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فرشید قادریفر ،1سیدمجید عالیمقام* ،2کامبیز پوری ،9محمدحسین قرباني ،4فرهاد خاوری

1دانشیار گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران2 ،دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران3 ،دانشجوی دکتری زراعت ،دانشگاه یاسوج ،ایران4 ،استادیار گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،ایران5 ،دانشآموخته کارشناسیارشد رشته زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
تاریخ دریافت1333/3/24 :؛ تاریخ پذیرش1333/5/22 :
چکیده
تنش شوری يکي از مشکالت مهمي است که بهطور گستردهای فرآيندهای فیزيولوژيکي و متابويکي و در
نهايت رشد و عملکرد گیاهان زراعي را تحت تاثیر قرار ميدهد .تیمارهای پرايمینگ بذر ميتوانند مقاومت به
شوری در گیاهان را القا ،کنند و استقرار بوته را در اراضي شور و غیر شور افزايش دهند .اين آزمايش به منظور
ارزيابي اثرات تیمارهای مختلف پرايمنیگ بذر ،شامل کلريد سديم  55میليموالر ،پتاسیم دیهیدروژن 5/5
درصد ،سولفاتروی  5/9درصد ،سولفاتکلسیم  55میليموالر ،جیبرلیک اسید  55پيپيام ،آب و آسکوربیک
اسید  55پيپيام بر سبز شدن و عملکرد گندم در شرايط شور ( 3دسيزيمنس بر متر) و شوری کم (4/5
دسيزيمنس بر متر) صورت گرفت .نتايج نشان داد که همه تیمارهای پرايمینگ مورد آزمايش ،سبز شدن گندم
را هم در شرايط شور و هم غیر شور نسبت به تیمار شاهد افزايش داد .در شوری  4/5و  3دسيزيمنس بر متر
بیشترين درصد سبز شدن بهترتیب با مقدار  32و  78درصد در تیمار جیبرلیک اسید مشاهده شد .اين در
حالي بود که بیشترين سرعت سبز شدن در هر دو سطح شوری به دست آمد .بهطورکلي ،نتايج اين تحقیق
نشان داد علي رغم تاثیر مثبت پرايمینگ بذر بر سبز شدن و استقرار بوته و افزايش تحمل به شوری در مرحله
سبز شدن گندم ،اين تیمارها موجب افزايش عملکرد دانه نشدند و از اين نظر تفاوتي بین تیمارهای مختلف

واژههای کلیدی :تیمارهای قبل از کاشت ،جیبرلیک اسید ،قدرت بذر ،سرعت سبز شدن
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پرايمینگ و شاهد در شرايط خاک معمول و شور مشاهده نشد.

مطالعه تاثیر شوری بر سبز شدن و عملکرد گندم ( )Triticum aestivum L.پرايمینگ شده

مقدمه
در بسیاری از مناطق دنیا بهویژه مناطق خشک و نیمه خشک ،شوری یکی از موانع اصلی تولید
محصوالت زراعی میباشد .بیش از  13درصد از زمینهای زیر کشت جهان و حدود  33تا  53درصد از
اراضی فاریاب دنیا تحت تاثیر شوری قرار دارند ( )McWilliamm, 1986و همه ساله میلیونها تن
نمک از طریق آب آبیاری به این خاکها اضافه میشود ( .)Kingbury et al., 1989در این مناطق،
تنش شوری یکی از عوامل محدودکننده جوانهزنی و سبز شدن یکنواخت بذرها و استقرار گیاهان
زراعی است ( )Demir et al., 2003و در نتیجه توانایی جوانهزنی بذرها تحت تنش شوری ،شانس
استقرار بوته بیشتر و تراکم باالتر را بهدنبال دارد که به نوبهی خود به افزایش عملکرد میانجامد .یکی
از راههای کاهش اثرات مخرب ناشی از تنش شوری ،استفاده از بذرهایی با بنیه باال است و پرایمینگ
بذر یکی از راههای افزایش بنیه بذر میباشد (.)Murungu et al., 2003; Kaya et al., 2006
در پرایمینگ اجازه داده میشود کهه بهذرها مقهداری آب جهذب کننهد ،طهوری کهه مراحهل اولیهه
جوانهزنی انجام شود ،اما ریشهچه خارج نشود .به عبارت دیگر ،در این روش ،بذرها تا فاز دوم آبنوشهی
پیش می روند؛ اما وارد فاز سوم آبنوشی نمیشوند .بعد از تیمار پرایمینگ ،بذرها خشک شده و همانند
بهذرهای بهدون تیمهار (شهاهد) خیهره و در زمهان مناسه کشهت مهیشهوند (.)McDonald, 1999
گزارشهای مختلف گویای آن است که پرایمینگ باعث افزایش درصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنهی و
همچنین افزایش درصد سبز شدن بهذرها در شهرای محیيهی تهنشزا و در نتیجهه منجهر بهه افهزایش
عملکرد میشهود ( Akram-Ghaderi et al., 2008; Ashraf and Rauf, 2001; Fujikura et al.,
1993; Soltani et al., 2007; Giri and Schillinger, 2003; Harris et al., 2001; Hofmann
;.)et al., 1992; Ruan et al., 2002; Murungu et al., 2003; Kaya et al., 2006

همچنین ميالعات نشان میدهد که پرایمینگ بذر ،تحمل به شوری در گیاهان را بهبود مهیبخشهد
( .)Basra et al., 2005b; Basra et al., 2005 aافضهل و همکهاران ( )Afzal et al., 2008در
ميالعهای بیان کردند که پرایمینگ بذر گندم با کلسیم سولفات در شرای شور و غیرشور باعث افزایش
درصد جوانه زنی میشود .در ميالعههای دیگهر 'گیهری و اسشهلینگر ()Giri and Schillinger, 2003
مشاهده کردند که در ارقام مختلف گندم ،استفاده از نمکهای مختلهف بهرای پرایمینهگ ،باعهث بهبهود
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استقرار بوته میشود؛ بهطوریکه در یکی از ارقام گندم با نام ادویهن ،اسهتفاده از پتاسهیم دیهیهدروژن
فسفات و در رقم مادسن استفاده از آب ،دیهیدروژن فسهفات و یها پلهیاتهیلن گییکهول باعهث بهبهود
استقرار بوتهها شدند.
بهطورکلی ،در بیشتر ميالعات به تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ در افزایش درصد و سرعت
جوانهزنی بذرهای گیاهان مختلف اشاره شده است؛ ولی در زمینه اثرات پرایمینگ بر درصد و سرعت
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سبز شدن و بهبود عملکرد گیاهان زراعی تحت شرای تنش شوری ،ميالعات اندکی به ویژه در داخل
کشور انجام شده است .نظر به این که در ایران و در شهرستان آق قی واقع در استان گلستان ،اراضی
شور زیادی وجود دارد و همه ساله این عامل تنشزا باعث کاهش عملکرد گندم در مزراع این شهرستان
میشود ،می توان از این تکنیک بهعنوان روشی ساده و کارآمد در بهبود استقرار گیاهچهها در مزرعه و
افزایش عملکرد در اراضی شور استفاده کرد .از این رو هدف از این تحقیق ،بررسی اثرات روشهای
مختلف پرایمینگ بر سبز شدن و عملکرد گندم در شرای خاک شور است.
مواد و روشها
این آزمایش در قيعه زمینی در  15کیلومتری شهرستان گرگان در سال زراعی  1333-31انجام
شد .رقم گندم مورد استفاده در آزمایش کوهدشت بود که برای کشت در شرای دیم معرفی شده است .
در این منيقه ،دو قيعه زمین با شوری کم و زیاد انتخاب شدند .شوری خاک در این زمینها در زمان
کاشت به ترتی  4/5و  3دسیزیمنس بر متر بود.
تیمارهای مختلف پرایمینگ شامل کلرید سدیم  53میلیموالر ،سولفات کلسیم  53میلیموالر ،آب،
پتاسیم دی هیدروژن فسفات  3/5درصد ،جیبرلیک اسید  53پیپیام ،سولفاتروی  3/3درصد،
آسکوربیک اسید  53پیپیام و تیمار شاهد بودند ( Afzal et al., 2008; Giri and Schillinger,
; .)Johnson et al., 2005; Jafar et al., 2012; Ghobadi et al., 2012; 2003پس از آن،
بذرهای گندم در دمای  23درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت ،به استثناء تیمار سولفاتروی ( 13
ساعت) و جیبرلیکاسید ( 11ساعت) ،در داخل محلولهای تهیه شده قرار گرفتند .الزم به کر است
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که نسبت بذر به محلول برای انجام عمل پرایمینگ 1 ،به  5در نظر گرفته شد و به ازای هر  133گرم
بذر 533 ،میلی لیتر محلول تهیه شد .در طی آبنوشی بذرها ،داخل محلولها بهوسیله پمپ آکواریوم
هوادهی شد .پس از گذشت زمان مورد نظر ،بذرها از محلولها خارج شده ،بعد از شستشو با آب مقير ،
بذرها در محی آزمایشگاه و در سایه به وسیله پنکه خشک شدند تا به وزن اولیه خود برسند.
آزمایش در قال طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و به صورت جداگانه در دو قيعه زمین
با شوریهای کم و زیاد اجرا شد .اندازه کرتها  1/2×1متر در نظر گرفته شد .در هر کرت  1ردیف با
فاصله ردیف  23سانتی متر کشت شد .مدیریت زراعی از قبیل مقدار کود ،مدیریت آفات و بیماریها بر
اساس روش های مرسوم در منيقه انجام شد.
برای بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر روی درصد و سرعت سبز شدن ،در هر تیمار یک ردیف
عیمت گذاری شد .بعد از شروع سبز شدن ،هر روز تعداد بذرهای سبز شده در این ردیف بهصورت
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تجمعی شمارش و یاداشت شد .برای کمّیسازی سبز شدن بوتهها در مقابل روز پس از کاشت از مدل
لجستیک استفاده شد (:)Ghaderi-Far et al., 2012
معادله ()1
در این معادله y ،درصد سبز شدن در زمان  ymax ،xحداکثر درصد سبز شدن a ،پارامتر تابعb ،
مدت زمان تا رسیدن به  53درصد بیشترین درصد سبز شدن ( )D50بر حس روز و  xروز پس از
کاشت است.
برای مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بین تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر در هر محی  ،در هنگام
برداشت از هر تیمار ده بوته برای اندازهگیری اجزای عملکرد برداشت شد .برای اندازهگیری عملکرد،
یک مترمربع از هر تیمار برداشت و عملکرد دانه اندازهگیری شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای عملکرد
و اجزای عملکرد از نرمافزار آماری  SASنسخه  TS level 00M0 9.0استفاده شد.
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نتايج و بحث
در شکل  1و  2روند درصد سبز شدن گندم در تیمارهای مختلف پرایمینگ ارائه شده است .در
جدول  1نیز پارامترهای مدل لجستیک در توصیف روند سبز شدن گندم در تیمارهای مختلف
پرایمینگ در دو محی با شوری کم و زیاد گزارش شده است .درصد سبز شدن تجمعی در کلیه
تیمارهای پرایمینگ از روند افزایشی بیش تری نسبت به شاهد برخوردار بود .حداکثر درصد سبز شدن
در هر دو محی در کلیه تیمارهای پرایمینگ بیشتر از شاهد بود (جدول  .)1در شوری کم ،حداکثر
درصد سبز شدن در تیمار شاهد ( 15درصد) بود در حالیکه این مقدار در تیمارهای پرایمینگ بین 61
تا  31درصد بود .در این سيح شوری ،حداکثر درصد سبز شدن در تیمار پرایمینگ با جیرلیک اسید
( 31درصد) مشاهده شد .در شرای شوری باال ،نیز بین تیمارهای مختلف پرایمینگ در مقایسه با
شاهد اختیف معنی داری از لحاظ حداکثر درصد سبز شدن مشاهده شد (جدول  .)2در تیمار شوری
باال نیز کمترین درصد سبز شدن با  56درصد در تیمار شاهد مشاهده شد در حالیکه این مقدار در
تیمارهای پرایمینگ بین ( 64در تیمار پتاسیم دیهیدروژن فسفات) تا  26درصد (در تیمار جیبرلیک
اسید) متغیر بود .همانند تیمار شوری پایین ،در شوری باال نیز حداکثر درصد سبز شدن با  26درصد
در تیمار پرایمینگ با جیبرلیک اسید مشاهده شد.
مدت زمان رسیدن تا  53درصد سبز شدن ( )D50نیز تحت تاثیر تیمار پرایمینگ قرار گرفت
(جدول  .)1در شرای شوری کم ،مدت زمان رسیدن تا  53درصد سبز شدن در تیمار شاهد  22روز
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بود در حالی که این مقدار در تیمارهای پرایمینگ بین  13/53-16/61روز متغیر بود .بهعبارت دیگر ،با
اعمال پرایمینگ D50 ،در حدود  4روز زودتر رخ میدهد و استقرار بذرهای گندم نیز تحت شرای شور
سریعتر انجام میشود .در تیمار شوری باال نیز پرایمینگ باعث استقرار سریعتر بذرهای گندم شد .در
هر دو سيح تنش شوری ،جیبرلیک اسید نسبت به سایر تیمارهای پرایمینگ کارایی باالتری داشت و
توانست سرعت استقرار بذرهای گندم را نسبت به شاهد افزایش دهد .کاربرد جیبرلین ،موج تحریک
تولید بسیاری از آنزیمهای هیدرولیتیک ،به ویژه آلفا-آمییز در الیههای آلورون دانههای در حال
جوانهزنی غیت میشود .این امر خود باعث افزایش سرعت جوانهزنی میشوند (.)Kafi et al., 2009
جیبرلینها باعث افزایش درصد جوانهزنی در بذور میشود (.)Akram-Ghaderi et al., 2008
گزارشهای مختلف نشان میدهد که پرایمینگ ،درصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنی و سبز شدن بذر
را افزایش میدهد (Fujikura et al., 1993; Harris et al., Akram-Ghaderi, et al., 2008
 .)Soltani et al., 2007; Murungu et al., 2003; Hofmann et al., 2002; 2001افضل و
همکاران ( )Afzal et al., 2008در ميالعهای اثرات پرایمینگ بذر با استفاده از کلرید کلسیم ،کلرید
سدیم و سولفات کلسیم را بر جوانه زنی گندم گزارش کردند که این تیمارها سرعت سبز شدن و وزن
خشک گیاهچه گندم در هر دو شرای بدون شور و شرای شوری را افزایش میدهند .به گزارش آنها،
تیمارهای پرایمینگ با کمک این نمکها ،تحمل به شوری در گندم در مرحله جوانهزنی و رشد گیاهچه
را بهبود میبخشند .سیوری تیپ و همکاران ( )Sivritepe et al., 2003در گیاه خربزه گزارش کردند
که در تنشهای شوری باال پرایمینگ با سدیم کلرید در سبز شدن بذرهای این گیاه تاثیر میگذارد.
پژوهشگران مختلف اثرات مثبت پرایمنگ را بر درصد و سرعت سبز شدن گیاهان زراعی در شرای
تنش شوری را گزارش کرده ،بیان داشتهاند که در مناطق شور ،پرایمینگ توس سدیمکلرید در بذور
سورگوم ( )Amazallag et al., 1990و گوجهفرنگی ( )Cayuela et al., 2001میتواند راهکاری
مناس برای ایجاد مقاومت گیاه به شوری در مرحله سبز شدن باشد.
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شکل  -1درصد سبز شدن تجمعی گندم (رقم کوهدشت) در مزرعه با شوری خاک  4/5دسیزیمنس بر متر در زمان کاشت
در تمامی نمودارها خيوط غیرممتد و دایرهها بهترتی نشاندهنده مدل رگرسیونی برازش داده شده به نقاط و دادههای
مشاهده شده سبزشدن تجمعی تیمار شاهد است و تیمارهای پرایمینگ شامل آسکوربیکاسید (الف) ،سولفاتکلسیم (ب)،
جیبرلیکاسید (ج) ،پتاسیمهیدروژنفسفات (ت) ،کلریدسدیم (ج) ،آب (چ) و سولفاتروی (ح) میباشند که مدل رگرسیون
برازش داده شده به نقاط و داده های مشاهده شده به ترتی با خيوط ممتد و مربع برای هر تیمار نشان داده شدهاند.
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شکل  -2درصد سبز شدن تجمعی گندم (رقم کوهدشت) در مزرعه با شوری خاک  3دسیزیمنس بر متر در زمان کاشت در
تمامی نمودارها خيوط غیر ممتد و دایرهها بهترتی نشاندهنده مدل رگرسیونی برازش داده شده به نقاط و دادههای مشاهده
شده سبزشدن تجمعی تیمار شاهد میباشد و تیمارهای پرایمینگ شامل آسکوربیک اسید (الف) ،سولفات کلسیم (ب)،
جیبرلیک اسید (ج) ،پتاسیم هیدروژن فسفات (ت) ،کلرید سدیم (ج) ،آب (چ) و سولفات روی (ح) میباشند که مدل رگرسیون
برازش داده شده به نقاط و دادههای مشاهده شده بهترتی با خيوط ممتد و مربع برای هر تیمار نشان داده شدهاند.
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جدول  -1برآورد پارمترهای مدل لجستیک در توصیف روند سبز شدن گندم در تیمارهای مختلف پرایمینگ در
دو سيح شوری
شوری
(دسیزیمنس بر متر)

4/5

تیمار پرایمینگ

ymax

a

b

ضری
تبیین

آسکوربیکاسید
سولفاتکلسیم
جیبرلیکاسید

21/15±3/31
25/14±2/31
31/2±1/33
24/15±3/6
22/32±2/16
23/23±3/11
61/35±2/2
15/11±2/63

-3/32±1/31
-12/13±1/21
-6/53±3/36
-3/25±1/23
-11/51±1/31
-11/44±1/52
-11/12±1/16
-13/42±1/6

13/34±3/24
12/31±3/14
16/61±3/1
12/21±3/22
12/14±3/12
12/64±3/23
13/53±3/16
22/33±3/22

3/33
3/33
3/33
3/33
3/33
3/33
3/33
3/33

62/12±1/33
25/23±1/2
21/61±2/63
63/16±2/35
63/62±1/32
65/21±4/15
23/41±1/11
56/64±5/1

-51/13±1/3
-14/32±1/22
-13/1±1/32
-12/53±1/34
-12/36±1/23
-14/25±3/32
-15/2±3/23
-15/22±4/34

13/21±3/15
13/13±3/13
12/31±3/2
23/53±3/13
13/13±3/13
23/21±3/35
13/22±3/32
22/43±3/43

3/33
3/33
3/33
3/33
3/33
3/31
3/33
3/31

پتاسیمدیهیدروژنفسفات

کلریدسدیم
آب
سولفاتروی
شاهد
آسکوربیکاسید
سولفات کلسیم
جیبرلیکاسید

3

پتاسیم دیهیدروژن فسفات

کلریدسدیم
آب
سولفاتروی
شاهد

 ymaxحداکثر درصد سبز شدن؛  aپارامتر مدل و  bمدت زمان تا رسیدن به  53درصد بیشترین درصد سبز شدن بر
حس روز.

آزمایشی بود .با توجه به بیشتر بودن درصد سبز شدن در تیمارهای پرایمینگ نسبت بهه تیمهار شهاهد
8
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در جدول  2و  3تجزیه واری انس عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تیمارهای مختلف پرایمینهگ در
دو محی شور ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود بین تعداد پنجه در بوته ،تعداد سهنبله در
بوته ،سنبلچه در سنبله و وزن هزار دانه تیمارهای مختلف پرایمینگ از لحاظ آماری اختیف معنیداری
مشاهده نشد .با وجود معنیدار نبودن اختیف تعداد پنجههها در ههر یهک از سهيوح شهوری ،در تیمهار
شهاهد میهانگین تعهداد پنجهه از همهه تیمارههای پرایمینهگ بهیشتهر بهود (جهدول .)4در شهوری 4/5
دسیزیمنس بر متر به طور میانگین تعداد پنجه در بوتهه  1/2و در تیمهار  3دسهیزیمهنس بهر متهر بهه
صورت میانگین  1/16پنجه بر روی هر بوته تشکیل شد .تیمار شاهد در سيح شوری  3دسیزیمنس بر
متر ،با درصد سبز شدن  11/6درصد ،کمترین درصد در بین تیمارهها را داشهت .تعهداد پنجهه بهه طهور
میانگین در هر بوته در همین تیمار با  1/16پنجه در هر بوته ،بیشترین تعداد در بین همهه تیمارههای
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در هر دو سيح شوری ،انتظار میرفت عملکرد نیز در این تیمارها بیشتر از تیمارهای شاهد باشهد .امها
بهدلیل اینکه گندم گیاهی است که قدرت پنجهزنی باالیی دارد ،بهنظر میرسد کهاهش تعهداد بهذرهای
سبز شده در ابتدای فصل رشهد ،از طریهق پنجههزنهی قابهل جبهران باشهد .در ایهن تحقیهق تیمارههای
پرایمینگ بر عملکرد دانه تاثیری نداشت و در کلیه تیمارهای پرایمینهگ ،عملکهرد در ههر دو محهی از
لحاظ آماری با شاهد اختیف معنیداری نداشت (جدول  .)5برخی پهژوهشگهران بیهان داشهتهانهد کهه
پرایمینگ باعث افزایش عملکرد میشود ( .)Kaur et al., 2002اقبال و اشرف ( Iqbal and Ashraf,
 )2006گزارش کردند که پرایمینگ بذور گندم توس کنتین با سه غلظهت مختلهف  153 ،133و 233
میلیگرم در لیتر تحت تنش شوری باعث بهبود عملکرد نسبت به تیمار شاهد میشود.
جدول  -2تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تیمارهای مختلف پرایمینگ در شوری  4/5دسی
زیمنس بر متر
منابع تغییر

درجه
آزادی

بلوک
پرایمینگ
خيا

2
6
14

میانگین مربعات
تعداد پنجه
در بوته

تعداد سنبله
در بوته

سنبلچه در
سنبله

دانه در
سنبلچه

وزن هزار
دانه

عملکرد

3/331
3/315n.s
3/34

3/331
3/315 n.s
3/34

3/333
1/4 n.s
1/32

3/3332
3/3123 .s
3/311

13/51
6/34 n.s
12/62

3111
1165n.s
2226

 :ns.غیر معنیدار.

جدول  -3تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تیمارهای مختلف پرایمینگ در شوری  3دسی
زیمنس بر متر
منابع تغییر

درجه
آزادی

بلوک
پرایمینگ
خيا

2
6
14

میانگین مربعات
تعداد پنجه
در بوته

تعداد سنبله
در بوته

سنبلچه در
سنبله

دانه در
سنبلچه

وزن هزار
دانه

عملکرد

6/22
6/13 n.s
2/23

3/1
3/12 n.s
3/24

3/21
3/51 n.s
3/62

3/331
3/31 n.s
3/332

14/26
3/33 n.s
4/15

1451
1323n.s
3536

 :n.s.غیر معنیدار

3
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بهطورکلی ،نتایج این تحقیق نشان داد پرایمینگ باعث افزایش قدرت بذر گنهدم شهده و در نتیجهه
منجر به افزایش سرعت استقرار و افزایش درصد سبز شدن بذرهای گندم در شرای شهوری کهم و بهاال
شد؛ اما این برتری در استقرار بوته تا زمان برداشت محصول ادامه نداشت و باعث افزایش عملکهرد دانهه
گندم تحت شرای شور نشد .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که تیمارهای پرایمینگ استفاده شده در
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این تحقیق تنها باعث افزایش درصد استقرار بوته در واحد سيح شده و تاثیری بر قدرت گیاهچهه ههای
حاصل ندارد و از آنجا که در گندم خاصیت جبرانی اجزای عملکرد وجهود دارد ،کهاهش تهراکم بوتهه در
تیمارهای شاهد با افزایش جزیی در اجزای عملکرد جبران مهیشهود .در نتیجهه عملکهرد در تیمارههای
مختلف پرایمینگ با شاهد از لحاظ آماری اختیف معنیداری نداشتند .از آنجا که ایهن تحقیهق در یهک
سال انجام شده است و با نتایج یک سال آزمایش نمیتوان به جوابهای قاطعی رسید ،پیشنهاد میشود
که این تحقیق در خاکهای شور تکرار شهود .همچنهین پیشهنهاد مهیشهود بهرای روشهن شهدن تهاثیر
پرایمینگ بر استقرار بوته و عملکرد از طریق تاثیر پرایمینگ بر رشد گیاهچه ،آزمایشی طراحی شود که
در آن به جای کشت بذرهای پرایمینگ شده و شاهد ،گیاهچههای هماندازه حاصل از تیمارهای شاهد و
پرایمینگ در آزمایشگاه جهت کشت به مزرعه یا گلهدان منتقهل شهوند تها تهاثیر پرایمینهگ بهر قهدرت
بوتههای حاصل و عملکرد و اجزای عملکرد به صورت روشنتری مشخص شود.
جدول  -4میانگین عملکرد و اجزای عملکرد گندم در پاسخ به تیمارهای مختلف پرایمینگ در دو سيح شوری
شوری اولیه خاک
(دسی زیمنس
بر متر)

4/5

آسکوربیکاسید
سولفاتکلسیم
جیبرلیکاسید
پتاسیمدیهیدروژنفسفات
کلریدسدیم

1/2
1/2
1/2
1/1
1/3

14/1
14/33
14/5
13/23
15/26

2/55
2/51
2/43
2/4
2/53

33/54
32/33
35/13
33/23
32/42

2336/3
2663/3
2432/5
3151/3
3323/4

آب

1/2

15/33

2/52

33/23

3323/2

سولفاتروی
شاهد
آسکوربیکاسید
سولفاتکلسیم

1/1
1/2
3/33
1/5
1/6

15/43
14/4
2/22
12/62
13/5

2/53
2/35
3/11
2/41
2/51

34/32
34/32
5/23
33/66
31/66

2332/6
3341/2
1533/63
2513/2
3313/4

جیبرلیکاسید
پتاسیمدیهیدروژنفسفات
کلریدسدیم
آب
سولفاتروی
شاهد

1/6
1/2
1/2
1/4
1/2
1/5

14/16
13/1
13/6
13/35
13/33
13/33

2/52
2/1
2/56
2/45
2/51
2/46

31/36
34/26
35/12
35/2
33/34
35/35

2535/1
2133/5
2621/1
2514/2
2332/5
2323/3

3/63

1/44

3/14

3/56

226/52

LSD

3

LSD
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پرایمینگ

تعداد
پنجه
در بوته

تعداد
سنبلچه
در سنبله

تعداد دانه
در
سنبلچه

وزن هزار
دانه (گرم)

عملکرد
(کیلوگرم در
هکتار)
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