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 تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات زراعي ارقام گندم دیم

 

 

 3و رضا طهماسبي 2، هادي اسکندري*1نورعلي ساجدي

 

 استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک  -1

 واحد اراک کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسالمي -2

 تکنولوژي بذر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان کارشناس ارشد علوم و -3 

 21/6/1331 :تاريخ وصول

 23/7/1331:تاريخ پذيرش

 

 چکیده

زراعي ارقام گندم ديم آزمايشي بهه صهورت کاکتوريهر در    به منظور بررسي تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات 

اجرا  در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه آزاد اسالمي اراک 1333-1331يقالب طرح بلوک هاي کامر تصادکي در سه تکرار در سال زراع

میلهي   5/1محلول آغشته کردن بذر با بدون مصرف اسید سالیسلیک، : عوامر مورد آزمايش شامر اسید سالیسلیک در سه سطح. شد

میلهي مهوالر    1پاشي با غلظهت   میلي موالر اسید سالیسلیک توام با محلول 5/1محلول  آغشته کردن بذر باموالر اسید سالیسلیک، 

گرم در هکتار سلنیوم از منبع سهلنیت سهديم و    13بدون مصرف سلنیوم و با مصرف به میزان : اسید سالیسلیک، سلنیوم در دو سطح

از لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم سهرداري و   2نتايج نشان داد که رقم آذر . سرداري و رصد بود ،2سه رقم گندم ديم شامر آذر 

 2همچنین بیشترين طول خوشه و شاخص برداشهت نیهز از رقهم آذر    . درصد عملکرد دانه باالتري داشت 16و  13صد به ترتیب ر

بهدون مصهرف   )درصد  نسبت بهه شهاهد   5/7و  3محلول پاشي سلنیوم عدد کلروکیر متر و عملکرد دانه را  به ترتیب . حاصر شد

پاشي سلنیوم، عدد کلروکیر متر و عملکرد  با محلول توامرت آغشته کردن با بذر بصومصرف اسید سالیسیلیک . اکزايش داد( سلنیوم

بیشترين و کمترين عملکرد دانه بها مصهرف تهوام اسهید سالیسهیلیک      . درصد اکزايش داد 3و  13دانه را نسبت به شاهد به ترتیب 

به طور کلي نتايج . و سرداري بود 2ط به رقم آذر پاشي سلنیوم به ترتیب مربو محلولو ( پاشي با محلول توامآغشته کردن با بذر )

اسید سالیسیلیک توام با محلول پاشي سلنیوم در سه رقهم در شهرايد ديهم عملکهرد      آغشته کردن بذر بااين تحقیق نشان داد که با 

 .  مطلوب حاصر مي شود

 ، عدد کلروکیر متر، عملکرد دانه، گندم ديمسلنیت سديم :کلیديهاي  واژه
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 مقدمه
تنننش کیننام عامنن  ادننلم مدنندود دننننده تو  نند  

در مناطق کیک و ن مه کینک اسنت   مدصوالت زراعم 

در چن ن مناطقم وقوع تننش دمونود  د در مرا ن     (. 8)

رشنند رويیننم و زايیننم امننر  اپذننناد ناپنن ير اسننت و 

ها  دم و توزيع نامناسن  بارنند م علن  مدندود      بارش

 (.11)دننده عملارد غالت زمسذانه به شمار مم رود 

بنه  در مناطق ديم دار  پوانه زنم و اسذقرار   اهچه 

د    دموود رطوبت در زمان داشت يام از عوام  ادنلم  

در طنم سنال هنا    شنذه      .(7)تو  د پناي ن منم باشند    

تدق قات زياد  به منطنور اسنذداده از ت منار هنا  پن ش      

داشت پهت افناايش دردند و سنرعت پواننه زننم در      

اس د سا  س ل ک و مینذقات   .(6)مارعه انجام شده است 

د  هسننذند دننه بننه عنننوان   ن از پملننه ترد وننات پدينن

مورد  ف ذوهورمون در برکم   اهان عم  مم دنند و اک راً

 اس د سا  سن ل ک . توپه مدقق ن زياد  قرار  رفذه است

 مدنور   نقش و مم شود تو  د ريیه ها  سلول بوس له

 رشند   مثن   ف ايو نوييام متذلن    فر يندها  تنظ م در

 دند مم يداا زنم و پوانه فذوسنذا يون  پ د   اه  تاام 

از اسنن د سا  سنن ل ک پهننت پلننو  ر  از ا ننرات   .(11)

  (16)   سنرما (7)  رمنا  مترد تنش هنا  مد طنم مثن    

روش  .اسنذداده منم شنود    (12)و کینام   فلاات سنگ ن

مصرف  غلظت اس د سا  س ل ک   وننه   ناهم و مر لنه    

رشنند از عننواملم هسننذند دننه در تننا  ر  نن ار  اسنن د    

موالر  م لم 2/1ده  ب ر ذرت با   زمانم. سا  س ل ک مو رند

اس د سا  س ل ک ت مار شند  باعنا افناايش مقاومنت بنه      

کیام  رديد و م اسذداده از هم ن غلظنت بنه دنورت    

 .(11)مدلول پاشم باعا داهش مقاومت به کیام شند  

نذناي  مینابهم از   ( 1111)همچن ن سنناراتنا و هماناران   

  1وپه فرنگمايجاد مقاومت بوس له اس د سا  س ل ک در  

در برابر تنش ها   رما  سرما و کیام  اارش   1و  وب ا

 . (19) دردند

                                                 
 Lycopersicon esculentum.   

 Phaseolus vulgaris.   

سلن وم يام از عنادر دم مصرف ضرور  برا  سنالمت  

انسان و   وانات با کاد ت ضد ادسن د دننند م و ضند    

میناهده  ( 1111)پنانن و همااران . (11)سرطان مم باشد 

وپالسنت  دردند ده سلن وم باعنا تجمنع نیاسنذه در دلر   

بنه عنالوه سنلن وم در    . (11)برگ ها  پنوان منم شنود    

غلظنننت هنننا  دنننم  اسنننذرن ادسننن دات و ناشنننم از   

را  2و تنوت فرنگنم   1  چناودار 9در داهو  UVتیعیعات

همچنن ن مصنرف مطلنود سنلن وم      .(12) تعدي  مم دند

توانست پذانس    نذم ادس دانذم   اهان برگ ريا و تاک ر 

افناايش داده و   را 6و سنويا  (13)پ ر  داهو  چناودار  در 

  تدنت تننش سنرمايم را بهونود بتیند و      7س   زم ننم 

 8مقاومت بنه شنور  را در   اهچنه هنا  ترشنک بناغم      

  (.3)افايش دهد 

 اارش دردند دنه بنا   ( 1111)دوسذوپو و و همااران 

م لم  رم در   ذر سلن وم از منوع سلنات  سنديم   9مصرف 

انسن    د بنرگ    در شرايط مددوديت رطوبذم مقندار پذ 

نسننوت تعننره و هنندايت روزنننه ا  دنناهش و باعننا     

مددوديت سرعت پريان مدلول  د در س سنذم  ونند    

 نهنا  ناارش نمودنند  مصنرف سنلن وم در شنرايط       . شد

 ب ار  دام  بر پذانس    د برگ تا  ر  نداشت اما اضافه 

دردن سلن وم در شرايط مدندوديت  ب نار  باعنا افنت     

(. 18)مگاپاساال  رديند   -21/1دل پذانس    د برگ معا

در  3سلن وم باعا تدريک تجمنع زيسنت تنوده در  نندم    

در شنرايط مدندوديت   . شرايط  ب ار  مطلود منم شنود  

رطوبذم افاايش سلن وم باعا افاايش مدذو  پرو  ن منم  

بنابراين هدف از انجام اين تدق ق بررسم ا نر  (. 18)شود 

زراعنم ارقنام   سلن وم و اس د سا  س ل ک بر کصودن ات  

 . ندم ديم بود

 

                                                 
Lacthca sativa.5  

Secael cereale.5  

 Fragaria sp.3  
Glycine max.   

 Soamum tuberosum.   

Rumex acetosa.   
 Triticum aestivum.
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 مواد و روش ها

به منظور بررسم تا  ر سلن وم و اس د سا  سن ل ک بنر   

زراعم ارقام  ندم ديم  زمايینم بنه دنورت    کصود ات 

فادذوري  سه فادذوره در قا ن  طنرب بلنوا هنا  دامن       

در  1983-1931تصادفم در سنه تانرار در سنال زراعنم    

طنول  مم وا د اراا با مارعه تدق قاتم دانیگاه  زاد اسال

دق قه شرقم و عرض پغراف ايم  11درپه و  11پغراف ايم

مذنر از سنط     1773دق قه شما م و ارتداع  91درپه و 91

از کصود ات اينن منطقنه  تابسنذان هنا      . دريا اپرا شد

. دوتاه و نسوذا ماليم و زمسذان ها  طوالنم و سرد اسنت 

اراينه   1و  1کصود ات اقل مم منطقه دیت در پنداول  

اين منطقه براسان تقسن م بنند  دومنارتن و    . شده است

 موريه  به ترت   پاو مناطق ن مه کیک و ن منه کینک   

   (.2)سرد مدسود مم شود 

عوام  مورد  زمايش شام  اسن د سا  سنل ک در سنه    

 Sa1: بنندون مصننرف اسنن د سا  سنن ل ک  Sa0: سننط 

ک م لم موالر اس د سا  سنل   2/1ک ساندن ب ر در مدلول 

 2/1ک سناندن بن ر در مدلنول     Sa2:ساعت   6به مدت 

م لنم   1+ سناعت   6م لم موالر اس د سا  سل ک به مدت 

موالر مدلنول پاشنم اسن د سا  سنل ک در مر لنه سناقه       

بنا  : Se1بدون مصرف و Se0:سلن وم در دو سط . 1دهم

 رم در هاذار از منوع سنلن ت سنديم    18مصرف به م اان 

مرا   شنروع سناقه دهنم و     به دورت مدلول پاشم در

1يک هدذه قو  از ظهور سنوله
 1و ارقام  نندم شنام   ذر    

(A)   سردار(C) و ردد(R) اينن  زمنايش شنام     . بود

 .بود( درت)وا د  زمايیم 21ت مار و  18

دارا  ت پ رشند زمسنذانه  زودرن  مذدمن  بنه     : 1 ذر  

-82زنگ زرد   سان به س اهک ها   مذوسط ارتدناع  ن  

ذم مذر  مقاوم به ورن  ريناش  سنرما و کینام     سان 81

 96-99   م انگ ن وزن هاار دانه  ن %2/11م اان پروتئ ن 

 . رم

                                                 
1. ZGS 33 = Zadoks growth stages 

2. ZGS 53 = Zadoks growth stages 

دارا  ت پ رشد زمسنذانه  زودرن  مذدمن  بنه    : سردار 

-62زنگ زرد   سان به س اهک ها   مذوسط ارتدناع  ن  

سانذم مذر   سان به ورن  مقاوم به رياش  سنرما و   78

   م نانگ ن وزن هناار داننه  ن    %3وتئ ن کیام  م اان پر

 . رم 99-96

   Fenkang15الينننو  از تالقننم سننردار  :ردنند

 زودرن  ن مننه زمسننذانه  دارا  ت ننپ.  ادنن  شنند

 81سنرما  ارتدناع    و کینام  بنه  مقناوم  ورن  مقاوم به

  ن وزن هاارداننه  و زيناد  دلئوپذ ن   طنول  بنا  مذنر  سانذم

 اسنت   دین ده  ن  داننه  و قرمنا ت نره    ن دانه رنگ   98

 ننانوايم  د د نت  بنا  و دردند  11-2/11  ن داننه  پروتئ ن

 دينم منناطق   مناارع  در مناسن  بنرا  دینت     کنود 

 .مم باشد سرد

در مهرمناه  . زم ن مورد نظر در سنال قون   ينش بنود    

قون  از دینت بنه    . شتم عم ق  ديسک و فنارو زده شند  

منظور تع ن ن کصودن ات ف ايانم و شن م ايم از کناا      

 (.9پدول )بردار  شد  مارعه نمونه

د لو  رم دود فسندر و   21د لو  رم دود ن ذروين   21

د لو رم دود پذنان بنه ترت ن  از مننابع اوره  سنوپر       21

فسدات تريپ  و سو دات پذاس م بر اسان  زمون کاا در 

د لو  رم دود ن ذروينه از منوع اوره بنه   91هنگام داشت و 

داده قنرار  دورت سرا در اواکنر پنجنه زننم منورد اسنذ     

هنر دنرت   . انجام شد 1/8/1983داشت در  تاريخ .  رفت

 زمايیم شام  شش کط داشت ده فادنله بن ن کطنو     

 9سانذم مذر و فادنله دو بوتنه رو  کطنو  داشنت      12

بوتنه در مذنر مربنع در     111ترادم داشنت  . سانذم مذر بود

طول کطو  داشت شنش مذنر و بن ن دو    . نظر  رفذه شد

 .نااشت باقم ماند درت يک مذر به دورت

قرائت عدد دلروف   مذر در مر له ش ر  شندن داننه   

-SPAD)توسنننط دسنننذگاه دلروف ننن  مذنننر دسنننذم   

502,Minolta, Japan )  بنرا  اينن   . اندازه   نر  شند

 11منظور از بوته ها  واقع در دو ردي  م انم هر درت  

برگ پرچم انذتناد و از قسنمت وسنط پهننک بنرگ در      

 . قرائت انجام شد 11-11ساعت طرف ن ر ورگ ادلم در 
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سط  برگ پرچم در مر له ظهور کوشه با انندازه   نر    

بوته با اسنذداده از رابطنه    12طول و عرض برگ پرچم از 

 .(11)زير مداسوه شد 

 سط  برگ پرچم= طول برگ × عرض برگ × 78/1

در مر لننه . انجننام شنند 12/9/1931برداشننت در تنناريخ 

بوتنه انندازه    11 نانگ ن رس د م دام  ددات زراعنم از م 

برا  مداسوه عملارد دانه  دو مذر مربع از هنر  .   ر  شد

برداشت به دورت د  بنر و پنا از   . درت برداشت شد

  ف دو کط  اش ه و ن م مذنر از دو انذهنا  هنر دنرت     

 .انجام  رفت

داده ها   ادن  از دندات انندازه   نر  شنده بنا        

يسنه م نانگ ن   تجاينه و مقا  Mstatcاسذداده از نرم افناار  

ددات با اسذداده از  زمون چند دامنه ا  دانان در سنط   

 .دردد مقايسه شدند 2ا ذمال 

 

 نتايج وبحث
نذاي  پدول تجايه واريانا ددات نیان داد ده  ا ر 

ارقام بر ددات  طول سنوله و وزن دانه در سنوله در سط  

دردد و بر ددات وزن سنوله  سط  برگ  2ا ذمال 

دلروف   مذر  عملارد دانه  شاکص پرچم  قرائت 

پدول )دردد معنم دار بود 1برداشت در سط  ا ذمال 

عملارد   پدول مقايسه م انگ ن ددات نیان داد ده(. 1

نسوت به رقم سردار  و ردد به ترت    1دانه رقم  ذر 

دردد  12و  19دردد و شاکص برداشت  16و   13

در رقم  ذر علت افاايش عملارد دانه . افاايش نیان داد

نسوت به سردار  و ردد  افاايش طول سنوله  وزن  1

. دانه در سنوله  سط  برگ پرچم و شاکص برداشت بود

رقم . رقم ردد از  داظ عملارد در  روه دوم قرار  رفت

ردد ب یذرين وزن سنوله  وزن دانه در سنوله  سط  برگ 

ا وذه . پرچم و عدد دلروف   مذر را به کود اکذصاص داد

ر ددات وزن دانه در سنوله و سط  برگ پرچم رقم د

پدول )در يک  روه  مار  قرار  رفذند  1ردد با  ذر 

مصرف اس د سا  س ل ک بر ددات وزن سنوله  وزن (. 2

 1و بر عملارد دانه در سط  % 2دانه در سنوله در سط  

با مصرف اس د   (.1پدول )معنم دار شد  دردد

ب ر و مصرف توام سا  س ل ک به دورت ک ساندن 

ک ساندن ب ر و مدلول پاشم اس د سا  س ل ک ددات 

طول سنوله  وزن سنوله  وزن دانه در سنوله  سط  برگ 

پرچم  قرائت دلروف   مذر نسوت به شاهد افاايش نیان 

د لو رم در  1116/ 37ب یذرين عملارد دانه معادل . داد

هاذار از مصرف اس د سا  س ل ک به دورت ک ساندن 

به نظر مم رسد ده اس د  (. 2پدول ) ر  اد  شد ب

سا  س ل ک از طريق تا  ر بر پوانه زنم  بهوود ظهور 

  اهچه  افاايش پ د يون ها توسط ريیه  بهوود 

افاايش بعضم از هورمون ها    اهم و  (11)فذوسنذا

باعا افاايش ( 11)شام  ادس ن ها و س ذودن ن ها 

 داربرد   اارش نمود(1112)ال تاي    .عملارد مم شود

 پو ب ر پوانه تدريک باعا اس د سا  س ل ک کارپم

 اارش نمودند ( 1333)راپاسم داران و بالا  .(11)شد

ده اس د سا  س ل ک بر فذوسنذا و رشد   اه تدت شرايط 

در واقع اس د سا  س ل ک اين . (11)تنش  ا ر مثوت دارد 

ظ ر عم  را از طريق توسعه وادنش ها  ضد تنیم  ن

افاايش در تجمع پرو  ن  انجام مم دهد و باعا تسريع 

  .(11)در بهوود رشد پا از رفع تنش مم شود 

ا ر مذقاب  ارقام و اس د سا  س ل ک بر ددات طول 

دردد و بر  2سنوله  وزن دانه در سنوله در سط  ا ذمال 

ددات سط  برگ پرچم و عدد دلروف   مذر در سط  

پدول تجايه (. 1پدول )شد  معنم دار دردد 1ا ذمال 

واريانا ددات نیان داد ده با وپود ايناه ا رمذقاب  اس د 

سا  س ل ک و ارقام بر عملارد دانه معنم دار نید و م 

ت مار ها در  روه ها  متذل  قرار  رفذند و ب یذرين 

و بدون مصرف اس د   1عملارد دانه از رقم  ذر 

ف توام اس د ده با ت مار  مصر. سا  س ل ک  اد  شد

سا  س ل ک به دورت ک ساندن ب ر توام با مدلول پاشم 

علت افاايش عملارد .  ن در يک  روه  مار  قرار داشذند

دانه در اين ت مار مربو  به افاايش طول سنوله  وزن 

سنوله  وزن دانه در سنوله  سط  برگ پرچم و شاکص 

همچن ن ب یذرين عملارد دانه در هر سه . برداشت بود
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ت مار اس د سا  س ل ک به دورت ک ساندن ب ر  قم ازر

 اد  شد و با مصرف توام اس د سا  س ل ک به دورت 

ک ساندن ب ر توام با مدلول پاشم اس د سا  س ل ک 

عملارد دانه در هر سه رقم نسوت به شاهد داهش يافت 

نذاي  اين تدق ق با نذاي  ب ات و همااران (. 2پدول )

در ( 1988)سع د و همااران و شما ا دين ( 1988)

 اارش ( 1988)ب ات و همااران . ذرت مطابقت دارد

نمودند ده اسذداده از مدلول پاشم با اس د سا  س ل ک در 

روزه به ترت   عملارد  12و  11  7رييم ها  رطوبذم 

(. 1)دردد افاايش يافت   1/11  6/18  6/11 1دانه ذرت

رش نمودند  اا( 1988)شما ا دين سع د و همااران 

پم پم  111ده مدلول پاشم با اس د سا  س ل ک با غلظت 

ام در ذرت  ددات وزن کیک اندام هوايم  طول ساقه  

تعداد برگ  سط  برگ و م اان دلروف   به ترت   به 

دردد افاايش  1/98و  3/71  1/18  6/11  6/81م اان 

   (.9)نیان دادند 

دلرف    ا ر سلن وم بر ددت سط  برگ پرچم  عدد 

مذر و عملارد دانه و ا ر مذقاب  ارقام و سلن وم بر شاکص 

مدلول پاشم سلن وم (. 1پدول )برداشت معنم دار شد 

. دردد عملارد دانه را نسوت به شاهد افاايش داد 2/7

علت افاايش عملارد دانه مربو  به افاايش طول سنوله  

وزن دانه در سنوله  عدد دلرف   مذر و شاکص برداشت 

بررسم ها  انجام شده در  ندم بهاره (.  2پدول )بود 

تدت تنش کیام نیان داد ده سلن وم مانع دم شدن 

رشد   اهان در ا ر دموود  د  رديد و مدذو   د برگ 

همچن ن  ابت شده ده سلن وم از  (.13)ها را داهش داد 

طريق تا  ر  داظذم در غیاء دلروپالست و م ذودندر  

و سلول ها  انذها  ريیه تا  ر  بر رو  ماوف   برگ

نذاي  اين تدق ق با نذاي  ساپد  و  .(17)  ار است 

 نها  اارش . در ذرت مطابق دارد( 1988)همااران 

نمودند ده سلن وم  در شرايط تنش در  مرا   متذل  

رشد عملارد و اپااء عملارد دانه را نسوت به ت مار 

له به نقش بدون مصرف سلن وم افاايش داد ده اين مسئ

                                                 
1 . Zea mays 

مؤ ر سلن وم در تعدي  ا رات تنش کیام در دورة 

( 1982)داظمم (. 1)رويیم و زايیم مربو  مم شود 

 رم درهاذار  18 اارش نمود ده مصرف سلن وم به م اان 

موپ  افاايش عملارد دانه  تعداد دانه  وزن کیک د  

 (.1)و دلروف   در  وب ا قرما  رديد 

یان داد ده ا ر چه ا ر پدول مقايسه م انگ ن ها ن

مذقاب  سلن وم و ارقام  بر عملارد دانه معنم دار نید و م 

ب یذرين . ت مار ها در  روه ها  متذل  قرار  رفذند

 اد   1عملارد دانه با مدلول پاشم سلن وم در رقم  ذر 

در هر سه رقم مدلول پاشم سلن وم عملارد دانه را . شد

عملارد دانه در ارقام مدلول پاشم سلن وم . افاايش داد

دردد  19و  1  8/7و ردد را به ترت    1سردار    ذر 

توراداين ن (.  2پدول )نسوت به شاهد افاايش داد 

نمود    اهان س   زم نم ده با سلن وم   اارش( 1117)

و  . ت مار شده بودند  عملارد غده ب یذر  را نیان دادند

الت ها را چن ن ب ان نمود ده سلن وم تتص ص فذواسم 

برا  رشد غده ها افاايش مم دهد   ا غده ها به عنوان 

منوع غنم برا  تجمع دربو ه درات ها و سلن وم عم  مم 

همچن ن  نها ا ر مثوت سلن وم  بر س   زم نم را به . دنند

ا رات ضد ادس دانم سلن وم در تاک ر پ ر  نسوت دادند 

(17). 

بر وزن سنوله  ا ر مذقاب   اس د سا  س ل ک و سلن وم 

پرچم و قرائت  و بر ددات سط  برگ دردد 2در سط  

دردد دردد معنم دار بود  1دلروف   مذر در سط  

نذاي  پدول مقايسه م انگ ن ت مار ها نیان (. 1پدول )

داد ده هر چند ا ر مذقاب  اس د سا  س ل ک و سلن وم بر 

عملارد دانه معنم دار نید و م ت مار ها در  روه ها  

تذل  قرار  رفذند و ب یذرين عملارد دانه معادل م

د لو رم در هاذار از ا ر مذقاب  مصرف اس د  92/1168

. سا  س ل ک به دورت ب ر مال و سلن وم  اد  شد

ب یذرين وزن کوشه از ا ر مذقاب  مصرف توام اس د 

و مدلول پاشم و به دورت ک ساندن ب ر سا  س ل ک  

برگ پرچم ن ا از ت مار بدون سلن وم و ب یذرين سط  

مدلول پاشم سلن وم و بدون سا  س ل ک  اد  شد ده 



 نورعلي ساجدي و همکاران                                                ....تأثیر سلنیوم و اسید سالیسیک بر خصوصیات 

 

3  

ا وذه در هر دو ددت ذدر شده ت مارها  برتر با ت مار ا ر 

به دورت ک ساندن ب ر مذقاب  مصرف اس د سا  س ل ک 

و مدلول پاشم سلن وم در يک  روه  مار  قرار  رفذند 

 (. 2پدول )

بر ددات طول سنوله و  ا ر مذقاب  سه  انه ت مارها 

دردد و بر ددات  2شاکص برداشت در سط  ا ذمال 

وزن سنوله  وزن دانه در سنوله  سط  برگ پرچم  قرائت 

دردد معنم دار شد  1دلروف   مذر در سط  ا ذمال 

مقايسه م انگ ن ت مار ها نیان داد ده در هر (.  1پدول )

ندن به دورت ک ساسه رقم با داربرد اس د سا  س ل ک 

توام با مدلول پاشم سلن وم ددات مورد اندازه   ر   ب ر

 (. 6پدول )نسوت به شاهد افاايش نیان داد 

هرچند ا ر مذقاب  سه  انه ت مار ها بر عملارد دانه 

معنم دار نید اما ت مار ها در  روه ها  مذداوت قرار 

د لو رم  11/1611 رفذند و ب یذرين عملارد دانه معادل 

ز ا ر مذقاب  مدلول پاشم سلن وم و بدون در هاذار ا

 اد  شد ده علت  ن  1مصرف سا  سل ک از رقم  ذر 

را مم توان به افاايش تعداد سنوله در مذر مربع و افاايش 

همچن ن نذاي  نیان داد . عملارد ب و وييک نسوت داد

بامصرف توام اس د سا  س ل ک به دورت ک ساندن ب ر و 

رد دانه  در سه رقم نسوت به مدلول پاشم سلن وم عملا

ب یذرين وادنش ارقام نسوت به اين . شاهد افاايش يافت

بود  1ت مار به ترت   مربو  به رقم سردار   ردد و  ذر 

به دورت   1  ا به نظر مم رسد ده رقم  ذر (. 6پدول )

ينذ ام دارا  ماان سم ها  ف ايو وييام قو  تر  

اهش ا رات ناشم نسوت به دو رقم ديگر پهت تدم  و د

از دموود رطوبت را دارا مم باشد و دمذر تدت تا  ر ت مار 

ها  کارپم عوام  تعدي  دننده تنش کیام قرار مم 

  رد از طرفم ارقام سردار  و ردد ب یذر نسوت به ت مار 

ها  کارپم تعدي  دننده تنش دموود  د وادنش نیان 

 . مم دهند

با اضافه   اارش نمود ( 1117)درپرم و همااران 

دردن سلن وم بر رو  س   زم نم هدايت روزنه ا  

  (.19)داهش يافت 

سلن وم ه چ ا ر   در ساير مطا عات در  ندم بهاره

بازدارندها  رو  نسوت تعره نداشت   ا پ ینهاد شد ده 

در اين  ونه ها سلن وم توانايم تنظ م وضع ت  د   اه در 

را به  ا رات  شرايط تنش کیام را دارا مم باشد ده  ن

 داظذم سلن وم در افاايش ظرف ت پ د  د از طريق 

 . (13)س سذم ريیه نسوت داده اند 

اس د سا  س ل ک در دوره تنش دموود  د از طريق 

تا  ر بر س سذم  نذم ادس دان باعا تاک ر در   و ه شدن 

همچن ن ت مار ب ر ذرت با  . (16)برگ   اهان مم شود 

سا  س ل ک  باعا افاايش مقاومت م لم موالر اس د  2/1

به کیام  رديد و م اسذداده از هم ن غلظت به دورت 

مدلول پاشم باعا داهش مقاومت به کیام  رديد 

از  نجايم ده وادنش روزنه ها در ارقام متذل   .(11)

مذداوت مم باشد   ا وادنش ارقام ن ا به ت مار ها  

بنابراين با مدلول پاشم توام . متذل  مذداوت مم باشد

اس د سا  س ل ک و سلن وم به نظر مم رسد هدايت روزنه 

ا  داهش مم يابد و   ا م اان تعره  داهش و ورود د  

مددود و بر رو  فذوسنذا تا  ر مم   ارد ادس د دربن ن ا 

 . ده نذ جه  ن داهش برکم ددات دراين ت مار مم شود

به طور دلم نذاي  اين تدق ق نیان داد ده به نظر مم 

با ک ساندن ب ر ( ديم)رسد در شرايط مددوديت رطوبذم

در اس د سا  س ل ک و مدلول پاشم سلن وم زم نه الزم 

فراهم شد و    ندم در سه رقمبرا  تعدي  شرايط تنش زا 

  ا عملارد نسوت به عدم مصرف اس د سا  س ل ک و 

 .سلن وم افاايش يافت

 

 

 

. 
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 ساله شهرستان اراك 01میانگین خصوصیات اقلیمي  -2جدول 

 سال ها
 حداکثر دما 

درجه سانتي )

 (گراد

 دماحداقر 

درجه سانتي )

 (گراد

 میانگین دما

درجه سانتي )

 (گراد

 بارندگي

 (میلي متر)

رطوبت 

 نسبي

 (درصد)

 تبخیر

 (میلي متر)

 سرعت باد

 (متر بر ثانیه)

31 11 1/8  1/12  1/171  32/52  79/177  11/12 

32 9/11  6/7  2/11  1/968  31/55  29/181  89/17 

33 6/13  9/6  1/19  3/116  33/55  31/121  12/16 

35 7/17  6/1  1/11  1/129  32/55  11/161  28/13 

35 2/12  1/9  1/3  2/189  21 11/126  16/13 

36 7/19  1/1  3/7  2/973  13/57  16/113  31/19 

37 8/11  2/1  1/7  3/131  33/55  26/181  89/11 

33 6/19  3/1  8/7  1/911  33/55  17/127  16/11 

33 3/12  1/9  6/3  3/161  75/53  22/127  18/11 

31 8/18  9/2  1/11  1/133  32/52  77/126  16/11 

 

 
 

 0933-0931خصوصیات اقلیمي منطقه کشت در سال زراعي  -0جدول 

 ماههاي سال
 حداکثر دما 

درجه سانتي )

 (گراد

 حداقر دما

درجه سانتي )

 (گراد

 میانگین دما

درجه سانتي )

 (گراد

 بارندگي

 (میلي متر)

رطوبت 

 نسبي

 (درصد)

 تبخیر

 (میلي متر)

 سرعت باد

 (متر بر ثانیه)

 11 72 21 9/11 11 6/9 2/18 83بان 

 11 1 16 9/11 6/6 -9/1 2/11 83 ذر

 6 1 76 2/11 -7/1 -3/2 2/1 83د 

 11 1 71 1/11 -1/1 -1/2 9/2 83بهمن

 11 1 61 1/71 6 -1/1 1/11 83اسدند

 11 1/121 16 2/91 8/11 1/2 6/18 31نفروردي

 11 7/132 27 6/66 17 6/11 1/19 31ارديوهیت

 11 3/912 16 11 7/19 1/12 9/91 31کرداد

 1/11 8/39 1/21 1/91 9/7 6/1 1/16 م انگ ن

  نتایج تجزیه فیزیکي و شیمیایي خاك  -9جدول

عمق 

نمونه 

 بردار 

هدايت 

ا اذريام

(ds/m) 

اس ديذه 

    اشواع

فسدر قاب  

 پ د

(mg/kg) 

 مپذاس 

 قاب  پ د

(mg/kg) 

ازت 

 د 

(%) 

سلن وم 

قاب  

 پ د

(mg/kg) 

دربن 

   م

(%) 

 رن

(%) 

 س لت

(%) 

 شن

(%) 

03-3 6/4 7/7 1/13 161 11/3 91/3 6/1 96 96 44 
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 تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده -4جدول 

شاخص 

 برداشت
 عملکرد دانه

 

قرائت 

 کلروکیر متر

 

سطح 

برگ 

 پرچم

وزن دانه 

 در سنبله

وزن 

 سنبله

طهههههول 

 سنبله

درجه 

 آزادي
 منابع تغییر

72/11 *
 12/61827 ns

 82/12  ns
 82/12  ns

 111/1  ns
 111/1  ns

 38/1  ns
 تارار 1 

12/121 **
 38/122122 **

 19/71 **
 19/71 **

 116/1 *
 21/1 **

 29/1 *
 ارقام 1 

17/12  ns
 77/111311 **

 92/19  ns
 92/19  ns

 113/1  *
 16/1 *

 111/1  ns
 اس د سا  س ل ک  1 

71/13  ns
 18/21111  ns

 32/91 **
 32/91 **

 119/1  ns
 11/1 *

 92/1 *
 ل کاس د سا  س ×  ارقام 1 

22/1  ns
 61/117111 *

 17/71 **
 17/71 **

 111/1  ns
 11/1  ns

 17/1  ns
 سلن وم 1 

11/171 **
 977/16118 ns

 13/19  ns
 13/19  ns

 119/1  ns
 11/1  ns

 61/1  ns
 سلن وم × ارقام 1 

32/11  ns
 21/61 ns

 79/21 **
 79/21 **

 111/1  ns
 118/1 *

 11/1  ns
 1 

 ×اس د سا  س ل ک

 سلن وم

81/91 *
 91/17111  ns

 16/111 **
 16/111 **

 161/1 **
 11/1 **

 11/1 *
 1 

اس د  × ارقام

 سلن وم ×سا  س ل ک

88/11  31/96771  13/8  13/8  111/1  119/1  97/1  کطا 91 

11/11 17/11  11/11 11/11  21/12  (دردد)ضري  تغ  رات  27/7 11/19 

    ns   *یک درصد به ترتیب  غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال پنج و  **و                                                                                                                           
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اثر ساده و متقابل دو گانه تیمار های آزمایشي بر صفات اندازه گیری شده -5جدول   

 شاخص برداشت

(درصد)  

ملکرد دانهع  

کیلوگرم در )
 (هکتار

قرائت 
 کلروکیر متر

 

سطح برگ 
 پرچم

(سانتي متر)  

وزن دانه 
در 

(گرم)سنبله  

وزن 
 سنبله

(گرم)  

 طول سنبله

 (سانتي متر)

 

 ارقام       

97/13 b 81/1191 b 18/17 b 38/7 b 21/1 b 67/1 c 77/7 b C 

11/91 a 1216a 76/12 b 93/11 a 63/1 a 31/1 b 92/8 a A 

66/18 b 92/1171 b 66/13 a 11/11 a 71/1 a 3/1 a 17/8 b R 

 
 

اسید      

 سالیسیلیک

97/91 a 11/1933 a 21/16 a 86/11 a 23/1 b 73/1 b 32/7 a Sa0 

92/91 a 37/1116 a 32/17 a 16/11 a 62/1 ab 87/1 a 11/8 a Sa1 

91/13 a 32/1112 b 11/18 a 13/11 a 67/1 a 31/1 a 11/8 a Sa2 

 
 

اس د × ارقام      
 سا  س ل ک

82/91 abc 16/1919 ab 71/18 abc 86/3 e 13/1 c 61/1 e 61/7 bc C Sa0 

18/91 abc 67/1981 ab 69/16 cd 71/8 cd 28/1 bc 76/1 cd 13/8 abc CSa1 

13/12 d 71/1111 c 11/16 cd 97/8 de 18/1 c 69/1 de 21/7 c CSa2 

31/99 a 71/1229 a 99/11 cd 31/11 b 61/1 bc 73/1 c 38/7 bc A Sa0 

28/99 ab 21/1213 a 11/12 cd 11/11 ab 68/1 ab 83/1 bc 16/8 abc ASa1 

29/91 a 81/1211 a 81/17 bcd 81/3 cd 71/1 a 12/1 a 81/8 a ASa2 

91/13 bcd 36/1911 ab 27/16 cd 81/19 a 63/1 ab 38/1 ab 12/8 abc R Sa0 

11/18 cd 79/1921 ab 19/91 a 11/11 c 63/1 ab 37/1 ab 22/7 c RSa1 

11/18 cd 96/1191 bc 17/91 ab 18/11 b 76/1 a 16/1 a 1/81 ab RSa2 

 سلنیوم       

21/91 a 87/1131 b 98/16 b 21/11 a 69/1 a 87/1 a 11/8 a Se0 

82/91 a 11/1936 a 63/18 a 19/11  b 61/1 a 82/1 a 11/8 a Se1 

سلن وم×  ارقام          

11/18 bc 39/1181 b 11/16 b 91/8 c 2/1 b 69/1 c 21/7 b C Se0 

71/91 b 71/1181 b 31/17 ab 61/7 c 29/1 b 71/1 c 19/8 ab C Se1 

97/97 a 76/1211 a 91/19 c 77/1 b 63/1 a 37/1 a 91/8 a ASe0 

62/91 b 11/1211 a 11/18 ab 11/11 b 68/1 a 82/1 b 97/8 a ASe1 

16/16 c 39/1181 b 98/13 ab 11/11 a 71/1 a 11/1 a 17/8 a RSe0 

16/91 b 77/1962 b 31/13 a 68/11 ab 71/1 a 33/1 a 36/7 ab RSe1 

 
 

×  ل کس د سا  س     
سلن وم   

37/91 a 31/1911 ab 89/16 bc 11/11 bc 27/1 b 78/1 b 777/7 a Sa0 Se0 

77/91 ab 28/1129 a 16/16 bc 63/11 a 61/1 ab 81/1 b 19/8 a Sa0 Se1 

11/91 ab 23/1962 a 32/11 c 21/11 abc 61/1 ab 86/1 b 33/7 a Sa1 Se0 

13/91 ab 92/1168 a 36/91 a 11/11 abc 67/1 ab 83/1 ab 8a Sa1 Se1 

11/18 b 19/1162 b 92/17 bc 38/11 ab 63/1 a 33/1 a 16/8 a Sa2 Se0 

13/91 ab 77/1166 ab 86/18 ab 11/3 c 62/1 ab 81/1 b 19/8 a Sa2 Se1 

 .ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه
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اثر متقابل سه گانه تیمار های آزمایشي بر صفات اندازه گیری شده -6جدول   
 

شاخص 

 برداشت

(درصد)  

 عملکرد دانه

یلوگرم در ک)

(رهکتا  

قرائت 

 کلروکیر

(متر)   

 

سطح برگ 

 پرچم

(سانتي متر)  

وزن دانه 

 در سنبله

(گرم)  

وزن 

 سنبله

(گرم)  

 طول سنبله

 (سانتي متر)

 

اس د × ارقام        

یومسلن × سا  س ل ک  

 68/18 c-g 11/1181 ab 11/91 abc 17/7 ij 19/1 g 21/1 i 19/7 c C Sa0 Se0 

19/99 b-d 79/1911 ab 11/12 de 66/6 j 22/1 d-g 71/1 f-i 11/8 abc CSa0Se1 

89/91 be 71/1121 ab 91/11 e 81/8 g-j 61/1 c-g 77/1 e-h 17/8 abc CSa1 Se0 

91/91 be 61/1211 a 32/91 abc 28/8 g-j 22/1 d-g 72/1 e-h 91/8 abc C Sa1 Se1 

21/19 g 62/1119 b 31/12 de 11/3 f-j 16/1 fg 61/1 hi 11/7 c CSa2 Se0 

88/16 dg 76/1113 b 16/16 de 79/7 hij 13/1 efg 66/1 ghi 77/7 abc CSa2 Se1 

18/11 a 91/1219 a 11/11 de 12/3 a 21/1 efg 71/1 fi 16/7 bc A Sa0 Se0 

76/16 d-g 11/1611 a 66/11 de 93/11 b-e 66/1 a-e 83/1 def 21/8 ab ASa0 Se1 

12/92 ac 66/1291 a 11/11 de 89/11 a-d 76/1 abc 11/1 a-d 72/8 a ASa1 Se0 

31/91 be 96/1217 a 13/16 de 11/19 a-d 61/1 c-g 77/1 e-h 77/8 abc A Sa1 Se1 

73/92 be 99/1137 a 81/11 e 12/11 d-g 78/1 abc 1/1 a 81/8 a ASa2 Se0 

18/99 bd 91/1211 a 82/99 abc 23/8 g-j 78/1 abc 31/1 c-f 81/8 a ASa2 Se1 

16/16 efg 16/1121 ab 12/11 de 61/19 abc 71/1 a-d 11/1 abc 69/8 ab R Sa0 Se0 

29/91 b-e 1191a 71/18 cd 11/11 ab 62/1 b-f 82/1 d-g 88/7 abc R Sa0 Se1 

18/17 d-g 39/1911 ab 11/13 bcd 81/11 dg 21/1 efg 81/1 e-h 17/7 c R Sa1 Se0 

61/13 b-g 96/1988 a 89/91 a 62/3 e-h 82/1 a 12/1 ab 39/7 abc R Sa1 Se1 

19/12 fg 19/387 b 17/91 ab 78/11 a-d 89/1 ab 16/1 ab 79/8 a R Sa2 Se0 

91/91 bf 91/1178 ab 18/16 de 97/11 b-f 68/1 a-e 36/1 b-e 18/8 abc R Sa2 Se1 

 .ن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارندای دانک در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه
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Abstract 
To study the effect of selenium and salicylic acid on agronomic characteristics of dry land 

wheat cultivars, an experiment was carried out as factorial based on Complete Randomized 

Block Design with three replicates at the research field station of Islamic Azad University- 

Arak, Iran in 2010-2011 cropping season. The experimental factors were including three 

levels of salicylic acid: without salicylic acid, seed priming in solution of 0.5 mlM salicylic 

acid and seed priming in solution of 0.5 mlM salicylic acid along with foliar application of 

salicylic acid at the rate of 1 mlM, selenium (sodium selenite) at two levels: without selenium 

and with selenium at the rate of 18 g/ha
-1

 and three dry land wheat cultivars include Azar 2, 

Sardary and Rasad. The results showed that, Azar 2 cultivar had more grain yield by 19 and 

16% as compared with Sardary and Rasad cultivars, respectively. Also the maximum of spike 

length and harvest index was obtained from Azar 2 cultivar. Foliar application of selenium 

increased chlorophyll-meter number and grain yield by 8 and 7.5% as compared with control, 

respectively. Salicylic acid application as seed priming along with foliar application of 

selenium was increased chlorophyll-meter number and grain yield by 13 and 9% as compared 

with control, respectively. Maximum and minimum response of grain yield to salicylic acid 

(seed priming and foliar application) along with spray of selenium was obtained from Azar 2 

and Sardary cultivars, respectively. It could be concluded that seed priming of salicylic acid 

along with foliar application of selenium at three cultivars in dry land condition was led to 

obtain optimum yield. 

Key words: sodium selenite, chlorophyll-meter number, grain yield, dry land wheat 
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