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Abstract 

Background and Objective: This study was performed to investigate the effect of foliar application of 

potassium, salicylic acid and gamma aminobutyric acid at the beginning of spike emergence on yield 

components, grain yield and nutrient uptake of bread wheat genotypes under soil salinity stress. 

 

Materials and Methods: The research was conducted as a split plot based on randomized complete block 

design with three replications under soil salinity (0 and 8 dS. M-1) in agricultural research station in Miandoab, 

West Azerbaijan during the two cropping years 2017-18 and 2018-19. Main plots included foliar application 

with growth stimulants (potassium, GABA, SA, control) and subplots included seven genotypes (Orum, Zare, 

Mihan, Heydari, MS-89-12, MS -89-13 and MS-91-14).  

 

Results: The results of  variance showed that the simple effects of salinity stress on grain yield and foliar 

application treatments on all studied traits were significant. Also, the simple effects of different genotypes on 

all measured traits were significant. The interactions of three factors of salinity, foliar application and genotype 

had a significant effect on all measured traits. Based on the results, comparison of the means showed that 

GABA foliar application under non-stressed conditions with an average of 11366.7 kg.ha-1 in Mihan cultivar 

produced the highest grain yield, while GABA foliar application under salinity stress conditions with the 

average of 1876.7 kg.ha-1 produced the lowest grain yield in Orum cultivar.  

 

Conclusion: The overall results showed that most of the traits were reduced due to salinity stress. Foliar 

application of all the compounds in most traits caused an increase compared to the control conditions. 
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 چکیده

ر مرحله د اسید بوتریک آمینو گاما و اسید سالیسیلیک پتاسیم، پاشیمحلول تاثیر بررسی منظور بهاین تحقیق اهداف: 
 خاک شوری تنش شرایط در نان گندم هایژنوتیپ غذایی عناصر جذب و دانه عملکرد اجزا عملکرد، بر شروع ظهور سنبله

 انجام گردید.
 

 در واقع میاندوآب کشاورزی تحقیقات ایستگاه در 0179- 79 و 0171- 79 زراعی سال دو طیآزمایش ها: مواد و روش
 9 حدود خاک شوری با محیط دو در تصادفی کامل هایبلوک های خرد شده بر پایهکرت صورتهب غربی آذربایجان

 تحریک مواد با پاشیمحلول تیمارهای اصلی عامل. گردید اجرا تکرار سه در شوری بدون محیط و متر بر زیمنسدسی
-MS-89 حیدری، میهن، زارع، اروم،) گندم ژنوتیپ هفت فرعی عامل و (شاهد سالیسیلیک، اسید گابا، پتاسیم،) رشد کننده

12،  MS-89-13 وMS-91-14) بودند . 
 

همچنین . شد دارمعنی دانه عملکرد صفات بر شوری تنش ساده اثر که داد نشانداده ها تجزیه واریانس  نتایجها: یافته
 شوری، عامل سه متقابلاثر . گردید دارمعنی مطالعه مورد صفات همه بر و ژنوتیپ پاشیمحلول تیمارهایساده  اثرات

 نگینمیا مقایسات آمده، بدست نتایج اساس بر. داشت دارمعنی اثر شده گیریاندازه صفات تمام بر ژنوتیپ و پاشیمحلول
 عملکرد بیشترین میهن رقم در هکتار در کیلوگرم 9/00111 میانگین با تنش عدم شرایط در گابا پاشیمحلول که داد نشان
 اروم رقم در هکتار در کیلوگرم 9/0991 میانگین با شوری تنش شرایط در گابا پاشیمحلول کهحالی در نمود، تولید را دانه

 . نمود تولید را دانه عملکرد کمترین
 

. بود ریشو تنش اثر برمیزان نیتروژن دانه،  و تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه صفات  کاهش از حاکی نتایجگیری: نتیجه
با اسید سالیسیلیک در شرایط تنش شوری میزان شاخص برداشت و در شرایط بدون تنش مقدار نیتروژن  پاشیمحلول

 دانه را افزایش داد.
 

 پاشیمحلولگابا، سالسیلیک اسید، گندم،  پتاسیم، شوری، کلیدی: واژه های
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  مقدمه

 درصد 11 ( تقریباً.Triticum aestivum L) گندم

-مهم عنوان به و کنندمی تأمین را بشر مورد نیاز انرژی

 هایزمین از بسیاری در دنیا زراعی گیاه ترین

(. 4119گردد )کایدن و همکاران می کشت کشاورزی
های محیطی است که منجر ترین تنششوری یکی از مهم

 وانگشود )تغییرات اسمزی میهمراه با  آبی سلولبه کم
 اهیگ یاصل ندهایآیفرشوری برتمام (. 4117و همکاران 

و  دیپیل سمیمتابول ن،یپروتئ مانند رشد، فتوسنتز، سنتز
ا ر اهیگ یتمام مراحل زندگ جهینت گذارد، دریانرژی اثر م

رار ق ریتوده و دانه تحت تأث ستیز دیتا تول یزناز جوانه
کاربرد برگی برخی از (. 4101 )حسینه و لوتسدهد یم

های رشد با کاهش کننده تنظیم ها از جملهترکیب
های محیطی به افزایش رشد و تنش هایاثرگذاری

حاجی هاشمی و ) کندمحصول گیاهان زراعی کمک می
 یک y-aminobutyric (GABA) اسید. (4119همکاران 

 موجودات از وسیعی طیف در پروتئینی غیر آمینه اسید
 متعدد عملکردهای انجام برای  GABA گیاهان، در. است
 کی این. است شده پیشنهاد تنش و تنش بدون شرایط در

 که است ثانویه و اولیه مسیرهای برای کلیدی متابولیت
 داسی بیوسنتز و نیتروژن متابولیسم مهم واسطه یک

با  پتاسیم .(4107است )روبرتو راموس و همکاران  آمینه
 یآماس سلول حفظها و بر باز و بسته شدن روزنه ریتأث

 شیو افزا یاهیگهای بافت سبب کاهش اتلاف آب در
)ایماس و  شودیم  مصرف آب و کاهش اثر تنش آییکار

های گابا اغلب در گیاهان در پاسخ به تنش (.4111ماگان 
زنده و غیرزنده شامل خشکی، شوری، زخم، کمبود 

آلودگی عوامل بیماری زا اکسیژن، شوک گرمایی و 
(. 4101کاران میابد )دیوات داناونگ و هسریعاً تجمع می

ی را اهای ویژهمولکولی است که پاسخ کیلیسیسال دیاس
-زای زیستی و غیرزیستی بر میدر پاسخ به عوامل تنش

، اهانگیزد. این فیتوهورمون در باز و بسته شدن روزنه
لروفیل، مهار جذب مواد غذایی، سنتز پروتئین و ک

م اسمزی تنظی و فتوسنتز ،بیوسنتز اتیلن، تبخیر و تعرق
(. 4104نقش بسیار مهمی دارد )اولاه خان و همکاران 

های متعددی مبنی بر نقش اسید سالیسیلیک اسید گزارش

های زیستی و غیر زیستی در کاهش اثر ناشی از تنش
و  یتنش اسمز(. 4100وجود دارد )سلطانی و همکاران 

 اهیرشد و عملکرد گ تواندیم یاز شور یناش یونی تیسم
؛ جامس و 4119)موناس و تستر  قرار دهد ریتأث تحت را

 میو پتاس یتوأم شور ریتأث ۀمطالع(. 4119همکاران 
ز ا یناش یآثار منف م،یکه کمبود پتاس است نشان داده

)دیگل  دهدیم شیفتوسنتز افزا ندیفرا را در یشور
 (4101)و همکاران  حمید .(4117همکاران اینوسنتی و 

ا بذور گندم ب (کردن میپرا) ماریت شینمودند که پ گزارش
 دیباعث تول ،یتنش شور طیدر شرا کیلیسیسال دیاس
 ل،یکلروف زانیتر شده و مو بزرگ یقوی هااهچهیگ

 شیافزا اهیها را در گنیمحلول و پروتئ یقندها یمحتوا
( همبستگی مثبت و 4101امینی و همکاران )دهد. یم

داری بین عملکرد دانه در شرایط شور با عملکرد معنی
بیولوژیک، شاخص برداشت، طول سنبله، طول پدانکل، 
 طول برگ، وزن هزار دانه و عملکرد در شرایط غیرشور

کاهش گسترش  قیطر از یشور .نمودندمشاهده  را
 و ATPی سطح انرژ ،ییجذب آب و مواد غذا ،یسلول

)حسن الزمان و  دهدیرا کاهش م شهیفتوسنتز، رشد ر
 کردندگزارش ( 4101جیانگ و همکاران ) .(4101همکاران 
 هدارد و ب نییمو یهاشهیاثر را بر ر نیشتریب یکه شور

دیکست  .دهدیها را به شدت کاهش مآن یرشد طول ژهیو
 ه،شیو ر ساقهداشتند که  انیب یشیدر آزما( 4101و دلی )

ر بوته، تعداد سنبله د سنبلچه در تعداد ک،یولوژیعملکرد ب
 یصفات نیتردانه، مهم بوته، تعداد و وزن دانه و عملکرد

در  .شوری دارند تنش از ییبالا یریپذ ریهستند که تاث
 و مثبتی همبستگ( 4102و همکاران ) یصالح شیآزما
 شور با طیدر شرا گندم عملکرد دانه نیب دارییمعن

 بله،سن بوته، طول پدانکل، وزن سنبله، وزن دانه در ارتفاع

 غیرشور شرایط در عملکرد و دانه پر شدن دوره

شد که  گزارش ذرت اهیگ یرو یقیدر تحق د.ش مشاهده
مصرف  ییکارا آب، علاوه بر کاهش یشور شیبا افزا

 و در جذب از خاک اهیتوسط گ یآب، مقدار ازت کمتر
جود و خاک در اهیگ ازیاز ن شتریکه ب نیتروژنکود  تینها

و  کرده در خاک تجمع تراتین ونیصورت  داشت، به
ود ب نیا یاصل لی. دلافتیکاهش  زیمصرف ازت ن ییکارا
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 تروژنیقادر به استفاده ن اهیگ ،یکه در اثر تنش شور
از  شیب تروژنیاگر عنصر ن یدر خاک نبود، حت موجود

(. 4101لاکردا و همکاران )در خاک وجود داشت  اهیگ ازین
 دیاس ماریگندم تحت ت اهیارتفاع گ داریمعن شیافزا
 و همکاران اتیح)گزارش شده است  نیز کیلیسیسال

دو سطح کمبود آب و چهار  ریتأث طی تحقیقی (.4101
 و شیآفتابگردان آزما اهیگ یآب، بر رو یشور سطح

 لیآب باعث کاهش پتانس یکه شور داد نشان جینتا
 یبرا یآب دیجذب آب و تنش شد کاهش خاک و یاُسمز

مقاومت روزنه، کاهش  شیافزا یرو بر تنش نیشد. ا اهیگ
 گذارریفتوسنتز، تأث یبرا اهیگ یانرژ رشد برگ و کاهش

 لیتشک یبرا هیاول یانرژ کاهش باعث یبود. تنش شور
و کاهش مصرف آب  محصول کاهش رشد ،یاهیاندام گ

 استفاده (.4101همکاران  و ن)زیتوسط آفتابگردان بود 

 های مدیریتروش با همراه محرک زیست مواد از

 غذایی توسط مواد جذب بهبود به تواندمی محصول

 با غلظت تحت تیمار گیاهان کند. همچنین کمک گیاهان

 معدنی و عناصر عملکرد رشد، محرک، زیست مواد پایین

 و نشان داد )شارما تیمار شاهد با مقایسه بیشتر در
 (.4102همکاران 

پاشی با استفاده از محلول  پژوهش که بااین  هدف از
برخی مواد محرک رشد، یک نوع آمینو اسید و یک اسید، 
بر لاین های امید بخش مقاوم به شوری و ارقام در حال 
کشت گندم نان در شرایط دوگانه نرمال و تحت تنش 
 شوری انجام شده است، مقایسه لاینها با ارقام و سایر
ژنوتیپها جهت معرفی ژنوتیپهای برتر و مقاوم با عملکرد 

 بیشتر است.
 

 هامواد و روش
- 79و  0171- 79 یدو سال زراعطی  حاضر قیتحق
واقع در  بآاندویم یکشاورز قاتیتحق ستگاهیدر ا 0179

 جانیاستان آذربا اندوابیشهرستان م یلومتریک 01
دو  در شیمحل اجرای آزمامشخصات . دیگرد اجرا یغرب

 21و  یعرض شمال قهیدق 59درجه و  11 سال زراعی در
 ایو ارتفاع آن از سطح در یطول شرق قهیدق 1درجه و 

پلات در طرح  تیبصورت اسپل شیآزما .بودمتر  0024
 یشور میانگین با طیدو مح در یکامل تصادف یهابلوک
 یبدون شور طیبر متر و مح منسیزیدس 9حدود خاک 

)نمونه برداری از خاک نقاط دگردیدر سه تکرار اجرا 
مختلف مزرعه آزمایش انجام و به آزمایشگاه ارسال 

 شامل یاصل یهاکرت قیتحق نی. در اشد(

کننده رشد شامل  کیبا مواد تحر یپاشمحلول یمارهایت 
 یرعف یهاکرت و شاهد ک،یلیسیسال دیگابا، اس م،یپتاس

  هن،یگندم اروم، زارع، م پیبا هفت ژنوت

 MS-91-14و  MS-89-12 ،MS-89-13،یدریح
 MS-89-12لاین امید بخش  انتخاب و اجرا گردید.

(Atrak/3/Chen/Aeg.sq(Taus)//BCN MBW98, 

Y5554 )  بخشبه همراه لاین امید MS-89-13 
(Kauz*2/Opata//Kauz/3/Sakha8/4/Tam 200) 

 در آزمایشات یکنواخت سراسری شوری 

 مورد مقایسه قرار  0171و 0197سالهای 

گرفته و نسبت به شاهدهای ارگ و بم برتری عملکرد 
  MS-91-14نشان دادند. لاین امید بخش 

(BLOUDAN/3/BB/7C*2//Y50E/KAL/*3/4/S

HOLEH/5/KAVIR)  در آزمایشات یکنواخت
مورد مقایسه  0170و 0174سراسری شوری سالهای 

های ارگ، بم و کارسیا قرار گرفته و نسبت به شاهد
این تحقیق هم جهت مقایسه  برتری عملکرد نشان دادند.

و بررسی احتمالی ارجحیت ژنوتیپ های مقاوم به شوری 
استفاده شده در طرح با شاهد تهیه و اجرا گردید. 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش بر 
مبنای میانگین تعدادی نمونه تصادفی قبل از کاشت از 

متری خاک دو مکان مورد آزمایش سانتی 1-11عمق 
نشان داده  4و  0تعیین شد. نتایج بدست آمده در جداول 

 شده است.
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 (79)ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب سال محل آزمایششور خاک  فیزیکوشیمیاییخصوصیات  -1جدول 

 مکان

اسیدیته 
گل 
 اشباع

 بافت رس )%( لای )%( )%(شن 
هدایت 
 الکتریکی

 درصد
کربن 
 آلی

 درصد
 نیتروژن

 فسفر
قابل 
 جذب

 پتاسیم
قابل 
 جذب

 روی آهن

pH Sand silt clay Tex 1-m.dS 
O.C 

(%) 
)%( p.p.m 

 50/1 1/1 091 2/9 17/1 10/1 0/9 سیلتی 21 24 05 7 میاندوآب

 
 

 (79)ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب سال محل آزمایش نرمال خاک فیزیکوشیمیاییخصوصیات  -2جدول 

 مکان

اسیدیته 
گل 
 اشباع

 بافت رس )%( لای )%( شن )%(
هدایت 
 الکتریکی

 درصد
کربن 
 آلی

 درصد
 نیتروژن

 فسفر
قابل 
 جذب

 پتاسیم
قابل 
 جذب

 روی آهن

pH Sand silt clay Tex 1-m.dS 
O.C 

(%) 
)%( p.p.m 

 92/1 42/1 451 4/00 04/1 91/1 90/1 سیلتی 41 59 01 9 میاندوآب

 
نمونههه آب مورد اسهههتفههاده جهههت آبیههاری بههه 
آزمایشهههگاه منتقل شهههد و مورد تجزیه شهههیمیایی قرار 

مشهخصات شیمیایی آب مورد استفاده در جدول  گرفت.
 آورده شده است. 1

 
 (79)ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب سال خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده در آزمایش -3جدول 

 مکان
 هدایت  الکتریکی

1-cm.mhosM 
 اسیدیته

 کربنات
meq/L 

 بیکربنات
meq/L 

 کلر
meq/L 

 کلسیم
meq/L 

 منیزیم
meq/L 

 سدیم
meq/L 

 6Ecx10 pH -2CO3 -HCO3 -CL ++Ca ++Mg +Na 

 9/01 5/5 9/2 0/00 2/9 1 1/9 9/0 میاندوآب

 

 
با و متر  چهاربه طول  آزمهایش ههای فرعیکرت

 ششمتر در سانتی 41ی به فواصل ردیف متر 4/0عرض 
ابتدا زمین  . در اواخر تابسهههتان،ندشهههد هردیف کاشهههت

شههد. قبل از آبیاری و در اوایل فصههل پاییز شههخم زده 
متری خاک محل سهههانتی 11عمق صهههفر تا  کاشهههت از

برداری و مورد تجزیههه قرار گرفههت. آزمههایهش نمونههه
ههای مورد نیاز بر اسهههاس آزمون خاک محل با هم کود

مخلوط و در پنج تا هفت سهانتیمتری زیر بذر به صورت 
ردیفی قرار داده شد. میزان کود مصرفی بر اساس نتایج 

کیلوگرم  011قدار ( به م%21آزمون خاک بود. کود اوره )
کیلوگرم کود اوره  41در هکتههار و در سههههه مرحلههه )

همزمان با آماده سازی زمین و قبل از کشت بعنوان کود 
کیلوگرم به صهههورت کود سهههرک در مرحله  91پهایهه، 

دهی( مصههرف کیلوگرم در مرحله سههاقه 91دهی و پنجه

( به مقدار %25گردید، همچنین کودهای سولفات پتاسیم )
آمونیوم فسهههفات به مقدار  گرم در هکتهار و دیکیلو 91

زمان با کاشت استفاده گردید. کیلوگرم در هکتار هم 011
بذور قبل از کاشهت توسط سم تبوکرونازول ضدعفونی 

با توجه به عرف منطقه  جهت کاشههت میزان تراکم بذرو 
پس از  .در نظر گرفتههه شههههدبههذر در مترمربع  251

، یک نوبت ( 79 سال آبان 2و  71سهال  مهر 49)کاشهت

آبیاری در پاییز جهت سهبز نمودن بذور و اسههتقرار آنها 
. اواسط فروردین ماه پس از مساعد گرفتدر خاک انجام 

شههدن شههرایط محیطی اقدام به مبارزه شههیمیایی بر علیه 
های توفوردی و های هرز با اسهههتفاده از علف کشعلف

خش سههاقه رفتن پ دهی وپنجه . در موقعشههدپوماسههوپر 
. در انجام پذیرفتیکنواخت کود سهههرک )کود نیتروژن( 

مرحله پایان طویل شههدن سههاقه و شههروع ظهور سههنبله 
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، اسهههید (O2Kو در هزار )دپهاشهههی بها پتاسهههیم محلول
مولار( انجام میلی 5/4) مولار(، گابامیلی 0) سههالیسههیلیک

زراعی  صفات یریگاندازه یبرا ،یدگیدر مرحله رس شد.
بوته با حذف  01 یبه طور تصادف یشهیاز هر واحد آزما

متر از  نیمکاشههت و  فیرد کی نی)از طرف هاهیاثر حاشهه
 شهد( برداشهت و صفات مورد حذف کرت یابتدا و انتها
 نیدر ا یرگی. صهههفات مورد اندازهی شهههدریگنظر اندازه

وزن تعداد دانه در سههنبله، تعداد سههنبله، شههامل  قیتحق
 عملکرد دانه تینهاو در  شهههاخص برداشهههتهزار دانه، 

 پتاسههیم وفسههفر  ،بود. همچنین عناصههر غذایی نیتروژن
گیری غلظهت عناصهههر برای انهدازه .گیری گردیهدانهدازه
 41)پس از رسههیدگی فیزیولوژیک و برداشههت دانه غذایی
 11حدود  ،از هر کرت (79 سههالتیر 05و   79 سههالتیر 
روش مواد دانه از  برای سهههنجش نمونهه انتخاب وگرم 

0AAS  جهت د. گردی)طیف سههنجی جذب اتمی( اسههتفاده
 یاز نرم افزارهاههای آزمهایشهههی تجزیهه و تحلیهل داده

SPSS  وMSTAT-C رسم نمودارها از  یاسهتفاده و برا
 د.گردیاستفاده  Excelنرم افزار 

 

 نتایج و بحث
  تعداد سنبلچه در سنبله

حاکی از این  تجزیه واریانس داده هانتایج جدول  
اثر ساده سال و شوری بر تعداد سنبلچه در  است که

 پاشیتیمارهای محلول داری نداشت ولیسنبله اثر معنی
 این صفت تحت تاثیر اثر این صفت را تحت تاثیر قرار داد.

(. اثر 2پاشی قرار گرفت )جدول محلول بامتقابل شوری 
ژنوتیپ بر تعداد  باساده ژنوتیپ و اثر متقابل شوری 

(. اثر سه 2داری داشت )جدول سنبلچه در سنبله اثر معنی
ژنوتیپ موجب تاثیر بر  باپاشی محلول باشوری  عامل

(. مقایسه 2تعداد سنبلچه در سنبله گردید )جدول 
های اثر سه گانه نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین

هن در قم میتعداد سنبلچه در سنبله به ترتیب مربوط به ر
تیمار مصرف پتاسیم در تیمار عدم شوری )با میانگین 

پاشی گابا در عدد( و رقم زارع در تیمار محلول 2/41
(. نتایج 5عدد( بود )جدول  1/9تیمار شوری )با میانگین 

                                                 
1 Atomic Absorption Spectroscopy 

نشان داد که کاربرد آب  (4101)مطالعه رنجبر و همکاران 
، خصوصاً در مرحله گندم شور در طول دوره رشد

تقرار بوته باعث کاهش تعداد سنبله نسبت به شرایط اس
پاشی بر تعداد محلولگردید. همچنین تیمارهای  شاهد

-سنبله اثر مثبتی داشت که بیشترین اثر مربوط به محلول

رود که پتاسیم به عنوان پاشی پتاسیم است. احتمال می
یک عامل مقاوم کننده گیاه در مقابل عوامل نامساعد 

شرایط مساعدی را جهت ادامه رشد توانسته است 
خان و همکاران رویشی و سپس زایشی گیاه فراهم آورد. 

در باقلا تحت  کیلیسیسال دیاس یپاشمحلول با( 4101)
تعداد  کیلیسیسال دیاس پاشیمحلول دریافتندتنش شوری 

. همچنین هر یک از دهدیم شیافزارا در بوته غلاف 
ژنتیکی مخصوص  های مختلف با داشتن شرایطژنوتیپ

-اند در شرایط متفاوت تنش و محلولبه خود توانسته

پاشی تعداد سنبله مشابهی را با هم تولید نمایند که رقم 
میهن با روند مشابهی در تیمارهای یاد شده بیشترین 
تعداد سنبله را دارا بود، که نشان دهنده وابستگی شدید 

 رانو همکا یهاشماین صفت به ژنوتیپ گیاهی دارد. 
 دیاثر مثبت اس نیترشی( نشان دادند که ب4102)

ش تن طیجو در شرا اهیبر رشد و عملکرد گ کیلیسیسال
ر د یپاشو محلول نگیمیصورت پرا بهدر کاربرد  یشور

 رییروند تغ نیمشاهده شد. همچن یزنمرحله شروع پنجه
 زیجو ن یهاخشک بوته وزن ارتفاع بوته، سطح برگ و

ر هر د کیلیسیسال دیدار کاربرد اسیتحت اثر مثبت و معن
ار قر یپاشو محلول نگیمیپرا دو نحوه کاربرد به صورت

 .گرفت
 

 تعداد دانه در سنبله
 تعداد دانه در سنبلهداری بر شهوری اثر معنیتیمار  

را تحت تاثیر قرار  این صههفتپاشههی محلول ولی نداشههت
ژنوتیپ و اثرات متقابل  مختلف (. سهههطوح2داد )جهدول 

اری دژنوتیپ اثر معنی باپاشی ژنوتیپ، محلول باشوری 
سه تیمارهای (. 2)جدول  بر تعداد دانه در سهنبله داشهت

داری بر ژنوتیپ اثر معنی باپاشههی گانه شههوری، محلول
بیشههترین تعداد  (.2تعداد دانه در سههنبله داشههت )جدول 



 121اجزا...                                                                              بر و گاما آمینو بوتریک اسید اسید پتاسیم، سالیسیلیک شیپامحلول  ریتاث

پاشی در تیمار محلولعدد  4/12دانه در سنبله با میانگین 
رقم میهن با گابا در شرایط بدون تنش مشاهده گردید و 

عدد در تیمار  4/09کمترین مقدار این صهههفت با میانگین 
پاشهی رقم زارع با گابا در شههرایط تنش مشاهده محلول

 سنبله طول شوری، سطوح افزایش با (.5گردید )جدول 

 ریعتس موجب یکسهو، از اعمال شهده یافت. تنش کاهش

 سههوی از و شههده گلدهی دوره طول کاهش و در گلدهی

 مواد  تولید در نتیجه و کمتر رویشی رشهد دیگر موجب

 بقا گیاه شهرایط، این تحت که گرددمی فتوسهنتزی کمتر

در  که سهههنبله در دانه تعداد هزینه کاهش بها را خود
کند. می تضههمین انجامدمی طول سههنبله کاهش به نهایت

 دانه تعداد دارای بلندتر هایسهههنبله کهاین به توجه با

 طوربههه طول سهههنبلههه رواز این هسهههتنههد، بیشهههتری

 کاهش دارد. اثر مهمی نقش دانه عملکرد در غیرمستقیم

 از طریق گندم رشد از ممانعت دلیل به اسهت ممکن دانه

 به دلیل متابولیک هایفعالیت کاهش آب، جذب کاهش

تداخل  از ناشههی غذایی مواد و کاهش +Cl ،Na- سههمیت
(. به بیان 4111یونی بهاشهههد )دی لاسهههردا و همکاران، 

 شوری تیمارهای مختلف اعمال رسدمی تر به نظرساده

 انتقال و همچنین کاهش هاسنبلچه شهدن نابارور سهبب

 دانه تعداد شده است. کاهش هادانه به فتوسهنتزی مواد

 سنبلچه تعداد کاهش هم نتیجه است ممکن سنبله هر در

های موجود در ناشی از عقیمی گلچه هم و سهنبله هر در
افزایش  .(4101باشهههد )جعفریان و زارع هر سهههنبله می

با  (4119تعهداد دانهه در سهههنبله گندم )شهههکوفا و امام 
 ومحلول پهاشهههی نیتروژن و تنظیم کننهده هههای رشهههد 

 بهها ( 4102سهههنبلههه جو )پههاکههار و همکههاران  افهزایش
 گزارش اسید سالسیلیک مختلف غلظت هایپاشی محلول

شههده اسههت. علت افزایش تعداد دانه در سههنبله، افزایش 
نسههبت تسهههیم مواد پرورده به دانه گزارش شههده اسههت 

(. گههابهها بهها تههاثیر بر ایجههاد 4119)امهین و همکههاران 
ههای مختلف گیهاهی موجب کاهش عقیمی و در هورمون

گردد. نتیجه تشهههکیل تعداد دانه بیشهههتر در سهههنبله می
ن تعداد دانه در سهههنبله از خصهههوصهههیات ارقام همچنی

مختلف اسهت که وابسهتگی بالایی به طول خوشه، تعداد 
تر ه طول سهههنبله بلند.. دارد که با توجه ب.چه و ه خوشههه

 باشد.رقم میهن این نتیجه دور از انتظار نمی

 وزن هزار دانه
سههال، شههوری قرار سههاده  وزن هزار دانه تحت اثر 

 باپاشههی و اثر متقابل شههوری لمحلو (.2نگرفت )جدول 
داری داشهههت پاشهههی بر وزن هزار دانه اثر معنیمحلول

 با(. ژنوتیهپ و اثر متقهابهل دوگهانهه شهههوری 2)جهدول 
 ابژنوتیپ و اثر سه گانه شوری  باپاشی ژنوتیپ، محلول

داری ژنوتیپ بر وزن هزار دانه اثر معنی باپاشی محلول
ژنوتیپ  بها گابا در پهاشهههی(. محلول2داشهههت )جهدول 

MS89-13  در شهرایط بدون تنش دارای بیشترین وزن
گرم بود و تیمههار عههدم  1/91هزار دانههه بهها میههانگین 

پاشی )شاهد( رقم زارع در شرایط تنش شوری با محلول
گرم کمترین وزن هزار دانههه را دارا بود  9/24میههانگین 
وزن دانه به مقدار زیادی وابسهههته به دوره  (.5)جهدول 

های محیطی که موجب پرشههدن دانه اسههت. بنابراین تنش
شهههونهد به طور کوتهاه شهههدن دوره پرشهههدن دانهه می

دهنههد )خلیههل زاده و داری وزن دانههه را کههاهش میمعنی
 به هاکربوهیدرات انتقهال در (. اختلهال4109همکهاران 

بر  همچنین و گیاه در مضههر املاح تجمع نتیجه که دانه
 ترینمهم است ممکن باشهد،می یونی تعادل خوردن هم

 کاهش .باشهههد تنش شهههرایط در دانه وزن دلیل کاهش
در ارقهام بدون پوشهههش جو نیز  دانهه عملکرد دارمعنی

 (. همچنین4119)ماشههی و همکاران  گزارش شههده اسههت
کاهش  سهههبب صهههدمه به برگ، قیاز طر یتنش شهههور

 کاهش تیهفتوسهههنتز برگ، کهاهش وزن دانهه و در نهها
 شیافزا (.4114 و همکاران امس)ج شهودیعملکرد دانه م

 در فتوسهههنتز یندهایبر فرا ریبرگ با تأث میپتاسههه غلظت
 (4117 و همکاران ی )دیگل اینوسنتیتنش شور طیشهرا
و انتقال مواد  یسهههلول میرشهههد و تقسههه شیافزا زیو ن

اندازة دانه و  شیها سههبب افزاسههمت دانه بهی فتوسههنتز
 گیاه در خشک مادهتجمع  . بینشهودیم دانه وزن هزار

 میزان چه هر دارد و وجود نزدیکی ارتباط دانه وزن و
 پر و دانه باشد، تعداد بیشتر گیاه در ماده خشهک تجمع

 بسیار گیرد. پتاسهیم نقشمی صهورت بهتر هاآن شهدن

 که دارد آوند آبکش طریق از قند انتقال و در نقل مهمی

 در فرآیند فتوسههنتز، در شههده تولید قند آن حضههور با

 و گرددمنتقل می هابرگ و هااندام سههایر به آوند آبکش
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کند )نوروزی و قاجار سپانلو می تضهمین را هاآن رشهد
4102).   

 
 شاخص برداشت

شوری نتوانستند شاخص  و سههالسهاده تیمارهای  
 پاشهههیمحلول ولیبرداشهههت را تحهت تهاثیر قرار دهند 

اثر (. 2موجب تاثیر بر شههاخص برداشههت گردید )جدول 
بر این صههفت  پاشههیمحلول باشههوری  عاملابل دو متق

متقهابههل  سهههاده ژنوتیهپ و (. اثر2)جهدول دار بود معنی
داری ژنوتیپ بر شههاخص برداشههت اثر معنی باشههوری 

ژنوتیپ و  باپاشههی متقابل محلول (. اثر2داشههت )جدول 
ژنوتیپ شهاخص برداشت را  باپاشهی محلول باشهوری 

پاشههی رقم اروم با محلول (.2تحت تاثیر قرار داد )جدول 
 1/11اسید سالسیلیک در شرایط تنش شوری با میانگین 

درصههد بیشههترین شههاخص برداشههت را دارا بود و رقم 
پاشههی و شههرایط تنش شههوری با حیدری در عدم محلول

درصههد کمترین شههاخص برداشههت را دارا  9/19میانگین 
(. علت افزایش شهههاخص برداشهههت در اثر 5ود )جدول ب

کاهش بیشههتر عملکرد  ناشههی از تواندتنش شههوری می
د رسههبیولوژیک نسههبت به عملکرد دانه باشههد. به نظر می

ی اگیاه در یک فرآیند طبیعی سههعی بر انتقال مواد ذخیره
خود از انهدام گیاهی به دانه را دارد تا بتواند هر چه بهتر 

های خود ادامهه دههد. این نتایج با یافتهبهه بقهای نسهههل 
( و قربههانی و همکههاران 0772فرانکوئیس و همکههاران )

در مورد افزایش شهاخص برداشهت در شرایط ( 2017)
پژوهشگران افزایش شاخص  تنش شوری مطابقت دارد.
های محیطی با استفاده از مواد برداشهت در شرایط تنش

کههاهش  مختلف را بههه حفظ محتوای آب نسهههبی برگ و
اند )اشرف و نشهت یونی آن در این شهرایط نسهبت داده

پاشی رسد استفاده از محلول. به نظر می(4101همکاران 
مواد بها تهاثیر بر جذب آب، تاثیر بر نفوذپذیری غشههها  
سلولی، جذب مواد غذایی و نسبت مواد جذبی خصوصًا 
رابط بین جذب پتاسیم، سدیم و ... توانسته است با تاثیر 

ولید دانه موجب افزایش میزان شهههاخص برداشهههت بر ت
 نسبت به شرایط شاهد گردد.

 عملکرد دانه
درصد و محلول پاشی در 5در سطح احتمال  شوری

تاثیر معنی داری  عملکرد دانه بر درصد 0سطح احتمال 

درصد  0(. عملکرد دانه در سطح احتمال 2)جدول داشت
، تار گرفپاشی قرمحلول باتحت تاثیر اثر متقابل شوری 

رد ژنوتیپ بر عملک باژنوتیپ و اثر متقابل شوری  همچنین
(. عملکرد دانه تحت 2داری داشت )جدول دانه اثر معنی

 ابژنوتیپ و شوری  باپاشی تاثیر اثر متقابل محلول
-محلول (.2ژنوتیپ قرار گرفت )جدول  باپاشی محلول

 9/11366پاشی گابا در شرایط عدم تنش با میانگین 
گرم در هکتار در رقم میهن بیشترین عملکرد دانه را کیلو

پاشی گابا در شرایط تنش که محلولتولید نمود در حالی
کیلوگرم در هکتار در رقم  9/0991شوری با میانگین 

(. کاهش 5)جدول اروم کمترین عملکرد دانه را تولید نمود 
تواند به دلیل کاهش ذخایر رشد گیاهان تحت تنش می

ای هش و اختلال فعالیتباشد که در نتیجه کاه انرژی گیاه
د شوتابولیسمی در گیاهان مختلف ایجاد میزیستی و م

(. به علت اثر منفی پتانسیل 4117انگ و همکاران و)
اسمزی بالای محلول خاک و جذب کم آب و عناصر غذایی 
و تاثیر سو  شوری بر فتوسنتز و فرآیندهای جانبی آن، 

مناسب ریشه و اندام هوایی در انرژی لازم برای رشد 
 (.4119گیرد )اشرف و فولاد ها قرار نمیاختیار آن

ژنوتیپ گندم  11با ارزیابی  (5102)اکبرپور و همکاران 
در دو شرایط عدم تنش و تنش شوری در مزرعه، 

ا داری بین عملکرد دانه بهمبستگی ژنتیکی مثبت و معنی
و شرایط عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در هر د

محیطی گزارش و نشان دادند که صفات عملکرد دانه، 
عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت از تنوع ژنتیکی 

های به نژادی گندم برای لازم برای استفاده در برنامه
بر اساس نتایج نرجسی  تحمل شوری برخوردار هستند.

تنش شوری موجب کاهش اجزا  ( 4101)و همکاران 
تعداد دانه در سنبله و در نتیجه  عملکرد گندم به جز 

موجب کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم گردید. به نظر 
رسد کاهش در مقدار اجزای عملکرد شامل، تعداد می

تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در تیمار  سنبله،
شوری توانسته است تاثیر منفی بر عملکرد گیاه داشته و 

آقایی و همکاران  مطالعات از مقدار آن بکاهد. نتایج
نشان داد که تنش شوری به مقادیر  روی گندم (4141)

مولار موجب کاهش عملکرد دانه میلی 041و  91، 21
ایشان علت کاهش عملکرد . نسبت به تیمار شاهد گردید
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را در شرایط تنش شوری کاهش طول دوره پرشدن دانه 
د. طی و در نتیجه کاهش وزن دانه در گندم اعلام نمودن

ای در گندم دوروم سنتز گابا به طور خاص و مطالعه
سایر اسیدهای آمینه از جمله پرولین بطور جزئی، 
بازسازی سوخت و ساز و فرآیندهای دفاعی گیاه، نقش 

کنند های همزمان بازی میمهمی را در پاسخ به استرس
رسد این نقش با (. به نظر می4109)وودرو و همکاران 

گیاه همراه شده و موجب افزایش عملکرد  افزایش عملکرد
( در گیاه 4109نتایج ابوسعید و همکاران ) گردد.گیاه می

گرم در میلی 1خردل حاکی از آن بود که مصرف گابا تا 
لیتر موجب افزایش عملکرد دانه نسبت به شرایط شاهد 

در گرم میلی 2در گیاه گردید ولی مصرف آن به میزان 
 با بررسی اخیر درلیتر موجب کاهش عملکرد گردید. 

، های مختلف آزمایشبین ارقام و ژنوتیپ کاربرد گابا
میانگین   در شرایط بدون شوری رقم میهن مشخص شد

. در حالیکه در داردنسبت به سایرین  یعملکرد بالاتر
واکنش  شرایط تنش شوری ژنوتیپهای مورد مقایسه

 ن دادند.نشاتقریباً یکسانی را 
 

 دانه نیتروژن
شههوری بر میزان نیتروژن گیاه  و اثر سههاده سههال 

پاشی میزان این صفت را تحت اثری نداشهت ولی محلول
(. میزان نیتروژن تحت تاثیر اثر 2تهاثیر قرار داد )جهدول 

(. 2پاشهههی قرار گرفت )جدول محلول بامتقابل شهههوری 
 جدولداری بر نیتروژن گردید )ژنوتیپ موجب اثر معنی

 باپاشهههی ژنوتیپ، محلول با(. اثرات متقهابل شهههوری 2
ژنوتیپ میزان  باپاشهههی محلول بهاژنوتیهپ و شهههوری 

درصهههد تحههت تههاثیر  0نیتروژن را در سهههطح احتمههال 
پاشی رقم اروم با محلول (.2داری قرار داد )جدول معنی

اسید سالسیلیک در شرایط بدون تنش شوری با میانگین 
مقدار نیتروژن را دارا بود در درصهههد بیشهههترین  10/1

پاشی گابا در شرایط تنش که رقم حیدری با محلولحالی
درصههد کمترین میزان نیتروژن  41/0شههوری با میانگین 
 قهابلیهت ههدایهت الکتریکی بالای (.5را دارا بود )جهدول 

های میکروبی و تجزیه مواد آلی های شهههور فعالیتخاک
در خاک و  نیتروژندهد در نتیجه بر چرخه می کاهش را

در اثر همچنین  (.0779)پتهک و رائو  گذاردتأثیر می گیاه
 در موجود تروژنیقادر به اسههتفاده ن اهیگ ،یتنش شههور

 هایگ ازیاز ن شیب تروژنیاگر عنصهههر ن یحت هخاک نبود
(. 4101لاکردا و همکاران )ه باشههد در خاک وجود داشههت

در  در اثر تنش شوری را محققان تروژنیکاهش غلظت ن
تههارتورا و همکههاران ) انههدگزارش کرده گیهاهههان مختلف

همچنین حسینی و همکاران  .(4109و صادقی پور  4102
طی تحقیقی در شهرایط تنش آبی نشان دادند که  (4107)

 اسههتفاده از اسههید سههالسههیلیک و مگافول در گیاه لوبیا 
 مال داده میشههوداحتباعث افزایش میزان نیتروژن گردید.

پاشهههی با تاثیر بر اسهههتفهاده از مواد مختلف در محلول
روابط جذب مواد غذایی و تاثیر بر جذب عناصر مختلف 
توانسهههته اسهههت موجب افزایش قدرت جذب گیاه گردد، 
 همچنین اسهههتفاده از این مواد با کاهش اثرات منفی تنش

توانسههته اسههت به جذب مواد در شههرایط تنش کمک  آبی
نماید و موجب افزایش جذب نیتروژن نسههبت به شههرایط 

توان اظهار نمود که قدرت جذب همچنین می شاهد گردد.
و ذخیره عنهاصهههر در بین ارقام مختلف متفاوت بوده و 
وابسههتگی شههدیدی به ژنتیک و همچنین خصههوصههیات 

 فیزیولوژیک گیاه دارد.
 

 دانه فسفر
سهال و شهوری بر مقدار فسفر تیمارهای اثر سهاده  
پاشهههی و ژنوتیپ بر این دار نبود ولی اثرات محلولمعنی

(. اثر متقابل دو گانه شوری 2دار بود )جدول صفت معنی
 باپاشههی ژنوتیپ و محلول باپاشههی، شههوری محلول با

پ ژنوتی باپاشی محلول باژنوتیپ و اثر سه گانه شوری 
 تههاثیردرصهههد بر میزان فسهههفر  0 در سهههطح احتمههال

پاشههی شههاهد (. تیمار محلول2داری داشههت )جدول معنی
در شرایط بدون تنش با میانگین  MS91-14در ژنوتیپ 

درصههد بیشههترین مقدار فسههفر را دارا بود و تیمار  19/2
پاشهی شهاهد رقم حیدری در شرایط تنش شهاهد محلول

درصههد کمترین مقدار فسههفر را  29/4شههوری با میانگین 
( 4100شههههرآیینی و همکههاران ) (.5دار بود )جههدول 

شهوری موجب کاهش جذب فسفر در دانه گندم  دریافتند
درت افزایش ق کاهش فعالیت فسفر محلول به دلیلگردید. 

ک به دلیل خا یونی محلول و کاهش غلظت فسههفر محلول
کاهش جذب  فسفر از جمله دلایل -های کلسیمایجاد کانی

 گراتان و) باشدفسفر توسط گیاهان در شرایط شور می
پاشی کلیه مواد (. با توجه به اثر مثبت محلول0774گریو 
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پاشههی( بر جذب نسههبت به شههرایط شههاهد )عدم محلول
رسد گیاه با ایجاد شرایط مناسب جهت فسفر به نظر می

و ایجاد روابط مناسههب در جذب و ذخیره عناصر  رشهد
تر ای قویغذایی مختلف از خاک با ایجاد سهیسهتم ریشه

خصههوصههاً فسههفر بیشههتری را جذب نماید. حسههینی و 
( طی تحقیقی در شهههرایط تنش آبی در 4107همکههاران )

پاشهی اسید سالسیلیک گیاه لوبیا نشهان دادند که محلول
نسههبت به شههرایط  و مگافول باعث افزایش جذب فسههفر

 پاشی گردید. عدم محلول
 پتاسیم دانه

مشخص شد  تجزیه واریانس داده هابر اساس نتایج 
داری بر میزان پتاسیم دانه داشت تیمار شوری اثر معنی

نداشت )جدول  تاثیریولی اثر سهاده سهال بر این صفت 
آن با شهههوری بر میزان پاشهههی و اثر متقابل (. محلول2

(. اثر سهههاده 2داری داشهههت )جدول پتهاسهههیم اثر معنی
پاشی و سطوح ژنوتیپ و اثر متقابل آن با سطوح محلول

درصد بر میزان پتاسیم دانه  0شهوری در سطح احتمال 
(. بیشترین میزان پتاسیم 2داری داشهت )جدول اثر معنی

-MS89در ژنوتیپ  پتاسههیمپاشههی دانه در تیمار محلول

ت آمد و و حیدری در شههرایط تنش شههوری به دسهه 13
پاشی گابا و کمترین میزان این صهفت در شرایط محلول

میهن به شهههرایط بدون تنش شهههوری در رقم حیدری و 
تحقیق دیگری روی  همچنین در (.5دسهههت آمد )جدول 

( اعلام 4104همکاران ) و کوهی سهههفید گندم، احمدپور
پتاسههیم  جذب میزان آلی بیشههتر کودهای کردند کاربرد

 کودهای نمودند که بیان همچنین اهداد. آن افزایش را

 به را نسبت پتاسیم از بیشهتری اند مقادیرتوانسهته آلی

 نمایند. جذب قابل گیاه در شیمیایی کودهای
 

 79 -79و  79 -79   عناصر ماکرو گندم طی آزمایش در سالو  دانه عملکرد اجزای عملکرد، خلاصه تجزیه واریانس -4جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات
تعداد 
 سنبله

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن هزار 
 دانه

شاخص 
 برداشت

 پتاسیم فسفر نیتروژن دانه عملکرد

 197/4199 709/47 011/01 0/049479720 59/1579 149/5144 11/1199 099/201 0 سال
 441/717 977/01 977/2 1/52704911 99/4941 199/1404 70/0119 949/019 2 تکرار )سال(

 ns190/791 ns51/01140 ns911/0291 ns59/9711 *9/0240409111 ns119/19 ns900/91 **914/11919 0 شوری
 111/19 171/9 941/4 4/92917419 05/4919 920/0920 59/4519 111/410 0 شوری× سال 

 215/0001 219/05 121/5 1/95917941 95/1991 111/5272 20/4199 114/421 2 0اشتباه 
 محلول پاشی

 

1 **219/07 *77/415 **511/91 **19/027 **2/2491107 **150/1 **547/1 **209/019 

 199/1 111/1 111/1 5/144291 90/14 755/4 91/7 220/0 1 پاشیمحلول× سال 
 ns91/92 **217/044 **97/011 **5/1159190 **047/1 **155/1 **171/15 152/40** 1 پاشیمحلول× شوری 
× شوری × سال 

 پاشیمحلول

1 112/0 02/7 420/41 99/01 5/404995 110/1 112/1 190/1 

 499/19** 211/1** 471/1** 5/52192219** 51/454** 595/4449** 99/0197** 754/021** 1 ژنوتیپ
 429/1 112/1 114/1 7/0559019 12/02 902/22 51/12 419/2 1 ژنوتیپ× سال 

 991/24** 419/1** 099/1** 4/01159215** 01/10** 197/440** 27/201** 705/10** 1 ژنوتیپ× شوری 
× شوری × سال 

 ژنوتیپ

1 112/5 74/90 190/17 72/01 1/0119909 110/1 114/1 051/1 

× پاشی محلول
 ژنوتیپ

09 ns947/5 *91/005 **415/51 **10/99 **9/1951091 **250/1 **070/1 **994/99 

× پاشی محلول× سال 
 ژنوتیپ

09 991/4 47/17 005/7 71/02 1/117974 112/1 114/1 505/1 

پاشی محلول× شوری 
 ژنوتیپ× 

09 *911/9 **41/029 *044/41 **14/52 **2/4119724 **172/1 **495/1 **195/94 

× شوری × سال 
× پاشی محلول

 ژنوتیپ

09 954/0 42/41 972/1 10/00 0/407179 112/1 114/1 217/1 

 115/1 114/1 111/1 0/579994 52/41 992/05 20/10 994/2 401 4اشتباه 
 11/0 47/0 51/4 50/04 04/7 22/9 41/44 91/09  )%(ضریب تغییرات

ns ،*  احتمال پنج و یک درصد می باشد.دار در سطح دار، معنیبه ترتیب عدم معنی **و 
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عملکرد و عناصر ماکرو  اجزای عملکرد، ایپاشی و ژنوتیپ برتنش شوری، محلول ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -5جدول 
 79 -79و  79 -79طی آزمایش در سال گندم 

سطوح 
تنش 
 شوری

-محلول

 پاشی
 تعداد سنبله ژنوتیپ

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن هزار 
 دانه

(g) 

شاخص 
 برداشت

(%) 

 دانه عملکرد
(1-kg.ha) 

 نیتروژن
(%) 

 فسفر
(%) 

 پتاسیم
(%) 

 
 بدون تنش 

 شوری

 

 

 

 پتاسیم

 a-k 1/42 b-g 1/22 k-p 1/29 a-f 1/51 h-k 5/5191 d-g 11/4 k 29/1 l-n 5/41 اروم
 g-m 4/09 e-j 1/14 i-p 4/51 a-g 1/51 b-d 4/7011 d-h 12/4 g-j 91/1 l-o 1/41 زارع

 ab 4/11 ab 9/10 l-p 9/21 b-m 5/51 a-c 9/01551 f-j 42/4 f-i 90/1 m-q 1/45 میهن

 e-m 1/07 d-j 1/12 i-p 1/51 c-o 4/29 f-j 5/1547 x-z 19/0 h-j 17/1 lm 9/41 حیدری

MS89-12 a-h 4/49 c-i 1/19 a-c 1/11 b-k 4/52 d-f 9/9151 d-g 19/4 i-j 11/1 st 4/41 

MS89-13 a 0/12 a-f 5/21 a-c 1/15 a-b 5/11 b-d 1/7447 de 21/4 g-j 91/1 st 1/41 

MS91-14 a-k 1/42 c-j 1/11 a-g 1/10 a-h 9/55 d-g 4/9155 bc 55/4 bc 02/2 k 1/47 

 

 

 

 

 
 گابا

 a-l 7/44 c-i 1/21 j-p 5/27 a-h 9/55 g-k 9/5995 f-j 42/4  c00/2 r-t 5/41 اروم

 a-k 5/42 a-e 1/29 l-p 9/29 a-e 9/51 b-d 9/7199 gk 41/4 d-f 90/1 n-r 1/45 زارع

 a-c 0/11 a 4/12 m-p 1/25 a-h 9/55 a 9/00111 j-l 05/4  bc04/2 t 9/44 میهن

 h-m 9/01 f-j 5/49 k-p 9/29 c-o 5/29 d-f 1/9447 d-h 12/4 c 11/2 t 9/44 حیدری

MS89-12 a-k 1/45 d-j 9/12 a-c 1/15 a-j 4/55 c-e 9/9921 e-i 10/4 de 94/1  l1/49 

MS89-13 a-g 9/49 c-i 4/19 a 1/91 b-k 4/52 b-d 9/7122 d-g 11/4 bc 02/2 l-o 1/41 

MS91-14 a-i 1/49 c-i 1/20 b-i 9/57 a-d 1/59 d-f 9/9971 df 19/4 bc 01/2 k 1/47 

 

 

 

 

اسید 
 سالسیلیک

 a-k 2/45 c-h 9/20 e-o 4/51 a-c 1/59 h-k 9/5511 a 10/1 b 44/2 l-o 9/45 اروم

 k-m 9/02 f-j 5/49 i-p 1/51 b-n 4/50 d-h 4/9575 b-c 51/4 de 91/1 k 9/49 زارع
 a-j 5/49 a-d 1/54 l-p 4/21 a-g 1/51 a-b 5/01129 h-k 40/4 c 19/1 l-n 5/41 میهن

 d-m 2/41 c-i 9/19 k-p 4/29 b-n 4/51 d-f 9/9905 b 17/4 f-i 90/1 k 1/11 حیدری

MS89-12 a-f 1/47 c-i 9/19 a-b 4/17 a-i 1/55 c-e 4/9414 h-k 44/4 d 71/1 o-s 5/42 

MS89-13 a-k 1/41 c-j 1/11 a-d 9/12 b-n 5/54 c-e 9/9921 i-k 41/4 d-g 91/1 l-n 4/41 

MS91-14 a-k 1/41 c-i 1/19 a-f 9/10 b-l 9/51 d-f 4/9940 m-o 77/0 e-h 97/1 q-t 1/42 

 

 

 

 

 

 شاهد

 d-m 1/41 d-j 9/12 h-p 1/50 a-h 9/55 i-k 9/5119 k-m 01/4 bc 04/2 k 4/11 اروم

 c-m 0/40 c-i 9/17 j-p 5/27 a-j 1/55 d-h 1/9571 g-k 41/4 d-g 91/1 k 9/49 زارع

 a-d 2/10 a-c 9/52 h-p 1/50 a-i 5/55 a-c 5/01791 f-j 41/4 h-j 17/1 m-q 1/45 میهن

 g-m 0/09 e-j 1/10 k-p 4/29 c-o 4/29 d-f 1/9405 e-i 14/4 j 57/1 r-t 4/42 حیدری

MS89-12 a-k 1/42 c-j 4/11 a-c 5/15 b-n 5/54 d-f 9/9749 d-h 12/4 g-j 91/1 l-p 9/45 

MS89-13 a-e 0/10 a-f 1/21 a-h 9/11 a-c 9/59 d-f 5/9994 d-g 11/4 bc 04/2 n-r 1/45 

MS91-14 a-i 9/49 c-i 1/20 b-i 9/57 a-i 1/55 d-h 9/9595 c-d 29/4 a 19/2 st 1/41 

 

با تنش 
 شوری

 

 

 پتاسیم

 a-l 9/44 e-j 5/10 d-l 1/55 e-o 9/25 k-p 1/4410 o-q 91/0 o-q 71/4 j 1/24 اروم

 

 k-m 2/02 g-j 1/41 n-p 1/22 g-o 9/22 n-q 5/2149 s-v 14/0 s-t 92/4 ij 5/21 زارع
 c-m 4/40 c-i 9/11 o-p 1/22 i-o 5/22 k-p 5/1715 s-v 10/0 mn 19/1 bc 1/51 میهن

 b-l 7/40 d-j 9/12 k-p 1/27 j-o 1/22 k-n 1/2411 q-s 92/0 r-t 97/4 a 4/51 حیدری
MS89-12 a-j 1/49 d-j 1/11 a-f 1/14 g-o 1/25 i-l 1/2409 w-z 20/0 s-t 95/4 ij 4/21 
MS89-13 a-l 2/44 e-j 9/47 c-k 9/59 g-o 1/25 k-n 4/2110 n-p 74/0 l 42/1 a 1/51 
MS91-14 a-k 9/42 e-j 1/14 b-j 1/57 c-o 9/21 k-o 9/5422 u-w 52/0 tu 19/4 ef 9/29 

 a-k 9/42 d-j 1/15 e-n 1/52 c-o 9/21  q9/0991 l-n 14/4 mn 09/1 ij 5/21 اروم 
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 گابا

 m 1/7  j4/09 n-p 4/22 h-o 9/22 j-m 1/2179 Yz 47/0 n-q 71/4 ij 5/21 زارع
 a-l7/44 c-i 9/21 n-p 9/22 c-o 9/29 l-q 9/1542 s-v 10/0 m-o 11/1  j4/24  میهن

 g-m 1/09 g-j 1/45 h-p 4/50 k-o 1/21 k-n 9/2197 z 41/0 p-r 99/4 ij 5/21 حیدری
MS89-12 a-e 5/11 c-j 4/11 a-e 5/14 f-o 4/25 k-p 9/2041 r-t 90/0 s-u 17/4 hi 5/22 
MS89-13 a-j 1/49 d-j 1/11 a-h 9/11 f-o 4/25 j-m 9/5117 r-t 90/0 r-s 91/4 hi 4/22 
MS91-14 d-m 7/41 e-j 4/11 e-n 1/52 f-o 1/25 k-n 9/2219 w-y 21/0 mn 19/1 gh 5/25 

 

 

 

 

اسید 
 سالسیلیک

 g-m 0/09 g-j 4/45 g-p 9/50 a 1/11 p-q 4/4111 n-p 74/0  no11/1 b 4/52 اروم
 l-m 4/04 ij 9/40 l-p 4/25 f-o 1/25 k-p 1/2091 mn 11/4 qr 99/4 ij 4/21 زارع
 a-l 1/44 c-i 4/17 l-p 4/25 d-o 4/21 k-p 9/1011  p-r91/0 m 17/1 ij 4/21 میهن

 f-m 9/09 e-j 9/47 l-p 4/21 n-o 4/24 k-o 4/2575 st 19/0 l 14/1 e 9/29 حیدری
MS89-12 b-l 7/40 e-j 1/14 f-p 5/54 k-o 5/21 k-o 1/2079 t-v 57/0 u 14/4 cd 9/50 
MS89-13 i-m 0/01 h-j 9/44 e-m 9/52 g-o 9/22 k-p 1/2111 v-x 29/0 l 45/1 ef 1/29 
MS91-14 a-l 1/44 d-j 1/12 k-p 5/29 k-o 9/21 i-l 1/2151 u-w 52/0 st 95/4 ij 4/21 

 

 

 

 

 

 شاهد

 g-m 4/09 h-j 4/42 f-p 5/54 m-o 1/24 o-q 5/1729 w-y 21/0 m-p 79/4 d 9/51 اروم
 k-m 1/02 f-j 9/49 p 9/24 i-o 5/22 k-o 4/4105 s-u 12/0 s-u 91/4 ij 4/21 زارع
 d-m 7/07 d-j 1/12 n-p 9/22 l-o 9/24 m-q 4/9111 n-p 74/0  mn19/1 cd 9/50 میهن

 k-m 5/02 h-j 5/41 l-p 1/21 o 9/19 k-m 9/2201 t-v 57/0 v 29/4 gh 5/25 حیدری
MS89-12 a-l 1/44 e-j 1/47 b-i 9/57 l-o 1/17 k-o 5/5117 r-t 90/0 m 17/1 hi 4/22 
MS89-13 j-m 1/05 h-j 9/44 k-p 1/27 o 9/19 j-m 1/2511 z 49/0 r-t 97/4 f-g 4/21 
MS91-14 d-m 5/07 f-j 1/49 e-o 5/51 no 1/24 k-n 9/2410 w-z 20/0 st 95/4 ef 1/29 

 ند.در هرستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندار

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey's Multiple 

Range Test. 

 

 

 نتیجه گیری کلی
نشههان دهنده ی بهبود خصههوصههیات  نتایج آزمایش

تحت تیمار محلول پاشی  مورفولوژیکی و جذب عناصههر
یر این تاث حریک کننده رشد نسبت به شاهد بود.با مواد ت

پذیری در شرایط متقابل ژنوتیپ و محلول پاشی مشهود 
به  GABA)) . گهامها آمینو بوتریک اسهههیدبودو بهارز 

عنوان یک ماده کاربردی در کاهش  اثرات تنش شههوری 
مطالعه های مورد در دو محیط نرمال و شور در ژنوتیپ

گنههدم، در بحههث عملکرد دانههه تحههت تههاثیر ژنوتیههپ قرار 
محلول پهاشهههی با گابا در شهههرایط نرمال خاک  گرفهت.

عملکرد دانههه را در رقم میهن افزایش داد بههه نحوی کههه 
میزان برداشهت یازده هزار و سههیصههد و شصت وشش 
کیلو گرم در هکتار بود. درحالیکه عملکرد دانه ثبت شههده 

حلول پهاشهههی بها همین ماده)گابا( در در رقم اروم در م
شههرایط شههوری خاک هزاروهشههتصههد و هفتاد و شههش 

تعداد سهههنبلچه در سهههنبله رقم  کیلوگرم در هکتهار بود.

پتاسههیم با شههرایط بدون محلول پاشههی  در تیمارمیهن 
سهنبلچه، افزایش نسهبت به شاهد را  20/4تنش به تعداد 

-MS-89نشهههان داد. افزایش وزن هزار دانه در ژنوتیپ 

گرم ثبت شد.  91با محلول پاشهی گابا نیز به میزان   13
افزایش شهههاخص برداشهههت رقم اروم در شهههرایط تنش 

نیز از  %11شهوری و محلول پاشهی اسید سالیسیلیک با 
بیشههترین مقدار نیتروژن دیگر نتایج تحقیق حاضههر بود. 

در شهرایط بدون تنش و محلول پاشی با )  %3/01دانه)
ر رقم اروم مشههاهده شههد. تیمار د اسههید سههالیسههیلیک

محلول پاشههی پتاسههیم در شههرایط شههوری خاک، میزان 
 MS-89-13پتاسههیم دانه را در ارقام حیدری و ژنوتیپ 

استفاده مناسب و اقتصادی از   به یک میزان افزایش داد.
اشی و مطالعه بیشتر در مواد مورد استفاده در محلول پ

های در وتیپای بومی و معرفی شهههده و ژنهزمینهه رقم
ها در دسهههت مطالعه با توجه به عملکرد متفاوت ژنوتیپ

 رسد.کاملا ضروری به نظر می ،بحث عملکرد
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 سپاسگزاری

د را از سپاسگزاری خوقدردانی و بدینوسهیله مراتب 
ام اعلام واز ریاسهههت محترم اسهههاتید ارجمند و فرهیخته

 و نیزغربی  مرکز تحقیقات کشهاورزی استان آذربایجان

های مرکزی دانشگاه ارومیه مسهئول محترم آزمایشهگاه
و راهنمایی دلسههوزانه شان  صهمیمانه به خاطر همکاری
 تشکر ویژه دارم.
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