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 چكيده

 بار دو ها  کرت صورت به آزمایشی جو، رق   هار نمو و رشه هصوصیات بر شیمیایی تیمارها  و هشکی تنش اثر بررسی منظور به

 1392-93 ها  سال طی کرمان، باهنر شهیه دانشگا  تحقیقاتی مارعه در تکرار، سه در تصادفی کام  ها  بلوک طرح قالب در شه  هرد

 ،ʻیوسف ،ʻافض  ،ʻنصرت جو رق   هار شام  فرعی عام  و گلههی( از بعه آبیار  قط  و )شاهه آبیار  شام : اصلی عام  شه. اجرا

 افشانی، گرد  مرحله در پاشی محلول بیر، )هیسانهن موالر میلی 5/0 غلظت با اسیه سالیسیلی  شاهه، شام : فرعی عام  و 12ʻUH الین

 سزهی (  سزلنات  منبز   از لیتزر  در گزرم  میلی 40) ساقه شهن پر مرحله در سلنیوم با گیاهان پاشی محلول و پاشی( محلول و بیر هیسانهن

 درصزه(،  20) دانزه  عملکزرد  درصزه(،  19) دانزه   هزاار  وزن درصه(، 10) کلروفی   شاهص دار معنی کاهش موجب هشکی تنش بودنه.

 ارتفزاع  افزاایش  دار  معنزی  طزور  بزه  اسیه سالیسیلی  مقاب  در گردیه. درصه( 12) برداشت شاهص و درصه( 11) بیولوژی  عملکرد

 داشزت.  ا همزر  بزه  را برداشت شاهص و بیولوژی  عملکرد دانه، عملکرد دانه، هاار وزن کلروفی ، شاهص سنبله، و ریش  طول بوته،

 حاص ، نتایج طبق گردیه. شاهه تیمار به نسبت ارقام تمام دانه در سلنیوم غلظت دار معنی افاایش موجب سلنات با گیاهان پاشی محلول

 سزاز   غنزی  موجزب  نیا سلنیوم کاربرد و گردد می تنش بهون و تنش شرای  دو هر در گیا  رشه بهبود موجب اسیه سالیسیلی  کاربرد

 گردد. می توصیه جو محصول کیفی و کمی بهبود جهت ماد  دو این از استفاد  بنابراین، گردد. می         جو دانه

 پاشی محلول آبی، ک  دانه، عملکرد سهی ، سلنات نمو، و رشه ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 زنزه   ها  تنش معرض در مهاوم طور به گیاهان طبیعت در

 مواجه رشه  نامساعه ای شر با و گیرنه می قرار غیرزنه  و

 کزه  رشه  شرای  در تغییرات و گوناگونی این و شونه می

 شزود  مزی  شزناهته  تزنش  عنزوان  به نیست، ه  کشنه  الااماً

 هزا   تزنش  تزرین  گسترد  و مهمترین از هشکی تنش [.1۷]

 منفزی  تأثیر زراعی گیاهان تولیه و رشه بر که است محیطی

 بیشزتر  هشز ،  مزه نی و هشز   اقلزی   ایزران  در گیارد. می

 هزا    هشکسالی هصو  به داد ، قرار تأثیر تحت را مناطق

 سزه   غزالت  [.4] اسزت  افزاود   آبزی  کز   مشزک   بر اهیر

 افزایش  بزا  و دارنزه  بشزر  غزیایی  نیزاز  تزأمین  در ا  عمه 

 هزا  آن تولیزه  اهمیزت  اهیزر،  هزا   سزال  در جهزان  جمعیت

 وسزی   سزازگار   غزالت،  دیگر اهمیت است. یافته افاایش

 زیززاد بسززیار تنززوع و محیطززی متفززاوت شززرای  بززه هززا آن

 از (.Hordeum vulgar L) جو [.5] است ها آن ها  ژنوتیپ

 زراعززی گیززا  ایززن اسززت. زراعززی گیاهززان تززرین قززهیمی

 منزاطق  در اسزت.  زراعزی  گیزا   تزرین  قزان   و ترین توق  ک 

 محیطززی نامسززاعه شززرای  بززه نسززبت جززو نظیززر هشزز ،

 رسزه،  مزی  گنهم از زودتر ،دیگر طرف از و است تر متحم 

 بزر  جزو  کشزت  فص ، آهر در هشکی هطر از پرهیا برا 

 [.2] شود می داد  ترجیح گنهم

 رشزه،  کننزه   تنظزی   شزیمیایی  مزواد  سایر و ها هورمون

 مختلزف  ها  جنبه کنترل برا  مختلف ها   روش به امروز 

 ها تنش اثر تخفیف جهت در همچنین و گیاهان نمو و رشه

 قزرار  اسزتفاد   مزورد  تواننزه  مزی  محیطی طلوبنام عوام  و

 هورمززون رشززه، هززا  کننززه  تنظززی  بززین در [.1] گیرنززه

 مکانیسز   در مهمزی  رشه کننه  تنظی  ی  اسیه سالیسیلی 

 [.8] هاسزت  تنش و زا بیمار  عوام  برابر در گیاهان دفاعی

 هزا  فنز   هزانواد   از گیزاهی  هورمون ی  اسیه سالیسیلی 

 و درونی رسانی پیام تعرق، رشه، در را مهمی نقش که است

 [.15] دارد عهزه   بزر  زا بیمزار   عوامز   برابر در گیا  دفاع

 بزا  را گیزا   آب وضزعیت  بهبزود  توانزایی  اسزیه   سالیسیلی 

 هزا   آنزای   همزه  ها  فعالیت و داشته سازگار امالح تجم 

 [.26] دهزه  مزی  افزاایش  هشزکی  تزنش  در را اکسیهان آنتی

 گیزا   پیزر   تزا  زنزی  جوانزه  از سزیه ا سالیسیلی  درمجموع

 از بسزیار   بزر  اسزیه  سالیسزیلی   باشه. تأثیرگیار توانه می

 این دارد. تأثیر گیا  مورفولوژی  و فیایولوژی  ها  فراینه

 از برهزی  در است ممکن که طور  به بود، متفاوت تأثیرات

 برهزی  در و کننه  تسری  برهی در کننه ، تحری  ها واکنش

 در مثززال، عنززوان بززه [.23] باشززه کننززه  متوقززف نیززا دیگززر

 اسزیه،  سالیسزیلی   بزا  شزه   تیمزار  سویا و ذرت ها  برگ

 [.16] گردیه مشاهه  ا  روزنه ههایت و تعرق نرخ افاایش

 اسیه سالیسیلی  موالر میلی 1 محلول در جو بیر هیسانهن

 و هش  و تر وزن نسبی، رطوبت محتوا  افاایش موجب

 [.10] است گردیه  جو در نتا فتوس ها  رنگیا  محتوا 

 است انسان و حیوان برا  ضرور  عنصر ی  سلنیوم

 سبایجات و حبوبات غالت، جمله از غیایی مناب  از که

 [.31] است متفاوت گیاهان در آن میاان و آیه می دست به

 ها  دانه در ویه  به سلنیت، یا و سلنات فرم به سلنیوم

 همچنین [.18] شود می گیاهان جیب حبوبات و غالت

 کمبود است. ضرور  حیوانات برا  ک  مقادیر در سلنیوم

 اهلی حیوانات در ویه  به ا  ماهیچه تغییه سو  سبب آن

 سلنیوم [.22] است مشهور سفیه ماهیچه بیمار  به که شه 

 گیاهان در غیرزیستی ها   تنش کردن هنثی در مهمی نقش

 و شور  آب، شهیه، نور هشکی، سرما، توس  که دارد

 تخفیف در سلنیوم نقش [.12] انه شه  ایجاد باال دما 

 و وسی  طور به حیوانات و انسان در محیطی ها  استرس

 است گرفته قرار بررسی مورد کمتر وسعت با گیاهان در

 مرحله در پاشی محلول صورت به سلنیوم کاربرد [.22]

 عوارض توجهی قاب  طور به مول میلی 1 غلظت با برگی

 داد  کاهش را گنهم ها  دانه در هشکی تنش اثرات جانبی

 صورت به عمهتاً که سلنیوم از استفاد  ها  را  [.9] است
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 به دارد، وجود سهی  سلنیت و سهی  سلنات ترکیبات

 سلنیوم کودها  از استفاد  اغلب یا و برگی اسپر  صورت

 [.14] باشه می هاک به کردن اضافه و کودپاشی صورت به

 کاهش باعث توانه می انسان توس  نیومسل ک  مصرف

 افاایش و بهن ایمنی سیست  عملکرد کاهش و بارور 

 با جو گیا  ساز  غنی [.24] شود سرطان به ابتال هطر

 مفیه غیایی رژی  در عنصر این اهمیت دلی  به سلنیوم

 صورت به انسان و دام برا  آن استفاد  نحو  اما است،

 میاان که حه  تا باشه می نشه  غنی جوها  با ترکیبی

  نکنه. تجاوز سمیت محهود  از سلنیوم

 رق   هار واکنش بررسی حاضر، تحقیق انجام از ههف

 تنش به ،12ʻUH الین و ʻافض  ،ʻیوسف ،ʻنصرت جو

 و برداشت( تا گلههی از آبیار  )قط  فص  آهر هشکی

 عنصر و اسیه سالیسیلی  رشه کننه  تنظی  اثر بررسی

 بررسی همچنین، باشه. می گیاهان نمو و رشه بر سلنیوم

 از یکی که دانه در آن میاان افاایش بر سلنیوم اثر

 باشه. می شود، می محسوب دانه کیفی پارامترها 

 

 ها روش و مواد

 و اسیه سالیسیلی  هشکی، تنش اثر بررسی منظور به

  هار فیایولوژی  و مورفولوژی  صفات بر سلنیوم عنصر

 مارعه در 1392-93 زراعی سال در پهوهش، این جو، رق 

 آزمایش صورت به کرمان، باهنر شهیه دانشگا  تحقیقاتی

 کام  ها  بلوک طرح قالب در شه  هرد بار دو ها  کرت

 شرقی جنوب در مکان این شه. اجرا تکرار سه در تصادفی

 دقیقه 15 و درجه 30 جغرافیایی عرض در و کرمان شهر

 قرار شرقی دقیقه 10 و هدرج 5۷ جغرافیایی طول و شمالی

 بافت .باشه می متر 1۷45 دریا سطح از آن ارتفاع و دارد

 مورد هاک مشخصات بود. شنی لومی آزمایش مورد هاک

 در بررسی مورد تیمارها  است. آمه  1 جهول در آزمایش

 تنش و )نرمال آبیار  سطح دو شام : اصلی عام  تحقیق، این

 ،ʻیوسف ،ʻرتنص جو رق   هار فرعی عام  هشکی(،

 شاهه، شام : فرعی فرعی عام  و 12ʻUH الین و ʻافض 

 بیر، )هیسانهن موالر میلی 5/0 غلظت با اسیه سالیسیلی 

 و بیر هیسانهن افشانی، گرد  مرحله در پاشی محلول

 با گیاهان  پاشی محلول و افشانی( گرد  مرحله در پاشی محلول

 بودنه. سهی ( تسلنا منب  از لیتر در گرم میلی 40) سلنیوم

 محصول برداشت و شهنه کشت زمین در بیرها ما  آذر اوای 

 گرفت. صورت ما  هرداد اواهر نیا

 

 آزمایش انجام محل خاک مشخصات .1 جدول

 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%( 

 مخصو  وزن

 ظاهر 

(g) 

 نیتروژن فسفر پتاسی 

)%( 

 ک  اسیهیته

 اشباع

 ههایت

 الکتریکی

(ds/m) 

 هاک بافت
(mg/kg) 

 شنی - لومی 6/3 4/۷ 06/0 12 350 3/1 3/1۷ ۷/28 54

 

 هزا   رقز   آزمزایش:  در اسزتفاد   مورد ارقام مشخصات

 هزا   رقز   و بزود   بینزابین  رشزه  دارا  ،ʻافض  و ʻنصرت

 ارقزام  کلیزه  دارنه. بهار  رشه تیپ 12ʻUH الین و ʻیوسف

 بسیار شور  به ʻافض  رق  و بود  هشکی تنش به متحم 

 و مناسزب  هزا   هزاک  بزا  اراضزی  در رق  این است. مقاوم

 افت موجب برگی ها  بیمار  و هوابیهگی علت به شیرین

 گردد. می محصول شهیه

 به جو ارقام زمین، ساز  آماد  مراح  انجام از بعه
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 عرض و متر 5/1 طول به هایی پشته رو  بر دستی صورت

 اسیه با بیور پرای  منظور به شهنه. کشت متر سانتی 50

 محلول در ساعت 24 مهت به بیور سالیسیلی ،

 هش  هوا جریان توس  بعه و هیسانه  اسیه سالیسیلی 

 صورت به آبیار  شهنه. کشت زمین در سپس و شه 

 تیمار در که صورت این به شه. انجام ا  پشته و جو 

 بار ی  روز 10 هر رشه، فص  انتها  تا کام  آبیار 

 گلههی زمان تا هشکی تیمار در و شه می انجام آبیار 

 فص  انتها  تا آبیار  آن از پس و شه می انجام آبیار 

 فص  تمام در هرز ها  علف با مبارز  گردیه. قط  رشه،

 با گیاهان پاشی محلول بود. دستی وجین صورت به رشه

 همچنین شه. انجام افشانی گرد  مرحله در اسیه سالیسیلی 

 پر مرحله در سهی  سلنات پاشی محلول طریق از سلنیوم،

 پالستیکی پوشش کاربرد و دستی سمپاش با ساقه شهن

 شه. استفاد  شاهه تیمار بر پاشی محلول از ممانعت برا 

 گرفت. صورت هرداد اواهر در نیا محصول برداشت

 ریش ، طول بوته، ارتفاع نظیر صفاتی آزمایش، این در

 اقتصاد ، و بیولوژی  عملکرد هااردانه، وزن سنبله، طول

 جو دانه در سلنیوم جیب درصه و برداشت شاهص

 دستگا  با برگ کلروفی  شاهص همچنین شه. گیر  انهاز 

SPAD  هر از بوته دو برداشت، از پیش شه. گیر  انهاز 

 صفات و انتخاب تصادفی طور به بلوک هر در تیمار

 میاان و سنبله طول ریش ، طول بوته، )ارتفاع موردنظر

 رسیهگی زمان در شه. گیر  انهاز  گ(بر کلروفی 

 انتها  و ابتها از ا  حاشیه اثر حیف با فیایولوژی 

 برا  گرفت. صورت باقیمانه  گیاهان برداشت هطوط،

 شه  برداشت ها  نمونه تمامی بیولوژی  عملکرد تعیین

 و کا  از ها دانه کردن جها با دانه عملکرد و شهنه وزن

 شه. همحاسب ها آن کردن وزن و کلش

 دانه گرم 1 ابتها جو، دانه در سلنیوم میاان سنجش برا 

 در سپس شه، پودر کام  طور به و وزن ارقام از هرکهام از

 سی سی 10 ها لوله از کهام هر به و ریخته آزمایش لوله

 ساعت 48 گیشت از بعه و شه اضافه اسیه نیتری 

 یهاس تا شه داد  قرار هود زیر در اجاق  رو  بر ها نمونه

 محتو  حج  سپس، شود. هارج ها لوله از بخار صورت به

 حاص  محلول و رسانه  سی سی 10 به مقطر آب با ها لوله

 دستگا  با سلنیوم غلظت شه. داد  عبور صافی کاغی از

 استانهارد محلول از استفاد  با وVarian  اتمی جیب

 گردیه. محاسبه هش  وزن کیلوگرم بر گرم میکرو برحسب

 افاارها  نرم با آزمایش از حاص  ها  داد  مار آ تجایه

 و (9/2 )نسخه  MSTATCو (0/9 )نسخه SAS آمار 

 5 احتمال سطح در وLSD  آزمون با ها میانگین مقایسه

 شه. انجام درصه

 

 بحث و نتایج

 امر این دلی  که نهاشت بوته ارتفاع در تأثیر  هشکی تنش

 گیا  ویشیر دور  طول در تنش شرای  عهم توان می را

 تیمار و  رق  تأثیر تحت بوته ارتفاع  که درحالی دانست،

 جهول از حاص  نتایج (.2 )جهول گرفت قرار شیمیایی

 ارتفاع بیشترین ارقام بین در که داد نشان ها میانگین مقایسه

 ʻیوسف رق  آن از بعه و ʻنصرت رق  به مربوط بوته

 ارتفاع کمترین دارا  ،12ʻUH الین و ʻافض  رق  است.

 قرار آمار  گرو  ی  در صفت این نظر از و بودنه بوته

 پاشی  محلول تیمار بیر، هیسانهن تیمار (.2 )جهول گرفتنه

 سالیسیلی  با بیر هیسانهن همرا  به پاشی محلول تیمار و

 شاهه به نسبت دار  معنی افاایش بوته ارتفاع نظر از اسیه

 بود. درصه 6 و 3 ،۷ ترتیب به افاایش این دادنه، نشان

 5 شاهه به نسبت سلنیوم با  پاشی محلول تیمار همچنین

 (.2 )جهول داشت بوته ارتفاع افاایش درصه
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 جو در شده ارزیابی صفات بر شیمیایی تیمارهای و ارقام آبیاری، سطوح اصلی اثرات میانگین مقایسه . 2 جدول

 شاهص

 برداشت

)%( 

 عملکرد

 دانه

   عملکرد

 بیولوژی 

  وزن

 دانههاار

   شاهص

 کلروفی 

(SPAD) 

  طول

 سنبله

  طول

 ریش 

 ارتفاع

 تیمار بوته

 
(gr) 

  
(cm) 

 

  هشکی تنش

9/51a 6/501a 6/945a 4/46a 2/42a 2/۷a 9/14a 105/9a شاهه 

9/45b 0/404b 84۷.6 b 0/38b 0/38b 0/۷a 9/14a 0/109a  آبیار  قط 

  رق 

6/56a 2/612a 6/10۷۷a 9/46a a2/41 9/6c 8/15a 2/110b یوسف 

0/53a 0/534b 6/999b 3/41b ab3/40 3/۷ab 0/15a 4/115a نصرت 

6/3۷c 1/2۷1d 0/698c 2/41b b2/39 0/۷bc 9/13b 0/102c  افض 

4/48 b 6/393c 2/811c 5/39b a6/39 4/۷a 8/14ab 3/102c 12 UH 

 شیمیایی  تیمارها 
 

1/49b 8/412c 4/824b 2/40b 5/38b 9/6c 4/14c 5/102d صفر 

2/52a 4/500a 2/935a 5/43a 8/44a 3/۷ab 4/15a 2/111c با بیر هیسانهن SA
   

0/4۷b 4/482ab 0/981a 5/42a 5/38b 1/۷abc 8/14 abc 6/105a با پاشی محلول SA
* 

5/4۷b 8/444ab 8/905ab 1/43a 2/42a 4/۷a 0/15ab 0/110ab پاشی محلول  + بیر هیسانهن 

0/49b 0/421bc ۷/836b 8/41ab 3/36 b 0/۷bc ۷/14bc 3/108b سلنیوم با پاشی محلول 

* SA -  اسیه. سالیسیلی  

 (.≥P 5/0) باشنه   می دار معنی آمار  اهتالف فاقه LSD آزمون براساس هستنه، مشترک حرف ی  در که هایی میانگین

 

 کزاربرد  اثزر  در گیاهان ارتفاع افاایش نیا پهوهشگران سایر

 کزاربرد  مثزال،  عنزوان  بزه  انزه.  داد  نشان را اسیه سالیسیلی 

 5/1 و 1 هززا  غلظززت بززا اسززیه سالیسززیلی  ا  شاهسززار 

 تیمزار  [.3] شزه  جزو  گیا  ارتفاع افاایش موجب موالر میلی

 اسزیه  سالیسزیلی   موالر میلی 05/0 غلظت با گنهم بیرها 

 در سلولی تقسی  سطوح افاایش به منجر ساعت 3 مهت به

 سزرانجام  و گنزهم  هزا   نهزال  ریشزه  انتهایی مریست  ناحیه

 اصزلی  دالیز   از یکزی  [.28] گردیزه  گیا  رشه در افاایش

 تیمزار  سلنیوم مناسب غلظت با که گیاهانی در رشه افاایش

 وسززیله بززه پیززر  اسززترس شززهن هنثززی انززه،  شززه 

 [.14] است شه  تولیه ها  اکسیهان آنتی

 طزور  بزه  را ریش  طول شیمیایی  تیمار و ارقام سطوح

 مقایسزه  جزهول  براسزاس  داد. قزرار  تأثیر تحت دار  معنی

 9/13 ریشز   طول با ʻافض  رق  ارقام، بین در ها، میانگین

 داشزت  دیگزر  رق  سه به نسبت را میاان کمترین متر، سانتی

 نیزا  اسزیه  سالیسزیلی   مختلف سطوح بین در .(2 )جهول

 ربزی  هیسانهن همرا  به پاشی محلول و بیر هیسانهن تیمار

 نشزان  را ریشز   طزول  دار معنزی  افزاایش  شاهه به نسبت
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 تیمزار  بزود.  درصزه  4 و 6 ترتیزب  بزه  افزاایش  ایزن  دادنه.

 ایزن  نظزر  از شاهه با دار  معنی آمار  تفاوت پاشی محلول

 در تغییزر  اثر در رشه تحری  (.2 )جهول نهاد نشان صفت

 50 غلظت با شه  تیمار گنهم گیاهان در هورمونی وضعیت

  بزا  کزه  اسزت  شزه   گزاارش  اسیه سالیسیلی  الرمیکرومو

 [.30] دارد مطابقت حاضر تحقیق از حاص  نتایج

 طزول  دار  معنزی  طور به شیمیایی تیمار و مختلف ارقام

 مقایسزه  جزهول  براسزاس  دادنزه.  قرار تأثیر تحت را سنبله

 و کمترین ترتیب بهʻUH 12 الین و ʻیوسف رق  ها، میانگین

 دادنزه.  نشزان  دیگزر  ارقام به نسبت را سنبله طول بیشترین

 تیمزار  اثزر  مزورد  در پهوهش این از حاص  نتایج همچنین،

 هیسزانهن  تیمزار  کزه  بود ا  گونه به صفت این بر شیمیایی

 سالیسزیلی   بزا  بزیر  هیسانهن همرا  به پاشی محلول و بیر

 درصزه   5 و ۷ افزاایش  ترتیزب  بزه  شزاهه  به نسبت اسیه

 و اسیه سالیسیلی  با گیاهان یپاش محلول تیمار دادنه. نشان

 در  شزاهه  تیمار با سنبله طول نظر از سلنیوم با پاشی محلول

 (.2 )جهول گرفتنه قرار آمار  گرو   ی 

 کلرفیز   شزاهص  بر شیمیایی تیمار و هشکی تنش اثر

 شزاهص  هشزکی،  اعمزال  بزا  کزه   طزور   بزه  بزود،  دار معنی

 داشزت  کزاهش  شزاهه  بزه  نسبت درصه 10 برگ کلروفی 

 دالیز   از گرفتزه  صورت ها  پهوهش براساس (.2 جهول)

 بزرا   را گیزا   بیوشزیمیایی  ظرفیزت  آبزی  ک  تنش که مهمی

 کلروفی  محتوا  کاهش به توان می دهه، می کاهش فتوسنتا

 کزه  اسزت  کلروپالست اجاا  از یکی کلروفی  کرد. اشار 

 ا  رابطه کلروفی ، نسبی محتوا  و است مه  فتوسنتا برا 

 هزا   رنگهانزه  پایین ها  غلظت دارد. فتوسنتا نرخ با مثبت

 و فتوسزنتا  پتانسزی   توانزه  مزی  مسزتقی   طزور  به فتوسنتا 

  [.۷] کنه محهود را اولیه تولیه بنابراین

 همزرا   بزه  پاشزی  محلزول  تیمزار  و بیر هیسانهن تیمار

 کلروفیز   میزاان  نظزر  از اسزیه  سالیسیلی  با بیر هیسانهن

 شزاهه  بزه  نسزبت  و گرفتنزه  ارقر آمار  گرو  ی  در برگ

 و 16 ترتیزب  به افاایش این دادنه، نشان دار  معنی افاایش

 از سزلنیوم  بزا  پاشزی  محلول تیمار که درحالی بود، درصه 9

 نهاشزتنه  شزاهه  با دار  معنی آمار  تفاوت صفت، این نظر

 فراینززهها  تنظززی  در اسززیه سالیسززیلی  (.1 )جززهول

 و فتوسززنتا میززاان افززاایش نظیززر مختلززف فیایولززوژیکی

 [.10] کنه می نقش ایفا  کلروفی ، محتوا 

 بزره   و شزیمیایی  تیمزار  رق ، و آّبی ک  تنش اصلی اثر

 طزور  بزه  را هااردانه وزن رق ، و هشکی تنش اثر دو کنش

 مقایسزه  از حاصز   نتزایج  داد. قزرار  تأثیر تحت دار  معنی

 نههااردا وزن هشکی تنش اعمال با که داد نشان ها میانگین

 کزاهش  کامز   آبیزار   شزرای   بزه  نسبت درصه 19 حهود

 اثزر  در هااردانزه  وزن کاهش علت (.2 )جهول است داشته

 مجزهد  انتقزال  بزودن  محزهود  بزه  تزوان  می را  هشکی تنش

 داد. نسزبت  هشکی تنش تحت تیمارها  در غیایی عناصر

 سالیسزیلی   مختلزف  تیمارهزا   تزأثیر  تحت هااردانه وزن

 بززیر، هیسززانهن تیمززار سززه هززر در گرفززت. قززرار اسززیه

 وزن بزیر  هیسزانهن  همزرا   به پاشی محلول و پاشی محلول

 داد، نشزان  را دار  معنزی  افزاایش  شاهه به نسبت هااردانه

 تیمزار  امزا  بزود،  درصزه  ۷ و 5 ،۷ ترتیزب  بزه  افزاایش  این

 تیمزار  بزا  دار  معنزی  آمزار   تفاوت سلنیوم با پاشی محلول

 اجاا  و رشه بهبود این  دلی .(2 )جهول نهاد نشان شاهه

 فتوسزنتا   مواد انتقال در اسیه سالیسیلی  تأثیر به عملکرد

 بزه  ارقام واکنش [.11] است  شه  داد  رب  مخان سمت به

 بزود،  متفزاوت  تنش و غیرتنش شرای  تحت هااردانه وزن

 بیشزترین  ʻیوسزف  رقز   غیرتنش، شرای  تحت که طور  به

 اهتصا  هود به دیگر رق  سه به نسبت  را هااردانه وزن

 ʻUH 12 الیزن  بزه  نسزبت  ʻافض  و ʻنصرت رق  دو و داد

 تنهزا  تزنش  شزرای   در بودنه. هااردانه وزن بیشترین دارا 

 در دار  معنزی  تفاوت دیگر رق  سه به نسبت ʻیوسف رق 

 بود، هااردانه وزن بیشترین دارا  و داد نشان هااردانه وزن
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 رقز   سزه  بین فاوتیت غیرتنش شرای  هالف بر که درحالی

 در ارقزام  کلیزه  همچنزین،  نشه. مشاهه  ه  به نسبت دیگر

 مقایسزه  در را هااردانزه  وزن دار معنزی  کاهش تنش، شرای 

 رقز   در کزاهش  ایزن  دادنزه.  نشزان  تزنش  بزهون  شرای  با

 24 حهود ʻافض ʼ  و  ʻنصرت ها  رق  درصه، ʻ 16یوسف

 (.1 )شک  بود درصه 10 نیا 12ʻUH الین و درصه

 

 
 جو هزاردانه وزن بر رقم و خشکی تنش متقابل اثر تأثیر . 1 شکل

 (.≥P 5/0) باشند   می دار معنی آماری اختالف فاقد LSD آزمون براساس هستند، مشترک حرف یک در كه های میانگین

 

 شیمیایی، تیمار و ارقام مختلف سطوح و هشکی تنش

 قرار رتأثی تحت دار  معنی طور به را بیولوژی  عملکرد

 کاهش با هشکی تنش شرای  در بیولوژی  عملکرد دادنه.

 شه مواجه تنش بهون شرای  به نسبت درصه  11

 کاهش  رو  گیا  رشه دور  در هشکی اثر (.2 )جهول

 بیولوژی  عملکرد [.25] است بود  توجه قاب  جو عملکرد

 آن کاهش دلی  است. گیاهی انهام تمامی هش  وزن شام 

 ریاش و گیا  زودرس پیر  توان می نشت شرای  در را

 هش  وزن درنتیجه که دانست هشکی تنش اثر در ها برگ

 بیشترین ʻیوسف رق  ارقام، بین در یابه. می کاهش گیا 

 هود به را مترمرب ( بر گرم 6/10۷۷) بیولوژی  عملکرد

 بیولوژی  عملکرد کمترین ʻافض  رق  و داد اهتصا 

 داد نشان ارقام سایر به سبتن را مترمرب ( بر گرم 0/698)

 دار معنی افاایش اسیه سالیسیلی  ها  تیمار (.1 )جهول

 دادنه. نشان شاهه تیمار با مقایسه در را بیولوژی  عملکرد

 پاشی محلول درصه، 13 بیر هیسانهن تیمار در افاایش این

 بیر هیسانهن مرحله در و درصه 18 افشانی گرد  مرحله در

 بود شاهه به نسبت درصه 9 حهود پاشی محلول همرا  به

 گیا  در اسیه سالیسیلی  موالر 10-5 غلظت (.1 )جهول

 [.11] گردیه محصول و هش  وزن افاایش موجب هردل

 سالیسیلی  مصرف مثبت اثر از حاکی فراوان ها  گاارش

 ها  غیرتنش و ها تنش شرای  در محصول افاایش در اسیه

 سالیسیلی  اثر ررسیب در مثال، عنوان به باشه. می محی 

 که شه  اشار  گنهم گیا  در مورفولوژیکی صفات بر اسیه

 تعهاد دارا  اسیه، سالیسیلی  با شه  تیمار گنهم ها  دانه

 گیاهان به نسبت باالتر  هش  و تر وزن و بیشتر برگ

 با ها پهوهش این از حاص  نتایج [.13] بودنه شاهه

 دارد. مطابقت حاضر آزمایش ها  یافته
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 شزیمیایی  تیمار و ارقام مختلف سطوح و هشکی نشت

 بزه  داد. قزرار  تزأثیر  تحت را دانه عملکرد دار  معنی طور به

 20 کزاهش  بزا  تزنش  شزرای   در دانزه  عملکزرد  که ا  گونه

 )جزهول  شزه  مواجزه  تنش بهون شرای  به نسبت درصه 

 تعهاد کاهش طریق از را جو دانه عملکرد هشکی تنش (.2

 داد  کزاهش  دانزه  وزن و سزنبله  در دانزه  تعهاد بارور، پنجه

 هشزکی  تزنش  شرای  در رسه می نظر به [.25 و 21] است

 شزهن  پزر  دور  کزاهش  دلی  به عملکرد کاهش فص ، آهر

 تمزامی  هاست. دانه وزن کاهش و ها دانه شهن کو   ، دانه

 به نسبت صفت این نظر از دار  معنی آمار  اهتالف  ارقام

 عملکرد بیشترین ʻیوسف رق  که  طور به دادنه، نشان  ه 

 و داد اهتصزا   هزود  بزه  را مترمرب ( بر گرم 2/612) دانه

  مترمربز (  بر گرم 1/2۷1) دانه عملکرد کمترین ʻافض  رق 

 ʻنصرت ها  رق  عملکرد داد. نشان ارقام سایر به نسبت را

 مترمربز   بر گرم 6/396 و 0/534 ترتیب به 12ʻUH الین و

 (.2 )جهول بود

 عملکزرد  دار معنزی  افزاایش  اسیه سالیسیلی  ها  رتیما

 دانه عملکرد افاایش دادنه. نشان شاهه با مقایسه در را دانه

 مرحلزه  در پاشزی  محلول درصه، 20 بیر هیسانهن تیمار در

 همزرا   به بیر هیسانهن مرحله در و درصه 16 افشانی گرد 

 بزود.  شزاهه  بزا  مقایسه در درصه شش حهود پاشی محلول

 سالیسزیلی   غلظزت  مصزرف،  روش کزه  است ذکر هب الزم

 در که هستنه عواملی از رشه  مرحله و گیاهی گونه اسیه،

 بزا  اسزیه  سالیسزیلی   مؤثرنه. اسیه سالیسیلی  تأثیرگیار 

 تنش شرای  دو هر در یکسانی تأثیر موالر میلی 5/0 غلظت

 مطابقت پهوهشگران دیگر ها  یافته با که داشته غیرتنش و

 در گنزهم  بزیر  هیسزانهن  پهوهشی در مثال، عنوان به دارد.

 گردیزه  دانه عملکرد افاایش موجب موالر میلی 5/0 محلول

 صزورت  بزه  اسزیه  سالیسیلی  موالر میلی 5/0 کاربرد [.2۷]

 در عملکزرد  و شزور   تزنش  کاهش بر تأثیر  ا  شاهسار 

 مزوالر(  میلزی  5/1 و 1) بزاالتر  هزا   غلظت اما نهاشت، جو

 شور  تنش از ناشی افت حه  تا و دانه دعملکر توانستنه

 نظزر  از سزلنیوم  بزا  گیاهان پاشی محلول [.3] کننه جبران را

 گرفزت  قزرار  آمزار   گزرو   یز   در شزاهه  با دانه عملکرد

 بزر  هکتار در گرم 300 غلظت با سلنیوم کاربرد (.2 )جهول

 رشه افاایش اما شه، دانه کاهش سبب هشخاش گیا  رو 

  [.29] است شه  دانه در سلنیوم حج  و گیا 

 ارقزام  مختلزف  سزطوح  و شیمیایی تیمار و  آبی ک   تنش

 نتزایج  براسزاس  دادنه. قرار تأثیر تحت را برداشت شاهص

 هشزکی،  تزنش  اعمزال  بزا  میانگین مقایسه از آمه  دست به

 تزنش  بزهون  شزرای   به نسبت درصه 12 برداشت شاهص

 نشت اثر بر جو برداشت شاهص (.2 )جهول داشت کاهش

 رقز   مختلزف،  ارقزام  بین [.6] دهه می نشان کاهش آبی ک 

 صفت در دار  معنی تفاوت دیگر رق  سه به نسبت ʻافض 

 کمتزرین  کزه  صزورت  ایزن  بزه  داد، نشان برداشت شاهص

 رقزز  ایززن بززه درصززه( 6/3۷) برداشززت شززاهص میززاان

 ایزن  نظزر  از ʻنصرت و  ʻیوسف ها  رق   یافت، اهتصا 

 (.2 )جززهول گرفتنززه قززرار ر آمززا  گززرو    یزز  در صززفت

 افزاایش  شزاهه  بزه  نسزبت  اسیه سالیسیلی  بیر تیمار پیش

 کزه  درحزالی  داد، نشزان  را  برداشت شاهص  درصه  هفت

 شاهه تیمار با را دار  معنی تفاوت شیمیایی تیمارها  سایر

 (.2 )جهول گرفتنه قرار آمار  گرو  ی  در و نهادنه نشان

 

 وج دانه در سلنيوم جذب ميزان

 موجب ساقه شهن پر مرحله در سهی  سلنات پاشی محلول

 گردیزه.  شزاهه  به نسبت جو دانه در سلنیوم غلظت افاایش

 40 غلظزت  بزا  سزلنیوم  پاشزی  محلول تیمار آزمایش این در

 محتزو   افزاایش  موجزب  سزهی   سزلنات  لیتر در گرم میلی

 درصزه  شزه.  آزمزایش  مزورد  ارقزام  تمزامی  در دانه سلنیوم

 برابزر  دو ʻافضز   رقز   و 12ʻUH الیزن  در سزلنیوم  جیب
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 تیمزار  برابزر  ʻ 5/2نصزرت  و ʻیوسف ها  رق  در و شاهه

 مثبت اثر از حاکی فراوان ها  گاارش (.2 )شک  بود شاهه

 اسزت.  گیا  توس  عنصر این جیب بر سلنیوم پاشی محلول

 20 و 10 بزا  جزو  پاشزی  محلول پهوهشی در مثال، عنوان به

 محتزو   افزاایش  موجزب   هی سز  سزلنات  لیتر در گرم میلی

 [.20] است شه  دانه سلنیوم

 

 
 جو ارقام در دانه سلنیوم جذب میزان بر سدیم سلنات با گیاهان پاشی محلول تأثیر . 2 شکل

 باشند. می دار معنی تفاوت دهنده نشان نمودار روی متفاوت حروف

 

 گيری نتيجه

 فصز   آهزر  هشزکی  تزنش  حاضر، پهوهش نتایج به باتوجه

 سزبب  همچنزین  و هااردانه وزن برگ، کلروفی  کاهش سبب

 و بیولوژیزز  و اقتصززاد  عملکردهززا  دار معنززی کززاهش

 موجزب  اسیه سالیسیلی  از استفاد  گردیه. برداشت شاهص

 شزاهه  بزه  نسزبت  آزمایش این در بررسی مورد صفات بهبود

 کزاربرد  که داد نشان حاضر پهوهش نتایج مجموع در گردیه.

 شزرای   دو هزر  در گیزا   رشه بهبود موجب اسیه سالیسیلی 

 ایزن  توان می تحقیق این نتایج از شود. می تنش بهون و تنش

 اسزیه  سالیسزیلی   از اسزتفاد   اثزرات  کزه  نمود استنباط گونه

 گونزه  اسزیه،  سالیسزیلی   غلظزت  مصزرف،  روش به وابسته

 کلیزه  مقایسزه  از کزه  طزور   به باشه، می رشه مرحله و گیاهی

 شزرای   در شزه  اسزتنتاج  آزمزایش  ایزن  در تیمار  ترکیبات

 تزنش  شرای  در و اسیه سالیسیلی  با بیر هیسانهن غیرتنش

 صفاتی بهبود موجب اسیه سالیسیلی  با گیاهان پاشی محلول

 بیولوژیز   عملکزرد  و اقتصاد  عملکرد هااردانه، وزن نظیر

 براسزاس   همچنزین،  گزردد.  می آزمایش مورد ارقام تمامی در

 بزا  گیاهزان  پاشزی  محلزول  تیمزار  حاضزر،  هشپهو ها  یافته

 مورد ارقام کلیه در دانه سلنیوم افاایش موجب سهی  سلنات

 سزلنیوم  با پاشی محلول که گرفت نتیجه توان می شه. آزمایش

 ها آن کیفیت افاایش و غالت دانه ساز  غنی موجب توانه می

 رف  غیایی رژی  در سلنیوم کمبود روش این با بنابراین شود.
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