایل دوره کاشت با دست کن. شد
 5/1پاشی سولفات روي با غلظت محلول. صورت گرفت
زنی و آبستنی انجام مراحل پنجه اواسط در هزار در

هاي منظم در طی فصل برداريعالوه بر نمونه. گرفت
مربع از هر کرت  متر دورشد، در پایان دوره رشد گیاه 
براي . ملکرد تعیین شدبه صورت کف بر برداشت و ع

عدد بوته به طور  30اندازه گیري اجزاء عملکرد، تعداد 

تصادفی از هر کرت انتخاب و صفات تعداد دانه در هر 
سنبله، تعداد دانه در هر سنبلچه، تعداد سنبلچه در هر 

براي تجزیه . سنبله و وزن هزار دانه اندازه گیري شدند
 Excelو  SASو تحلیل داده ها از نرم افزارهاي 

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با . استفاده شد
  .درصد انجام گردید 5آزمون دانکن در سطح احتمال 

  
  نتایج و بحث

    )ماده خشک کل(عملکرد بیولوژیک
اثر محلول پاشی، پرایمینگ و رقم بر عملکرد      

اثر متقابل . دار شددرصد معنی 1در سطح  بیولوژیک
در  بیولوژیکبر عملکرد نیز پاشی و پرایمینگ محلول
مقایسه میانگین ). 3جدول ( بوددار درصد معنی 5سطح 

پاشی و پرایمینگ بر مقدار عملکرد اثر متقابل محلول
پاشی سولفات نشان داد که محلول) 1شکل ( بیولوژیک

آبستنی در تیمار  و زنیروي در هر دو مرحله پنجه
رد را نسبت به دیگر مراحل پرایم با آب بهترین عملک

. پاشی در دیگر تیمارهاي پرایمینگ داشته استمحلول
 وزنی پاشی در هر دو مرحله پنجهمحلول ،همچنین

آبستنی در تیمار پرایم با سولفات روي در سطح بعدي 
پاشی در قرار گرفت که از نظر آماري با تیمار محلول

ون پرایم آبستنی در تیمار بد وزنی هر دو مرحله پنجه
با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر . تفاوت داشت
مشخص شده ) 1شکل (پاشی و پرایمینگ متقابل محلول
آبستنی در تیمار  و زنیحل پنجهامر  پاشی درکه محلول

را نسبت به سطوح بیولوژیک پرایمینگ بیشترین عملکرد 
پاشی در پرایمینگ به خود اختصاص داده دیگر محلول

-شود که اثر متقابل محلولمشاهده می ،همچنین. است

زنی در تیمار پرایمینگ نسبت به پاشی در مرحله پنجه
پاشی در مرحله آبستنی در تیمار اثر متقابل محلول

  .پرایمینگ عملکرد ماده خشک بیشتري دارد
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 .)کیلو گرم در هکتار(بر عملکرد بیولوژیکی

 ، بدون پرایم؛  P0آبستنی ؛ + ، پنجه زنی Stb، آبستنی ؛ 

  .، پرایم با روي

یافته از بذور با روي باال بیوماس ریشه و اندام هوایی 
ها به طور موثرتري قادر به بیشتري تولید کرده و بوته

. جذب روي از خاك در مراحل بعدي رشد بودند
)  2007(طبق گزارشات باگسی و همکاران  ،همچنین

مصرف به اندازه کافی روي در بهبود کارایی مصرف 
  .هاي گندم تاثیر داشته استآب در بوته

-با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش می         

توان اینگونه قضاوت کرد که در بذور پرایم شده بدلیل 
این  است بنابرقبال انجام گرفته  جذب آباینکه مرحله 

گیرند نسبت بذور به محض اینکه در بستر خود قرار می
اند را طی نکرده مذکوربه بذور غیر پرایم که هنوز فاز 

، سبز شده و با ورود زودتر به مرحله زودتر جوانه زده
استفاده بهتري از آب و مواد غذایی به نحو اتوتروفی 

این بنابر. دهندکرده و سطح برگ خود را گسترش می
هاي هاي حاصل از این بذور در رقابت با علفگیاهچه

بوده و از این شرایط به نفع خود  تر هرز نیز موفق
بیشتري نشان می استفاده کرده و عملکردشان افزایش 

   .)1995  خان و همکاران

                                                           سپهري مناري فرد و   

بر عملکرد بیولوژیکی پرایمینگ محلول پاشی واثرات متقابل مقایسه میانگین  -1شکل 
، آبستنی ؛ Sb، محلول پاشی در مرحله پنجه زنی ؛ St، بدون محلول پاشی ؛ 

Pw  پرایم با آب؛ ،Pzپرایم با روي ،
  

روي در مراحل ابتدایی پاشی رسد  محلول
رشد گیاه و در هنگامی که گیاه برگ کافی براي جذب 

پاشی در مراحل دیگر این عنصر دارد نسبت به محلول
در ضمن . شودو عملکرد بیشتري حاصل می

مالحظه ) 1شکل (با توجه به نمودار مقایسه میانگین 
شود که اثر متقابل محلول پاشی در پرایم با آب 
نسبت به دیگر تیمارهاي پرایمینگ نتیجه بهتري داشته 

افزایش درصد و  می تواند باتیمار پرایم با آب 
زنی و پوشش مناسب و سریعتر سطح 

 .پاشی روي داشته استزمین، واکنش بهتري به محلول

با  بیولوژیکبا توجه به نتایج باال افزایش عملکرد 
واند به علت افزایش عواملی از جمله تمصرف روي می

غلظت کلروفیل، افزایش فعالیت فسفوانول پیروات 
کربوکسیالز و ریبلوز بی فسفات کربوکسیالز، کاهش 

رومهلد و مارشنر (هاي گیاهی تجمع سدیم در بافت
و افزایش کارایی جذب عناصر ماکرو در حضور 

ز نتایج حاصل ا). 2008ملکوتی (عنصر روي باشد 
دهد که نیز نشان می) 1995(آزمایشات رنگل و گراهام 

هاي رشد هاي دچار کمبود روي، بوتهدر شرایط خاك

یافته از بذور با روي باال بیوماس ریشه و اندام هوایی 
بیشتري تولید کرده و بوته

جذب روي از خاك در مراحل بعدي رشد بودند
همچنین

مصرف به اندازه کافی روي در بهبود کارایی مصرف 
آب در بوته

         
توان اینگونه قضاوت کرد که در بذور پرایم شده بدلیل 

اینکه مرحله 
بذور به محض اینکه در بستر خود قرار می

به بذور غیر پرایم که هنوز فاز 
زودتر جوانه زده

اتوتروفی 
کرده و سطح برگ خود را گسترش می

گیاهچه
هرز نیز موفق

استفاده کرده و عملکردشان افزایش 
خان و همکاران(دهد 

  
  

156                
  
  

شکل 
S0 بدون محلول پاشی ؛ ،

رسد  محلولبه نظر می
رشد گیاه و در هنگامی که گیاه برگ کافی براي جذب 

این عنصر دارد نسبت به محلول
و عملکرد بیشتري حاصل می بودهبهتر 

با توجه به نمودار مقایسه میانگین 
شود که اثر متقابل محلول پاشی در پرایم با آب می

نسبت به دیگر تیمارهاي پرایمینگ نتیجه بهتري داشته 
تیمار پرایم با آب   .است

زنی و پوشش مناسب و سریعتر سطح سرعت جوانه
زمین، واکنش بهتري به محلول

با توجه به نتایج باال افزایش عملکرد         
مصرف روي می

غلظت کلروفیل، افزایش فعالیت فسفوانول پیروات 
کربوکسیالز و ریبلوز بی فسفات کربوکسیالز، کاهش 

تجمع سدیم در بافت
و افزایش کارایی جذب عناصر ماکرو در حضور ) 1991

عنصر روي باشد 
آزمایشات رنگل و گراهام 

در شرایط خاك
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 عملکرد دو رقم گندم يپاشی بر عملکرد و اجزاتجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر و محلول  -3جدول 

  میانگین مربعات
درجه  منابع تغییر

 آزادي

 عملکرد
 بیولوژیک

شاخص  عملکرد دانه
 برداشت

وزن 
 هزاردانه

تعداد سنبلچه 
 در سنبله

  تعداد دانه
 در سنبله

تعداد سنبله 
 در متر مربع

ns 184004 ns 66/0 1621816 2 تکرار  ns ns 42/2 56/0  ns 5/453  ** 19875 ns 
74/5  2036320** 23916990**  3 محلول پاشی  ns **71/9 **50/3 *3/41 49049 * 

68/5 224191 1834294 6 خطاي اصلی  43/0  61/0 15/9 11447 

30/17 3564450** 11052834 ** 1 رقم ** **84/48  **54/6 **5/453 37996 ** 

58/2 983179** 12821787** 2 پرایم  ns **23/11 *87/2 **6/53 27629 ** 

ns480675 ns  29809 42/0 3 رقم× محلول پاشی   ns ns 66/0 05/0  ns 42/1  ns 2022 ns 

ns  145218 29412 ns 60/2 2 پرایم× رقم   ns ns 86/0 01/0  ns 06/3  ns 6824 ns 

15/1 104288 * 1047793 * 6 پرایم× محلول پاشی   ns **63/3 73/0  ns 89/2  ns 1519  ns 

ns  212353 6310 ns 93/0 6 پرایم× رقم × محلول پاشی   ns ns 94/0 07/0  ns 89/1  ns 1490 ns 

89/2 43794 400741  40 خطاي فرعی  64/0 77/0  01/11  2420 

5/10  7/12    ضریب تغییرات  4/13  7/8  3/9  6/7  4/10  
ns  ،* ،** -  درصد 1دار در سطح  درصد، معنی 5به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح.  
  

  عملکرد دانه
داري ارقام مورد مطالعه از نظر آماري اختالف معنی     

رقم . درصد در عملکرد دانه نشان دادند 1را در سطح 
الوند نسبت به رقم توس بیشترین مقدار عملکرد دانه را 

پاشی و اثر تیمارهاي محلول. به خود اختصاص داد
احتمال      تیمارهاي پرایمینگ بر عملکرد دانه در سطح

پاشی و پرایمینگ بر درصد و اثرات متقابل محلول1
دار بود درصد معنی 5 احتمال عملکرد دانه در سطح

  ).3جدول (
اثـر  )  2شکل(با توجه به نمودار مقایسه میانگین            

شـود کـه   پاشی و پرایمینـگ مالحظـه مـی   متقابل محلول
هـر سـه    آبسـتنی در  و زنیحل پنجهاپاشی در مرمحلول
 تولیـد نمـوده  را  بیشـتري  پرایمینگ عملکـرد دانـه   سطح
با این حال بیشـترین عملکـرد مربـوط بـه محلـول       .است

پاشی در تیمارمراحـل پنجـه زنـی و آبسـتنی همـراه بـا       
پاشــی در محلــول ،همچنــین . پرایمینــگ آب بــوده اســت

تیمار پرایم نیز از نظر عملکـرد دانـه   زنی در مرحله پنجه
پاشـی در تیمـار   محلول. در سطح بعدي قرار گرفته است

نسـبت   در سطوح ثابت زمانی محلول پاشـی  پرایم با آب

به دیگر سطوح پرایمینگ عملکـرد بیشـتري تولیـد کـرده     
بـر  ) 2007(نتایج مشابه توسط هریس و همکاران . است

بــا ) 2008(روي ذرت و همچنــین هــریس و همکــاران   
  .پرایمینگ گندم بدست آمده است

احتماالً افزایش عملکرد بوسیله پرایمینگ بذر همچنان که 
تواند بدلیل جوانه محققین دیگر نیز گزارش کرده اند، می

زنی بهتر، رشد سـریع گیاهچـه، اسـتقرار مناسـب و در     
نهایت استفاده مطلوب از مواد غـذایی و عوامـل محیطـی    

سریع و افزایش عملکرد گیاهان حاصل زنی جوانه. باشد
هـاي  از بذور پرایم شده ناشی از افزایش فعالیـت آنـزیم  

آمیالز، افزایش سـطح انـرژي بـه     -تجزیه کننده مثل آلفا
، افزایش تعداد DNAو  RNA، سنتز ATPدلیل افزایش 

خان و ( ها می باشدو همچنین ارتقاء عملکرد میتوکندري
حاصل از بذور پرایم شـده  هاي گیاهچه. )1995همکاران 

هـاي  با عناصر غذایی عالوه بر اینکه نسـبت بـه گیاهچـه   
زننـد، در  حاصل از بذور غیـر پـرایم زودتـر جوانـه مـی     

مراحــل بعــدي رشــد و همچنــین در هنگــام کمبــود ایــن  
عناصر در بستر رشد گیاهچه، این عناصر در پیشـروي  

   .نمایندرشد و افزایش عملکرد نقش اساسی ایفا می
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 ).کیلوگرم در هکتار(مقایسه میانگین اثرات متقابل محلول پاشی و پرایمینگ بر عملکرد دانه

  .، پرایم با رويPz، پرایم با آب؛  Pw، بدون پرایم ؛  P0آبستنی ؛ + 

ایلماز ( افزایش عملکرد و افزایش مقدار روي دانه باشد
   .)1997و همکاران 

  شاخص برداشت
طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس 

فاکتور رقم تحت تاثیر فقط ، شاخص برداشت )3جدول 
ارقام مورد نظر اختالف بین  ، بطوري کهقرار گرفت

مقایسه . مشاهده شددرصد  1معنی داري در سطح 
رقام مورد مطالعه از نظر شاخص برداشت ا میانگین
نسبت به رقم توس  نشان داد که رقم الوند) 3شکل 

علت اینکه شاخص . شاخص برداشت بیشتري دارد
تغییر نکرده است  در دو رقم براي سایر صفات برداشت

پاشی روي و که محلول می تواند این موضوع یاشد
پرایمینگ بذر با آب و سولفات روي عالوه بر اینکه 

همزمان در افزایش  می دهدعملکرد دانه را افزایش 
که شاخص  این علتو به  موثر استعملکرد کاه نیز 

برداشت از تقسیم عملکرد اقتصادي بر عملکرد 
بنابراین شاخص برداشت ثابت  هحاصل شدبیولوژیک 
رقم الوند نسبت به رقم توس بطور کلی  .مانده است

سهم بیشتري از مواد فتوسنتزي ساخته شده را به دانه 
بنابراین شاخص برداشت بیشتري  ،ها اختصاص داده

  .نیز داشت

                                                           سپهري مناري فرد و   

مقایسه میانگین اثرات متقابل محلول پاشی و پرایمینگ بر عملکرد دانه -2شکل
+ ، پنجه زنی Stb، آبستنی ؛ Sb، محلول پاشی در مرحله پنجه زنی ؛ St، بدون محلول پاشی ؛ 

درصدي عملکرد دانه با تیمار پرایم با روي 
توان به نقش روي در افزایش پنجه زنی گیاه و 
  .همچنین تاثیر آن بر دیگر اجزاء عملکرد گیاه نسبت داد

هاي مختلف روش) 1997(ایلماز و همکاران 
مصرف روي از جمله مصرف خاکی، مصرف برگی، 

ها را بر عملکرد دانه مصرف بذر و همچنین ترکیب آن
گندم بررسی کرده و اظهار داشتند که صرف نظر از 

داري استفاده از کود روي به طور معنی روش مصرف،
بیشترین افزایش عملکرد از . عملکرد دانه را افزایش داد

برگی و مصرف بذري + صرف خاکی مصرف خاکی، م
مصرف بذري روي به مقدار زیادي . برگی حاصل شد

عملکرد دانه را افزایش داد، اما در افزایش غلظت روي 
این . ها تاثیر کمتري داشتهاي هوایی و دانه

هاي تواند در ارتباط با رقیق شدن روي در بافت
اندام هوایی گیاهی به علت افزایش تولید ماده خشک 

نتایج حاصل از مصرف بذري روي نیز نشان داد 
زنی و رشد اولیه که اهمیت روي در بذر براي جوانه

تواند گیاهچه بوده و کاشت بذور با مقدار روي زیاد می
به عنوان یک راه حل عملی براي جلوگیري از کاهش 

هاي دچار کمبود عملکرد به علت کمبود روي در خاك
محلول پاشی + مصرف خاکی  ،همچنین

تواند به عنوان یک روش بسیار موثر براي 

افزایش عملکرد و افزایش مقدار روي دانه باشد
و همکاران 

  
شاخص برداشت

طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس      
جدول (

قرار گرفت
معنی داري در سطح 

میانگین
شکل (

شاخص برداشت بیشتري دارد
برداشت

می تواند این موضوع یاشد
پرایمینگ بذر با آب و سولفات روي عالوه بر اینکه 

عملکرد دانه را افزایش 
عملکرد کاه نیز 

برداشت از تقسیم عملکرد اقتصادي بر عملکرد 
بیولوژیک 
مانده است

سهم بیشتري از مواد فتوسنتزي ساخته شده را به دانه 
ها اختصاص داده

نیز داشت

158                
  

S0 بدون محلول پاشی ؛ ،
  

درصدي عملکرد دانه با تیمار پرایم با روي  2/2افزایش 
توان به نقش روي در افزایش پنجه زنی گیاه و را می

همچنین تاثیر آن بر دیگر اجزاء عملکرد گیاه نسبت داد
ایلماز و همکاران         

مصرف روي از جمله مصرف خاکی، مصرف برگی، 
مصرف بذر و همچنین ترکیب آن

گندم بررسی کرده و اظهار داشتند که صرف نظر از 
روش مصرف،

عملکرد دانه را افزایش داد
مصرف خاکی، م

برگی حاصل شد+ 
عملکرد دانه را افزایش داد، اما در افزایش غلظت روي 

هاي هوایی و دانهدر اندام
تواند در ارتباط با رقیق شدن روي در بافتمی

گیاهی به علت افزایش تولید ماده خشک 
نتایج حاصل از مصرف بذري روي نیز نشان داد . باشد

که اهمیت روي در بذر براي جوانه
گیاهچه بوده و کاشت بذور با مقدار روي زیاد می

به عنوان یک راه حل عملی براي جلوگیري از کاهش 
عملکرد به علت کمبود روي در خاك

همچنین. روي باشد
تواند به عنوان یک روش بسیار موثر براي روي می
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پاشی در مقایسه میانگین اثر متقابل محلول               
نیز نشان داد ) 4شکل (تیمار پرایمینگ بر وزن هزار دانه 

زنی، آبستنی و پاشی در مراحل پنجهاثر متقابل محلول
با  آبستنی در تیمارهاي پرایم+ زنی هر دو مرحله پنجه

روي نسبت به تیمار بدون  آب و پرابم با سولفات
پرایم موجب افزایش وزن  پاشی در تیمار بدونمحلول

در بین همه تیمارها بیشترین . دانه گردیده است
پاشی در هر دو وزن هزاردانه مربوط به تیمار محلول

-آبستنی در تیمار پرایم با سولفات+ زنیمرحله پنجه

  . باشدروي می
رسد افزایش وزن هزار دانه و همچنین به نظر می

تواند به دلیل نقش عملکرد محصول با مصرف روي می
هاي حیاتی روي در تولید کلروفیل و تشکیل 
کربوهیدرات هاي ضروري، متابولیسم نیتروژن، نقش 
غیر مستقینم روي در سنتز ایندول استیک اسید، توسعه 

طبق . ر غذایی از خاك باشدریشه و جذب آب و عناص
 80مصرف ) 2009(راد و پسرکلی گزارشات پهلوان

پاشی سولفات روي و محلولکیلوگرم در هکتار سولفات
ایلماز و . منگنز باعث افزایش وزن هزار دانه گندم شد

نیز روي را محرك تخصیص منابع ) 1997(همکاران 
وزن ها در گندم و در نتیجه افزایش فتوسنتزي به سنبله

طبق گزارشات علی و  .و عملکرد آن معرفی کردند
نیز بییشترین وزن هزار دانه و عملکرد ) 2008(همکاران 

پاشی عناصر ریز مغذي بذر و محلولدانه با پرایمینگ
دهی زنی و ساقهدر دو مرحله رشدي پنجه) روي و بر

  .حاصل شد که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت

 

                                                        .........اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد

 
  .مقایسه میانگین اثر رقم بر شاخص برداشت

  
نیز پرایمینگ ) 2008(طبق اظهارات هریس و همکاران 

بذور با آب و سولفات روي در افزایش عملکرد دانه 
گندم موثر بوده و افزایش عملکرد در ارتباط با افزایش 
ماده خشک کل بوده و شاخص برداشت افزایش پیدا 

همچنین . با نتایج این آزمایش مطابقت داشت
شاخص ) 2005(هاي حسین و همکاران 

برداشت گندم تحت تاثیر محلول پاشی ترکیبات عناصر 
نیز ) 2008(خان و همکاران . ریز مغذي قرار نگرفت

عنوان کردند که با مصرف خاکی کود سولفات روي در 
  . گندم شاخص برداشت کاهش یافت

  
دانه هر نتایج بدست آمده نشان داد که وزن هزار 

-دو رقم گندم مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهاي محلول

بین  ، همچنین. پاشی و پرایمینگ بذر قرار گرفته است
داري از این نظر وجود دارد که ارقام نیز تفاوت معنی

دار درصد معنی 1ها از نظر آماري در سطح 
اثرات متقابل محلول پاشی و پرایمینگ بر ورزن 

  درصد معنی دار گردید  1ر دانه نیز در سطح 

               
تیمار پرایمینگ بر وزن هزار دانه 

اثر متقابل محلول
هر دو مرحله پنجه

آب و پرابم با سولفات
محلول
دانه گردیده استهزار

وزن هزاردانه مربوط به تیمار محلول
مرحله پنجه
روي می

به نظر می      
عملکرد محصول با مصرف روي می

هاي حیاتی روي در تولید کلروفیل و تشکیل 
کربوهیدرات هاي ضروري، متابولیسم نیتروژن، نقش 
غیر مستقینم روي در سنتز ایندول استیک اسید، توسعه 

ریشه و جذب آب و عناص
گزارشات پهلوان

کیلوگرم در هکتار سولفات
منگنز باعث افزایش وزن هزار دانه گندم شد

همکاران 
فتوسنتزي به سنبله

و عملکرد آن معرفی کردند
همکاران 

دانه با پرایمینگ
روي و بر(

حاصل شد که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت
  

  

اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد

مقایسه میانگین اثر رقم بر شاخص برداشت -3شکل

طبق اظهارات هریس و همکاران 
بذور با آب و سولفات روي در افزایش عملکرد دانه 
گندم موثر بوده و افزایش عملکرد در ارتباط با افزایش 
ماده خشک کل بوده و شاخص برداشت افزایش پیدا 

با نتایج این آزمایش مطابقت داشت که ،نکرد
هاي حسین و همکاران طبق گزارش

برداشت گندم تحت تاثیر محلول پاشی ترکیبات عناصر 
ریز مغذي قرار نگرفت

عنوان کردند که با مصرف خاکی کود سولفات روي در 
گندم شاخص برداشت کاهش یافت

  
  وزن هزار دانه

نتایج بدست آمده نشان داد که وزن هزار      
دو رقم گندم مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهاي محلول

پاشی و پرایمینگ بذر قرار گرفته است
ارقام نیز تفاوت معنی

ها از نظر آماري در سطح این تفاوت
اثرات متقابل محلول پاشی و پرایمینگ بر ورزن . است
ر دانه نیز در سطح هزا

  ).3جدول (
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 .مقایسه میانگین اثرات متقابل پرایمینگ و محلول پاشی بر وزن هزار دانه

  .، پرایم با رويPz، پرایم با آب؛  Pw، بدون پرایم ؛  P0آبستنی ؛ + 
  

پاشـی  ها با تیمار بدون محلولوجود ندارد اما تفاوت آن
پاشـی روي  ه محلـول این بدان معناست ک. دار است

در هر سه تیمـار باعـث افـزایش تعـداد سـنبلچه در هـر       
اثر پرایمینگ بر تعداد سـنبلچه در هـر   . سنبله شده است
روي پـرایم بـا سـولفات    تیمـار . دار شـد سنبله نیز معنـی 

پرایم تعداد سنبلچه در هر سنبله را  نسبت به تیمار بدون
پـرایم بـا آب،   ولی تیمـار  . داري افزایش دادبه طور معنی

  ).، ب5شکل ( .تفاوت معنی داري با بدون پرایم نداشت

  
  مقایسه میانگین اثر پرایمینگ بذر، محلول پاشی و رقم بر تعداد سنبلچه درسنبله

سید و . افزایش می یابد گندم تعداد سنبلچه در هر سنبله
نیز افزایش تعداد سـنبلچه در هرسـنبله   ) 2009(همکاران 

  .اندرا با محلول پاشی روي گزارش کرده
  تعداد دانه در سنبله

پاشی، رقم و حت تاثیر محلولتعداد دانه در سنبله ت
پاشی محلول). 1 جدول( است قرار گرفته پرایمینگ

                                                           سپهري مناري فرد و   

مقایسه میانگین اثرات متقابل پرایمینگ و محلول پاشی بر وزن هزار دانه -4شکل 
+ ، پنجه زنی Stb، آبستنی ؛ Sb، محلول پاشی در مرحله پنجه زنی ؛ St، بدون محلول پاشی ؛ 

  تعداد سنبلچه در سنبله
جـدول  (نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس 

نشان داد که اثر پرایمینگ بـر تعـداد سـنبلچه در هـر     
پاشی در سـطح  درصد و تیمار محلول 5سنبله در سطح 
تفاوت بین دو رقم گندم نیز  .باشنددار میدرصد معنی

مقایسـه  . دار بـود درصد معنـی  1در این صفت در سطح 
نیز ) ، الف5شکل (هاي مربوط به این صفت 

داري پاشی تفاوت معنـی نشان داد که بین مراحل محلول

وجود ندارد اما تفاوت آن
دار استمعنی

در هر سه تیمـار باعـث افـزایش تعـداد سـنبلچه در هـر       
سنبله شده است
سنبله نیز معنـی 

نسبت به تیمار بدون
به طور معنی

تفاوت معنی داري با بدون پرایم نداشت

مقایسه میانگین اثر پرایمینگ بذر، محلول پاشی و رقم بر تعداد سنبلچه درسنبله -5شکل 

رقم الوند نسبت به رقم توس تعداد سنبلچه در هر سنبله 
اظهـار  ). ، ج5شـکل  (بیشتري را به خـود اختصـاص داد   

-سنبله در گیاهانی کـه در خـاك  گل هاي عقیمی 
 بـوده و هاي دچار کمبود روي رشد مـی کننـد شـدیدتر    

افزودن روي مشکل عقیمی سـنبله را کـاهش خواهـد داد    
نیـز  ) 2008(خان و همکاران ). 2007باگسی و همکاران 

که بـا مصـرف خـاکی سـولفات روي در      

گندم تعداد سنبلچه در هر سنبله
همکاران 

را با محلول پاشی روي گزارش کرده
تعداد دانه در سنبله

تعداد دانه در سنبله ت      
پرایمینگ

160                
  

S0 بدون محلول پاشی ؛ ،

تعداد سنبلچه در سنبله
نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس       

نشان داد که اثر پرایمینگ بـر تعـداد سـنبلچه در هـر     ) 3
سنبله در سطح 

درصد معنی 1
در این صفت در سطح 

هاي مربوط به این صفت میانگین داده
نشان داد که بین مراحل محلول

  
رقم الوند نسبت به رقم توس تعداد سنبلچه در هر سنبله 

بیشتري را به خـود اختصـاص داد   
عقیمی  شده که

هاي دچار کمبود روي رشد مـی کننـد شـدیدتر    
افزودن روي مشکل عقیمی سـنبله را کـاهش خواهـد داد    

باگسی و همکاران (
 گزارش کردند
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داري را با تیمار بدون پرایم تفاوت معنی داشته و
پرایم با  پرایم با آب نسبت به تیمار تیمار. دهدنشان می
تعداد دانه در از لحاظ بدون پرایم  وروي  سولفات

بین ارقام مورد  در. شتداري نداسنبله تفاوت معنی
مطالعه رقم الوند بیشترین تعداد دانه در سنبله را دارا 

  ).، ج6شکل 

  
  .ثر پرایمینگ بذر، محلول پاشی و رقم بر تعداد دانه در سنبله

  
هاي انتقال الکترون در چرخه کربس و همچنین واکنش

با تاثیر بر فرایندهاي زایشی در افزایش تعداد و وزن 
دانه و در نهایت در افزایش عملکرد دانه نقش بسزایی 

  .)2007ملکوتی (

  تعداد سنبله در متر مربع
) 3جدول ( هادادها توجه به جدول تجزیه واریانس 

- تعداد سنبله در واحد سطح تحت تاثیر تیمارهاي محلول

-تیمارهاي محلول. پاشی، پرایمینگ و ارقام قرارگرفت

داري پاشی بر تعداد سنبله در واحد سطح تفاوت معنی
درصد وتیمارهاي پرایمینگ بر تعداد  5را در سطح 

 1داري را در سطح فاوت معنیسنبله در واحد سطح، ت
پاشی تواند به اثر محلولمیامر این . درصد نشان دادند
هاي بارور و همچنین اثر پرایمینگ بر بر تعداد پنجه

هاي بارور نسبت درصد جوانه زنی و نیز تعداد پنجه
ارقام مورد مطالعه در این آزمایش نیز تفاوت . داده شود

                                                        .........اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد

آبستنی و  زنیحل پنجهامرتیمار روي در 
، 6شکل (بیشترین تعداد دانه در هرسنبله را تولید کرد 

پاشی در مرحله که از نظر آماري با تیمار محلول
اما با . داري را نشان ندادزنی تفاوت معنی

پاشی در مرحله آبستنی و بدون تیمارهاي محلول
  . ي داشتدارمعنی تفاوت

) ، ب6شکل (اثر پرایمینگ بر تعداد دانه در سنبله 
روي بیشترین مقدار  نیز نشان داد که پرایم با سولفات

داشته ورا 
نشان می
سولفات

سنبله تفاوت معنی
مطالعه رقم الوند بیشترین تعداد دانه در سنبله را دارا 

شکل (بود 

ثر پرایمینگ بذر، محلول پاشی و رقم بر تعداد دانه در سنبلهمقایسه میانگین ا  -6شکل

 نیز نشان) 1988(گري  و انجانرهمانت 
 معنی افزایش موجب روي و آهن مصرف

 و سنبله طول واحد سطح، در تعداد سنبله
 که نمودند اعالم محققین این .شده است 
 کربوهیدرات، کل مقدار این عناصر مصرف

 افزایش با که یابد می دانه افزایش پروتئین
 می باال سنبله در دانه و تعداد دانه وزن
 دانه عملکرد موجب افزایش نهایتاً عوامل

اظهار داشتند که نیز ) 2008(علی و همکاران 
مغذي روي و پاشی عناصر ریزپرایمینگ بذر و محلول

بر در دو گیاه گندم و ذرت باعث افزایش تعداد دانه در 
هر سنبله و تعداد دانه در هر بالل گردید که با نتایج این 

- با توجه به نتایج بدست آمده می. تحقیق مطابقت داشت

-تنظیم کنندهتوان اذعان کرد که روي با افزایش مقدار 

هاي رشد و کمک به متابولیسم مواد و با تاثیر بر 

واکنش
با تاثیر بر فرایندهاي زایشی در افزایش تعداد و وزن 
دانه و در نهایت در افزایش عملکرد دانه نقش بسزایی 

( دارد
  

تعداد سنبله در متر مربع
ا توجه به جدول تجزیه واریانس ب      

تعداد سنبله در واحد سطح تحت تاثیر تیمارهاي محلول
پاشی، پرایمینگ و ارقام قرارگرفت

پاشی بر تعداد سنبله در واحد سطح تفاوت معنی
را در سطح 

سنبله در واحد سطح، ت
درصد نشان دادند
بر تعداد پنجه

درصد جوانه زنی و نیز تعداد پنجه
داده شود

اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد

روي در سولفات
بیشترین تعداد دانه در هرسنبله را تولید کرد 

که از نظر آماري با تیمار محلول) الف
زنی تفاوت معنیپنجه

تیمارهاي محلول
تفاوت پاشیمحلول

اثر پرایمینگ بر تعداد دانه در سنبله       
نیز نشان داد که پرایم با سولفات

 نتایج تحقیقات
مصرف دهد کهمی

تعداد سنبله در داري
 دانههزار وزن
مصرف اثر در

پروتئین و نشاسته
وزن کربوهیدرات

عوامل این که رود
 .گردندمی

علی و همکاران         
پرایمینگ بذر و محلول

بر در دو گیاه گندم و ذرت باعث افزایش تعداد دانه در 
هر سنبله و تعداد دانه در هر بالل گردید که با نتایج این 

تحقیق مطابقت داشت
توان اذعان کرد که روي با افزایش مقدار 

هاي رشد و کمک به متابولیسم مواد و با تاثیر بر 



 1391سال / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار ویژه نامه                                              

بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح  اري وجود دارد و
پس از آن پرایم با . باشدمربوط به تیمار پرایم با آب می

سولفات روي قرار دارد که نسبت به تیمار بدون پرایم 
در سطح باالتري قرار گرفته است که این تفاوت از نظر 

  .دار می باشدآماري نیز معنی
به دو رقم نیز نشان داد کـه  مقایسه میانگین مربوط 

دو رقم توس و الونـد در صـفت تعـداد سـنبله در واحـد      
طوري که رقم به .اختالف معنی داري داشتند سطح با هم

 از نظـر ایـن صـفت برتـر بـود     الوند نسبت به رقم توس 
 ). ، ج7شکل 

  
  .ر، محلول پاشی و رقم بر تعداد سنبله در واحد سطح

 آن اجزاء دانه و عملکرد در داريمعنی شافزای موجب
 در سنبله دانه تعداد مربع، متر در سنبله تعداد جمله
تاثیر  اجزاء این بین از که شودمی دانه رهزا وزن
بر خالف  .بود بیشتر مربع متر در سنبله تعداد بر

اظهار ) 2009(قربانی و همکاران نتایج این مطالعه، 
سنبله در واحد سطح تحت تاثیر محلول داشتند که تعداد 

 .پاشی آهن و روي قرار نگرفت

  گیري کلینتیجه
به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که استفاده 
از کود روي چه به صورت تیمار بذري و چه به صورت 
محلول پاشی در مناطق دچار کمبود روي موجب 
. افزایش عملکرد ماده خشک کل و عملکرد دانه می گردد

(الف)

600

650

700

750

800

850

بدون محلول
پاشی

پنجھ زنی آبستنی پنجھ زنی و
آبستنی

 محلول پاش ی

بع
مر

ر 
مت

ر 
ھ د

نبل
 س

داد
تع

b

 a  a
 a

                                                           سپهري مناري فرد و   

رصد نسبت به این د 1داري را در سطح آماري 
تعداد سنبله در واحد سطح  . صفت از خود نشان دادند

پاشی روي در دو مرحله پنجه زنی و تحت تاثیر محلول
- محلول ،به طوري که). ، الف7شکل (آبستنی قرار گرفت 

پاشی در یک مرحله محلولمذکور و پاشی در دو مرحله 
تفاوت پاشی تیمار بدون محلول بازنی و یا آبستنی 

افزایش تعداد سنبله به دلیل . داري را نشان داد
لذا عملکرد محصول  ،هاي بارور بودهافزایش تعداد پنجه
نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر . ه است

نیز ) ، ب7شکل (پرایمینگ بر تعداد سنبله در واحد سطح 
بین سطوح مختلف پرایم اختالف معنی  

اري وجود دارد ود
مربوط به تیمار پرایم با آب می

سولفات روي قرار دارد که نسبت به تیمار بدون پرایم 
در سطح باالتري قرار گرفته است که این تفاوت از نظر 

آماري نیز معنی
مقایسه میانگین مربوط       

دو رقم توس و الونـد در صـفت تعـداد سـنبله در واحـد      
سطح با هم

الوند نسبت به رقم توس 
شکل (

ر، محلول پاشی و رقم بر تعداد سنبله در واحد سطحمقایسه میانگین اثر پرایمینگ بذ -7شکل

نیز گزارش کردند که اثر ) 2003(گري و شیلینگر 
تیمارهاي پرایمینگ بر سبز شدن و عملکرد گندم به رقم 

بذور پرایم شده پس از . گندم مورد مطالعه بستگی دارد
زده و در پی  زودتر جوانه گرفتن در بستر خود 

تر،  بذور سریع این امر استقرار گیاهان حاصل از این
در واقع . پذیرد تر انجام می بهتر و در عین حال یکنواخت

مقایسه با گیاهان به وجود آمده از بذور  چنین گیاهی در
اي  ریشه تري سیستم تیمار نشده، در طی زمان کوتاه

تر آب و مواد  وبخود را گسترش داده و با جذب مطل
فتوسنتز کننده به مرحله  هاي سبز غذایی و تولید بخش
تحقق چنین شرایطی به لحاظ . رسند

ایی به گیاهان حاصل  اکولوژیکی موقعیت ویژه
 و ایلماز ).2006هریس (دهد  از بذور پرایم شده می

 روي مصرف دادند که نشان نیز) 1997

موجب
جمله از
وزن و

بر روي
نتایج این مطالعه، 

داشتند که تعداد 
پاشی آهن و روي قرار نگرفت

  
نتیجه

به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که استفاده      
از کود روي چه به صورت تیمار بذري و چه به صورت 
محلول پاشی در مناطق دچار کمبود روي موجب 
افزایش عملکرد ماده خشک کل و عملکرد دانه می گردد

162                
  

داري را در سطح آماري معنی
صفت از خود نشان دادند

تحت تاثیر محلول
آبستنی قرار گرفت 
پاشی در دو مرحله 

زنی و یا آبستنی پنجه
داري را نشان دادمعنی

افزایش تعداد پنجه
ه استفزایش یافتا

پرایمینگ بر تعداد سنبله در واحد سطح 
 نشان داد که

  

    
گري و شیلینگر  

تیمارهاي پرایمینگ بر سبز شدن و عملکرد گندم به رقم 
گندم مورد مطالعه بستگی دارد

گرفتن در بستر خود  قرار
این امر استقرار گیاهان حاصل از این

بهتر و در عین حال یکنواخت
چنین گیاهی در

تیمار نشده، در طی زمان کوتاه
خود را گسترش داده و با جذب مطل

غذایی و تولید بخش
رسند اتوتروفی می

اکولوژیکی موقعیت ویژه زیستی و
از بذور پرایم شده می

1997(همکاران 



  163                                                                                    .........اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روي بر عملکرد و اجزاء عملکرد
 

استفاده از آب براي عمل پرایمینگ بدلیل راحتی کار و 
شی بسیار مفید براي افزایش کم هزینه بودن آن رو
همچنین مشخص گردید که  . عملکرد محصول می باشد

محلول پاشی روي در مرحله پنجه زنی نسبت به مراحل 
دیگر عملکرد دانه بیشتري تولید کرده و از لحاظ 
. اقتصادي هم سود بیشتري عاید کشاورز خواهد شد

محلول پاشی بیش از یک مرتبه روي در افزایش عملکرد 
ثیر داشته و هر چه عمل محلول پاشی به تاخیر بیافتد تا

بنابراین به . به همان اندازه عملکرد کاسته خواهد شد
محض اینکه گیاه سطح زمین را پوشش داد باید عمل 

در این آزمایش گر چه دو رقم . محلول پاشی انجام گیرد
گندم مورد مطالعه به محلول پاشی روي و پرایمینگ بذر 

ی نشان دادند که می تواند ناشی از تفاوت واکنش متفاوت
بیشترین عملکرد دانه در ژنتیکی بین دو رقم باشد، ولی 

دو رقم با محلول پاشی سولفات روي در مراحل پنجه 
  .زنی و آبستنی و پرایم با آب بدست آمد
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