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Abstract 

Background and Objective: Optimum fertilization management in rainfed agriculture is one of the most 

important factors in improving grain yield and quality of wheat. Evaluation of humic acid (HA) and 

glycinebetaine (GB) effects on grain yield and some agronomic traits of wheat under dryland farming condition 

were important objectives of this study. 

 

Materials and Methods: A field study was carried out as split factorial arrangement based on randomized 

complete block design with three replications during 2017-19 in Dryland Agriculture Research Station of West 

Azerbaijan province. The main plot included Baran and Azar2 cultivars, the first sub plot was seed treatment 

with and without 5% HA solution and the second sub plot was foliar application with 100 mM GB and control 

at the first stem node and pregnancy development stages. 

 

Results: The results showed a significant difference between Baran and Azar2 cultivars in terms of grain 

phosphorus concentration and its amount in Baran cultivar was 5.35% higher than Azar2 cultivar. HA 

significantly increased 1000-grain weight (2.94%), grain yield (5.76%) and grain phosphorus concentration 

(2.64%) traits. GB foliar application increased traits of 1000-grain weight (3.83%), number of grains spike-1 

(5.28%), number of spikes m-2 (13.03%), grain yield (8.49%) and grain protein content (4.54%). In Baran 

cultivar, the interaction of HA and GB had no effect on harvest index, but in Azar2 cultivar, GB without HA 

increased the harvest index by 6.91%. 

 

Conclusion: It is generally concluded that HA seed treatment and GB foliar application increases grain yield 

and protein content of rainfed wheat and can be applied as an effective method to improve Wheat production 

in dryland farming conditions. 
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 چکیده

 تأثیر بررسی .است گندم دانه تکیفی و عملکرد بهبود عوامل مهمترین از یکی ،دیم شرایط در کوددهی بهینه مدیریت اهداف:

 .بودند پژوهش این مهم اهداف از دیم، گندم زراعی صفات برخی و دانه عملکرد بر بتائینگالیسین و هیومیک اسید

 

 دو طی تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب فاکتوریل در پالت اسپلیت صورتبه آزمایش :هاروش و مواد

 ارقام شامل اصلی عامل. شد اجرا غربیآذربایجان دیم کشاورزی تحقیقات ایستگاهدر  0391-92 و 0392-98 زراعی سال

 (رتیماپیش عدم و هیومیک اسید درصد پنج محلول با تیمارپیش) سطح دو در هیومیک اسید اول فرعی عامل ،7آذر و باران

 اولین گره ساقه و مرحله در شاهد و موالرمیلی 011 پاشیمحلول) سطح دو در بتایینگالیسین شامل  دوم فرعی عامل و

 .بودند (نمو آبستنی مرحله

 

 باران رقم در آن مقدار و بوده دانه فسفر غلظت ازنظر 7آذر و باران رقم دو بین  دارمعنی تفاوت نشانگر نتایج :هایافته

 دانه عملکرد  ،(درصد 94/7) دانه هزار وزن صفات داریمعنی بطور هیومیک اسید. بود 7آذر رقم از بیشتر درصد 33/3

 هزار وزن صفات افزایش باعث بتائینگالیسین پاشیمحلول. داد افزایش را( درصد 14/7) دانه فسفر غلظت و( درصد 21/3)

( درصد 49/8) دانه عملکرد ،(درصد 13/03) مترمربع در سنبله تعداد ،(درصد 78/3) سنبله در دانه تعداد ،(درصد 83/3) دانه

 شاخص بر تأثیری بتائینگالیسین و هیومیک اسید کنشبرهم باران، رقم در. شد( درصد 34/4) دانه پروتئین محتوی و

 .داد افزایش درصد 90/1 را برداشت شاخص هیومیک اسید بدون بتائینگالیسین 7آذر رقم در ولی، نداشتند برداشت

 

 باعث تائین،بگالیسین پاشیمحلول و هیومیک اسید تیمارپیش کاربرد که شودمی گیرینتیجه چنین بطورکلی، :گیرینتیجه

 استفاده مورد تواندمی دیم گندم تولید بهبود برای مؤثر روش یک عنوانبه و شده دیم گندم دانه پروتئین و عملکرد افزایش

 .گیرد قرار

  پاشیمحلول، دانه عملکرد تیمار،پیش باران، ،7 آذر  :یدیکل واژه های
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 مقدمه

 اقلیم، تغییرات از ناشی محیط یدما افزایش

. است داده قرار تأثیر تحت را کشاورزی محصوالت تولید

 تقاضای افزایش به منجر دما افزایش حاالت، بیشتر در

 کاهش و خاک از رطوبت بیشتر تبخیر آب، به گیاهان

 همکاران و باویف) است شده خاک آلی کربن مقدار

 چند طی نیزنزوالت جوی و الگوی پراکنش آن  (.7171

-به را کشاورزی محصوالت و بوده متغیر گذشته هده

 کرده مواجه تولید کاهش خطر با دیم شرایط در ویژه

   (.7171 همکاران و مغربی) است

 ترینمهم از یکی  (.Triticum aestivum L) گندم

 آمار آخرین اساس بر. است ورکش ةعمد محصوالت

 طی کشور در دیم گندم محصول تولید میزان ،رسمی

 درصد 3/20 که بوده تن میلیون 3/3 ،0392-98 هایسال

 و احمدی) شودمی شامل را دیم زراعی محصوالت کل

ن میلیو 93/3 دیم گندم کشت زیر سطح(. 7108 همکاران

ای هبرآورد گردیده و بنابراین، استفاده از فناوریهکتار 

نوین برای تولید پایدار گندم دیم تحت شرایط تنش 

 این تولید ارتقاءخشکی موضوعی حیاتی برای حفظ و 

 دوستدار جدید هایآوریفن. است کشور در محصول

 کشت توسعه شامل اخیر سالیان طی زیستمحیط

 به یهاروش از گیریبهره و مقاوم ارقام و هاواریته

 کودهای از استفاده حفاظتی، کشاورزی مانند زراعی

 ) اندبوده تنش ضد ترکیبات و آلی مواد مصرف کندرها،

 اسید ترکیبات از استفاده(. 7103 سیمالینگا و آلماو

 ایهظرفیت بتائین،-گالیسین آمینواسیدهای و هیومیک

 شرایط در محصول کیفیت و کمیت بهبود در ایبالقوه

 و 7171 همکاران و علی) است داشته خشکی تنش بروز

 (. 7108 همکاران و کوناکی-اوزفایدن

 که است آب در محلول آلی اسید اسید، هیومیک

 داده نشان هابررسی .دارد وجود خاک در طبیعی طوربه

 و هگیا رشد فرآیند روی بر هیومیکی ترکیبات که است

 جذب و داشته مثبتی تأثیر گیاهی سلول نفوذپذیری

 همکاران و آتیه) بخشدمی بهبود گیاهان توسط را عناصر

 مصرف تحقیقی، در (.7117 همکاران و رحمت و 7117

 کلش و دانه عملکرد افزایش موجب تنهانه هیومیک اسید

 منگنز و آهن منیزیم، عناصر جذب بلکه، شد دوروم گندم

 کتکت .(7113 همکاران و دلفین) داد افزایش دانه در نیز را

 ردعملک  هیومیک اسید که دریافتند نیز( 7119) همکاران و

 فسفر، نیتروژن، غذائی عناصر جذب و گندم خشک ماده

 رد را روی و مس منگنز، آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم،

 که است داده نشان هابررسی همچنین، .داد افزایش دانه

 شرایط بهبود طریق از را محصول تولید هیومیک اسید

 و ختک) دهدمی ارتقاء خاک فیزیکی و شیمیائی زیستی،

 در هیومیک اسید نقش  (.7119 هارون و 7118 محمد

 ،ولی نیست مشخص کامل طوربه هنوز گیاه رشد بهبود

 دهگردی پیشنهاد محققین از بعضی توسط نظریه چندین

 حرکت افزایش سلولی، غشاء نفوذ قابلیت افزایش: قبیل از

 حفظ  و بذور زنیجوانه غذائی، عنصر جذب افزایش و

 ها،چهریشه در اکسیژن جذب بهبود بذر، نامیه قوه

 همکاران و چن) ریشه سلول طولی رشد و افزایش

 اب بذور تیمارپیش که است داده نشان هابررسی (.7114

 اجزای و دانه عملکرد افزایش موجب هیومیک اسید

 ومیکهی اسید مستقیم غیر مثبت اثر از ناشی ماش عملکرد

 .(7104)وقاس و همکاران  شد گیاه کلروفیل محتوی بر

 تیمارپیش که کردند گزارش( 7111) همکاران و خاتک

 عملکرد  توجهقابل افزایش موجب هیومیک اسید با بذور

، ذرت، پنبه، چغندرقند، (درصد 71) گندم محصوالت

 توسط ذرت مورد در مشابهی نتایج .شدزمینی بادام

 خاور و کایا .است شدهگزارش( 7113) همکاران و شریف

 یومیکه اسید با لوبیا تیمار پیش که دریافتند نیز( 7113)

 سودمندتری اثرات آن مصرف هایروش سایر به نسبت

 و سبزواری .است داشته محصول عملکرد افزایش روی

 مگند کردن تیمار پیش که کردند گزارش( 7101) همکاران

 بهبود موجب هیومیک اسید با  سبالن و سایونز ارقام

 پرستحق . است شده خشکی تنش شرایط در هاآن رشد
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 در هیومیک اسید تیمار پیش با نیز( 7100) همکاران و

 فزایشا باعث هیومیک اسید تیمار پیش  که دریافتند گندم

 و چهریشه طول افزایش و زنی،جوانه درصد و سرعت

 . شد خشکی تنش شرایط در چه ساقه

 با مقابله برای مؤثر هایروش از دیگر یکی

 زیاسم کنندهتنظیم مواد ذخیره افزایش خشکی، هایتنش

 از یکی بتائین گالیسین.است گیاهی هایسلول در

 و اسمزی تعادل حفظ با از که است ترکیباتی مؤثرترین

 سلول، در پیچیده هایپروتئین ساختارهای تثبیت

 محافظت خشکی تنش برابر در را سلولی ساختارهای

در گیاهان عالی، گالیسین  (.7100 موراتا و چن) کندمی

 لینکو ماده پیش از غیرزندههای بتائین در پاسخ به تنش

 گیاهان از بسیاری در و شودمی تولید کلروپالست در

 رازا) یابدمی تجمع هاسلول در تنش شرایط تحت زراعی

 یک ها،سلول در ترکیبات این تجمع(. 7112 حامد و

 کمبود منفی پیامدهای بر غلبه برای عمومی العملعکس

 یک عنوانبه که است زراعی محصوالت تولید در آب

 شدهشناخته خشکی تنش برابر در سازگاری مکانیسم

 طریق از هاییتالش(. 7109 همکاران و احمد) است

 این بازتولید برای گیاهی ژنتیک مهندسی مطالعات

 مؤثر هایآنزیم از استفاده با اسمزی مهم کنندهحمایت

 دآلدئی بتائین مانند بتائین گالیسین بیوسنتز در

 اکسی مونو کولین دهایدروژناز، کولین دهیدروژناز،

 و ونگ) است رسیده انجام به اکسیداز کولین و ژناز،

 قابلیت باال، هایهزینه دلیل به اما، (.7101 همکاران

 و گیاه هایگیرنده در اندوژنز کولین اندک دسترسی

 کلروپالست، مجموعه مسیر در کولین اندک انتقال

 انتظار مورد حمایتی سطوح در اندکی هایموفقیت

 گی،فرنگوجه تنباکو، در ژن انتقال در بتائین گالیسین

 و 7112 همکاران و ما) است شدهحاصل گندم و برنج

 وانگ و 7111 همکاران و سو و 7112 همکاران و پارک

 جایگزین هایروش دلیل همین به (.7101 همکاران و

 تحت گیاهان در بتائین، گالیسین پاشیمحلول  همانند

 است کرده جلب خود به را زیادی توجه تنش شرایط

 با( 7104) رازا و همکاران (.7111 ترکانو و دمیرل)

 یمپتاس و بتائین گالیسین پاشیمحلول اثرات بررسی

 تائینب گالیسین که دریافتند گندم روی خشکی تنش تحت

 را گندم عملکرد و خوشه در دانه تعداد خوشه، طول

 و بتائین گالیسین بین مثبتی کنشبرهم. داد افزایش

 و گوپتا .شد گزارش مذکور صفات با رابطه در پتاسیم

 نان گندم هایژنوتیپ العملعکس بررسی با( 7103) سیند

 که رسیدند نتیجه این به خشکی تنش شرایط تحت

 ردعملک و فتوسنتز کارایی پایداری بتائین گالیسین

 در .دهدمی افزایش خشکی تنش شرایط تحت را محصول

 که دریافتند( 7102) سیند و گوپتا دیگر تحقیقی

 ،گلدهی زمان افزایش با بتائین گالیسین پاشیمحلول

 اهشک خشکی تنش تحت را گندم فنولوژیکی رشد سرعت

  دانه هزار وزن و خوشه در دانه تعداد صفات و داده

در این پژوهش مشخص  .یافتند افزایش گندم هایژنوتیپ

 لالعمعکس خشکی، تنش به ترهای حساسشد که ژنوتیپ

 بتنس گندم محصول عملکرد با رابطه در بیشتری مثبت

 با برداشت شاخص. دادند نشان متحمل هایگونه به

 زایشاف ژنوتیپها اکثر در بتائین گالیسین پاشیمحلول

 ولیدت بر را خشکی تنش منفی اثر ترتیب بدین و یافت

 ینبتائ گالیسین مهم نقش از ناشی که داد کاهش محصول

 همکاران و احمد .شد ارزیابی گندم در مواد انتقال در

 نبتائی گالیسین پاشیمحلول که کردند گزارش( 7100)

 شافزای خشکی تنش شرایط در را برگ نسبی آب محتوای

 پر مدت برگ، کلروفیل مقدار افزایش به منجر که داده

 و دانه هزار وزن و خوشه در دانه تعداد گندم، دانه شدن

  .شد گندم محصول عملکرد افزایش درنتیجه

 هیومیک اسید اثرات با مرتبط مطالعاتی هرچند

 امانج به زراعی مختلف محصوالت در بتائین گالیسین و

 گندم روی بر زمینه این در اندکی مطالعات ولی، رسیده

 .است رسیده انجام به خشکنیمه و خشک مناطق دیم

 ارتیمپیش تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف بنابراین،

 روی بتائین گالیسین پاشیمحلول و هیومیک اسید
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 رقم دو محصول کیفی هایویژگی برخی و کمی عملکرد

 .بود دیم گندم

 هامواد و روش

آباد دیم خرم تحقیقات ایستگاه در پژوهش این

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

به مدت دو سال  0391استان آذربایجان غربی از سال 

 در آبادخرم کشاورزی تحقیقات ایستگاه .شد اجرازراعی 

 در و شرقی طول 31˚13ˊ و شمالی عرض 40˚70ˊ

 شدهواقع ارومیه شهرستان دیم زراعی اراضی محدوده

 در آزمایش انجام زراعی هایسال شناسیهوا آمار. است

شده است. میزان کل بارندگی در سال نشان داده 0 شکل

متر میلی 8/378، 0392-98و در سال  0/448، 92-0391

و در سال  1/07بود. میانگین درجه حرارت در سال اول 

 گراد بود. درجه سانتی 13/01دوم 

 هایایستگاه در آزمایش اجرای هایمحل

-کلسی تیپیک مزیک میکسد فاین هایخاک جزو آبادخرم

های اسپلیت صورت کرتبود. آزمایش به  0زرپت

 کامل هایفاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک

 باران ارقام شامل اصلی عامل. بود تکرار سه در تصادفی

 اسید و بتائین گالیسین شامل فرعی عوامل و 7 آذر و

  پاشیمحلول شامل اول فرعی عامل. بودند هیومیک

( 7) و( پاشیآب) شاهد( 0) سطح دو در بتائین گالیسین

 موالر میلی 011 غلظت با بتائین گالیسین  پاشیمحلول

در دو مرحله تولید اولین گره ساقه  (7103 سیند و گوپتا)

( زادوکس 49 کد) آبستنی نمو مرحله و( زادوکس 30 )کد 

( 7) شاهد( 0) شامل دوم فرعی عامل و( 0924 زادوکس)

 میکهیو اسید درصد پنج محلول با گندم بذور تیمار پیش

 در بتائین گالیسین پاشیمحلول .بودند کشت از قبل

 مراحل در آفتاب غروب هنگام در مربوطه هایکرت

 . شد انجام الذکرفوق رشدی

 

 
 آزمایش اجرای سال دو طی آبادماهیانه ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم خرمآمار بارندگی و درجه حرارت  -1شکل 

 

 هردو بذرهای  هیومیک، اسید تیمار پیش برای

 هیومیک اسید درصد پنج محلول در ساعت 8 مدت به رقم

 نفوذ از جلوگیری منظور به دربسته، کامالً ظروف در

                                                           
1 Fine mixed mesic typic Calcixerents 

 ورغوطه هوادهی شرایط رعایت با پائین دمای در نور،

 کشت جهت سایه شرایط در شدن خشک از پس و شده

 .گرفتند قرار استفاده مورد
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 عمق از خاک مرکب هاینمونه کشت، از قبل

 هایویژگی از برخی و تهیه تکرار هر سانتیمتری 31-1 

 کخا بافت. شدند گیریاندازه خاک شیمیایی و فیزیکی

 یخنث روشبه معادل کلسیم کربنات هیدرومتری، روشبه

 گل عصاره در الکتریکی هدایت قابلیت اسید، با کردن

 باعاش گل در خاک واکنش الکتریکی، سنج هدایت با اشباع

(spH )روشبه آلی کربن ای،شیشه الکترود وسیلهبه 

 دی مجاورت در غلیظ اسیدسولفوریک با کردن اکسید

 اولسن، روش با استفادهقابل فسفر پتاسیم، کرومات

 نرمال، آمونیوم استات روشبه استفادهقابل پتاسیم

 گیریاندازه ا پی تی دی روشبه مصرفکمعناصر غلظت

 هایویژگی نتایج میانگین(. 0992 احیائی علی) شدند

 در آزمایش اجرای هایمحل خاک شیمیائی و فیزیکی

 . است شده آورده 0 جدول
 

  †آزمایش اجرای هایمحل خاك شی یائی و فیزیکی هایویژگی برخی میانگی  -1 جدول

 ع ق سال
 هدایت

 الکتریکی
pH 

 خنثی مواد

 شونده

 کرب 

 آلی
 سیلت رس

 فسفر

 جذبقابل

 روی

 جذبقابل

 پتاسیم

 جذبقابل

  cm  )1-m.dS(  (%) )1-kg .(mg 

  -   33-3 33/1  41/2  3/78  32/1  43 41 3/01  28/1  379 

  -   33-3  3/3 22/  1 /2    /3 4/42 42  /   1/3 313 
 .است تکرار سه میانگین عدد هر†

 

 آهک قلیائی، pH با شور غیر مذکور هایخاک

 و هبود سنگین نسبتاً بافت و کم آلی کربن مقدار زیاد،

 رد پتاسیم ازنظر و متوسط حد در جذبقابل فسفر ازنظر

 در سال دو هر در کشت .داشتند قرار کفایت شرایط

 سازیآماده عملیات آن روی و بوده آیش قبالً که زمینی

 پائیز و آیش فصل در. رسید انجام به بود، شدهانجام

 سپس و خورد شخم دار برگردان گاوآهن با ابتدا زمین

 کشت از قبل پائیز در و سووئیپ باریک بهار فصل در

 کشت، با همزمان. شد تسطیح ماله با و شد زده دیسک

 نتایج اساس بر هکتار در کیلوگرم 011 میزان به اوره

 خاک با اختالط صورتبه نوبت یک در خاک آزمون

 عملیات. شدند مصرف هاکرت کلیه در یکنواخت طوربه

 وینتر آزمایشی بذرکار دستگاه از استفاده با کاشت

 تعیین مترمربع در بذر 431 بذر تراکم. شد انجام  اشتایگر

 به متری 01 خط دوازده شامل آزمایشی کرت هر. شد

 تبیس کشت هایردیف بین فاصله و بوده متر 4/7 عرض

 تهگرف نظر در متر دو تکرارها، بین فاصله و مترسانتی

 ازنظر الزم هایمراقبت داشت عملیات طول در. شدند

 به احتمالی هایبیماری و آفات هرز، هایعلف با مبارزه

 عملکرد اجزای محصول، برداشت مرحله در .رسید انجام

 رسیدگی زمان در. شدند گیریاندازه هاکرت تمامی در

 دانه، هزار وزن صفات( زادوکس 93 کد)  فیزیولوژیکی

 عملکرد مترمربع، در سنبله تعداد سنبله، در دانه تعداد

 دو حذف با برداشت. شدند گیریاندازه کلش وزن و دانه

 ظورمنبه کرت هر انتهای و ابتدا از متر نیم و کناری ردیف

 با دانه هزار وزن. رسید انجام به حاشیه اثرات حذف

 بذور از صدتایی تصادفی نمونه پنج وزنی میانگین

 در دانه تعداد. شد گیریاندازه کرت هر از شدهبرداشت

 01در موجود هایدانه تعداد میانگین حاصل نیز سنبله هر

 نهمچنی. بود آزمایشی کرت هر از تصادفی سنبله نمونه

 کی در هاسنبله تعداد شمارش با کرت هر در سنبله تعداد

 عملکرد اختالف از کلش وزن. شد گیریاندازه مترمربع

 از برداشت شاخص. شد محاسبه دانه عملکرد و زیستی

 از عدب. شد محاسبه زیستی عملکرد بر دانه عملکرد نسبت

 برداشت سطوح از دانه هاینمونه محصول، برداشت

تهیه و  کودی تیمارهای از هرکدام به مربوط کرتها شده

گیری غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، روی و جهت اندازه

ها به آزمایشگاه ارسال شدند. غلظت عناصر مس در آن
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بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب 

 جهت گیاه هاینمونه هضم رایب. شدند یریگاندازه

 اکسیداسیون روش از فسفر و نیتروژن گیریاندازه

 یکاسیدسولفور سالیسیلیک، اسید از استفاده با مرطوب

 روش از مس و روی عناصر برای و سلنیم و

 دو اسیدکلریدریک از استفاده با خشک اکسیداسیون

 با نیتروژن غلظت(. 0991 امامی)  شد استفاده نرمال

 به ،2/3 ضریب اعمال با و گیریاندازه کجلدال روش

 تجزیۀ انجام از قبل. شد تبدیل دانه خام پروتئین درصد

 خطای بودن نرمال و واریانس یکنواختی آزمون ،آماری

 آماری وتحلیلتجزیه .شد انجام هاداده روی بر آزمایشی

 دو برای مرکب صورتبه مختلف صفات برای هاداده

 MSTAT-C V:6.1.4 آماری افزارنرم از استفاده با سال

 از استفاده با تیمارها میانگین مقایسات .گرفت انجام

 درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند روش

 .شد انجام
 

 بحث و نتایج

 نشان( 7 جدول) مرکب واریانس تجزیه نتایج :دانه ع لکرد

 هیومیک سال، اثر دارمعنی تأثیر تحت دانه عملکرد که داد

 اقعو درصد یک احتمال سطح در بتائین گالیسین و اسید

ترل کن غیرقابل عوامل تأثیر از ناشی تواندمی امر این. شد

مؤثر بر عملکرد گندم دیم طی دو سال اجرای آزمایش 

ویژه دما، بارندگی و توزیع آن همانند شرایط اقلیمی به

.  (0شکل)های رشد از مهر تا خرداد سال بعد باشد در ماه

کیلوگرم در هکتار( مربوط  7099بیشترین عملکرد دانه )

درصد  0/72به سال دوم اجرای آزمایش بود که به میزان 

(. با 3نسبت به سال اول زراعی افزایش یافت )جدول 

توجه به یکسان بودن تیمارهای موردمطالعه طی دو سال 

گردد افزایش بارندگی در زراعی، چنین استنباط می

 0/30ی فروردین و اردیبهشت به ترتیب به میزان هاماه

 اردیبهشت هایماه در تر بودن دمادرصد و پایین 7/01و 

 سال در درصد 9/08 و 3/3 میزان به ترتیب به خرداد و

 تتغییرا این اصلی دالیل از اول سال به نسبت زراعی دوم

 را یمد گندم عملکرد شدید وابستگی مذکور نتایج. باشند

 هایبارندگی وقوع ویژهبه اقلیمی تغییرات به نسبت

 هایماه حرارت درجه تغییرات و خرداد و اردیبهشت

 نتایج. دهدمی نشان را مطالعه مورد منطقه در مذکور

 افزایش با دیم گندم عملکرد است داده نشان هابررسی

 بارش تغییرات به و یافته کاهش بارندگی کاهش و دما

پیرتیوجا و ) است ترحساس دما نوسانات به نسبت

پاشی  گالیسین بتائین محلول، همچنین(.  7103 همکاران

ی رشدی تولید اولین گره ساقه و اواخر در دو مرحله

مرحله رشد سنبله در غالف، باعث افزایش عملکرد دانه 

قوی به تخصیص  احتمالدرصد شد که به 49/8به میزان 

ناشی از اعمال بیشتر مواد فتوسنتزی به بخش زایشی 

شود. نتایج مشابهی توسط تیمار مذکور مربوط می

 که کرد گزارش نامبرده. ( به دست آمد7171روزرخ )

 ندمگ دانه عملکرد بتائین گالیسین پاشیمحلول درنتیجه

 افزایش درصد 33/2 میزان به کرمانشاه منطقه در دیم

 همکاران و زوریتا-دیاز و( 7104) همکاران و رازا. یافت

نتایج مشابهی را در رابطه با تأثیر گالیسین نیز ( 7110)

بتائین بر عملکرد دانه گندم گزارش کردند. میزان افزایش 

-پاشی گالیسین بتائین توسط دیازعملکرد دانه با محلول

درصد گزارش شد. پیش تیمار بذور با اسید  08زوریتا، 

دار عملکرد دانه به هیومیک، نیز موجب افزایش معنی

(. 3درصد نسبت به تیمار شاهد شد )جدول  21/3ان میز

ها نشان داده است که پیش تیمار بذور گندم با بررسی

شه های ریاز طریق تأثیر بر فعالیت آنزیم اسید هیومیک

 و تقویت چه چه و ساقهنه تنها سبب افزایش رشد ریشه

 7101 همکاران و سبزواری)سیستم ریشه گیاهان شده 

 قابلیت و فراهمی بلکه،( 7100 همکاران و پرستحق و

 هاآن کردن کالته با نیز  را خاک در غذائی عناصر جذب

 (.  7110 همکاران و ماکوویاک) دهدمی افزایش
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ی ط دو رقم گندمو کیفی جدول تجزیه واریانس مرکب اثر اسید هیومیک و گالیسی  بتائی  بر برخی صفات ک ی  –2جدول 

    دو سال زراعی

 درجه †منابع تغییر

 آزادی

 ع لکرد

 دانه

 هزار وزن

 دانه

 دانه تعداد

 سن له در

 سن له تعداد

 مترمربع در

 کلش وزن

 ns 2101189 333871** 7/417** 00133** 2909113** 0 سال

 ns 034149 ns 17/7 ns 00/3 ns 711 ns 139831 0 رقم

 ns 018390 ns 9/0 *1/04 ns 381 ns 334044 0 رقم×سال

 0173813 2828 8/3 32 030877 4 اشتباه

 ns 8/0 ns 04843 ns 7718 9/27** 437973** 0 اسید هیومیک

 هیومیک

 رقم×اسید

0 ns 90/33 ns 1/03 ns 1/0 ns 0277 ns 177319 

 ns 390301 021793** 1/011** 1/070** 973823** 0 بتائین گالیسین

 گالیسین

 رقم×بتائین

0 ns 82194 ns 7/1 ns 0/00 ns 303 ns 37378 

× اسید هیومیک

 بتائین گالیسین

0 ns 30934 **8/094 ns 8/0 **32211 ns 34309 

× اسید هیومیک

 رقم×گالیسین

0 ns 3101 ns 13/1 ns 1/0 ns 3430 *0329193 

 789283 4092 7/00 1/9 73739 88 اشتباه

 تغییرات ضریب

)%( 

- 0/8 3/1 3/01 3/00 9/02 

†:ns  ،*می باشد. درصد یک و پنج آماری سطوح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به و ** و  

 . ...2ادامه جدول 

 دانه مس دانه روی هدان فسفر هدان پروتئی  برداشت شاخص آزادی درجه †منابع تغییر

 ns 112/1 **02/331 ns 100/1 ns 38/038 ns 23/4 0 سال

 ns 117/1 ns 18/3 * 107/1 ns 33/74 ns 31/07 0 رقم

 ns 110/1 ns 41/4 ns 110/1 ns 14/70 ns 13/07 0 رقم×سال

 39/73 04/39 117/1 13/7 112/1 4 اشتباه

 ns 113/1 ns 02/1 *113/1 ns 08/4 ns 03/1 0 اسید هیومیک

 ns 114/1 ns 74/1 ns 110/1 ns 11/3 ns 48/1 0 رقم×اسید هیومیک

 ns 113/1 ns 18/01 ns 110/1 ns 13/1 ns 08/1 0 بتائین گالیسین

 ns 110/1 ns 34/1 ns 113/1 ns 73/2 ns 17/1 0 رقم×بتائین گالیسین

 ns 110/1 ns 73/1 ns 110/1 ns 81/01 ns 38/0 0 ئینبتا گالیسین× اسید هیومیک

 ns 08/1 ns 117/1 ns 29/0 ns 14/1 100/1* 0 رقم×گالیسین× اسید هیومیک

 13/0 39/4 110/1 32/1 117/1 88 اشتباه

 79/00 91/07 11/1 92/4 9/00 - )%( تغییرات ضریب

†:ns  ،*درصد یک و پنج آماری سطوح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به و ** و   
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وزن هزار دانه: یکی از اجزای مهم عملکرد که تحت تأثیر 

تیمارهای آزمایش قرار گرفت، وزن هزار دانه بود. اثر 

داری بر وزن هزار دانه داشت و سال تأثیر کامالً معنی

 7وزن هزار دانه در سال دوم زراعی بیشتر بود )جداول 

 (. تفاوتی بین ارقام و اثرات متقابل سال در ارقام بر3و 

روی صفت وزن هزار دانه مشاهده نشد. اثرمتقابل 

پاشی گالیسین بتائین در اسید هیومیک نیز نشان محلول

گرم  33/31داد که بیشترین وزن هزار دانه به مقدار

پاشی گالیسین بتائین بدون پیش مربوط به تیمار محلول

گرم  09/41تیمار بذور با هیومیک و کمترین مقدار آن 

پاشی بدون پیش تیمار بذور شاهد )آبمربوط به تیمار 

(. افزایش وزن هزار دانه با 7با اسید هیومیک( بود )شکل 

تواند مصرف گالیسین بتائین یا اسید هیومیک می

درنتیجه تجمع بیشتر ماده خشک در دانه درنتیجه اعمال 

-می مشاهده 7 شکل در که این تیمارها باشد. همچنان

 شپی و بتائین گالیسین پاشیمحلول کنشبرهم گردد

 صلیا اثرات به نسبت یکسانی تأثیر هیومیک اسید تیمار

 زاره وزن بر هیومیک اسید و بتائین گالیسین تیمارهای

 یلپتانس به مربوط تنهانه احتماالً امر این. داشت گندم دانه

 مواد ذخیره با رابطه در بررسی مورد ارقام ژنتیکی

 بازدارنده تأثیر از ناشی بلکه، دیم گندم دانه در خشک

 دمای و خشکی هایتنش مانند رشد محدودکننده عوامل

 از که است محصول رسیدگی زمان در محیط باالی

 دمگن دانه هزار وزن برافزایش تیمارها بیشتر اثربخشی

 . است کاسته

 

میانگی  اثرات سال، رقم، اسید هیومیک و گالیسی  بتائی  بر ع لکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در  -3جدول 

  †سن له، تعداد سن له در مترمربع، وزن کلش و شاخص برداشت

 تی ار

ع لکرد 

دانه 

 -kg.ha

1  

وزن 

هزار دانه 

 g) 

تعداد 

دانه در 

 سن له

تعداد 

سن له در 

 مترمربع

وزن 

 کلش

 -kg.ha

1  

شاخص 

 برداشت

 

 b0231 a92/32 b18/31 b7/307 a7284 a39/1 0391-92 سال

98-0392 a7099 b99/49 a71/34 a3/100 a3773 a40/1 
LSD 

(0.05) 
 3/081 87/7 91/1 12/40 2/389 14/1 

 اسید

 هیومیک
 b0919 b72/48 a31/37 a1/330 a3111 a39/1 شاهد

 a7109 a19/49 a38/37 a9/320 a3118 a40/1 تیمار پیش
LSD 

(0.05) 
 1/37 13/0 00/0 41/70 3/028 103/1 

 گالیسین

 بتائین
-)آب شاهد

 (پاشی

b0884 b11/48 b14/30 b4/372 a7937 a41/1 

 a7144 a91/49 a30/33 a0/391 a3132 a41/1 پاشی برگ
LSD 

(0.05) 
 1/37 13/0 00/0 41/70 3/028 10/1 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیبیانگر اختالف معنیحروف متفاوت  †

 

یکی از صفات مهم گندم جهت  :تعداد دانه در سن له

اثر . است ، تعداد دانه در سنبلهدستیابی به عملکرد مطلوب

داری بر روی این صفت داشت )جدول سال تأثیر معنی

عدد بود  34میانگین تعداد دانه در سنبله در سال دوم (. 7

درصد افزایش  12/00که نسبت به سال اول به میزان 
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-پیشکه نشان داد  (.  مقایسه میانگین 3جدول نشان داد )

 لی،و نداشت تأثیری مذکور صفت بر هیومیک اسید تیمار

 انهد تعداد متوسط طوربه بتائین گالیسین پاشیمحلول

 دانه 30/33 به شاهد تیمار در 14/30 از را سنبله در

(. 3 جدول) بود دارمعنی آماری ازنظر که داد افزایش

 ینگالیس  پاشیمحلول و سال اثرمتقابل بررسی همچنین

 مقدار هب سنبله در دانه تعداد بیشترین که داد نشان بتائین

 تولید مراحل در پاشیمحلول تیمار به مربوط دانه 47/34

 دوم سال در دانه شدن پر شروع و ساقه گره اولین

 شاهد تیمار به مربوط آن مقدار کمترین و زراعی

 گندم  پاشیمحلول(. 3 شکل) بود اول سال در( پاشیآب)

 مواد مستقیم جریان امکان دهیگل دوره طول در ویژهبه

 تریبیش متابولیکی تقاضای که را مخزن به منبع از غذائی

 درادارن فتوسنتز فرآیند در شدهساخته مواد به نسبت

 دانه بیشتری تعداد بنابراین، و نمایدمی فراهم( دانه)

بیشتر بودن . (7109)احمد وهمکاران،  شودمی تشکیل

بودن  تر پائینمتر و میلی 2/81میزان بارندگی به میزان 

 سال در گراددرجه سانتی 32/7متوسط دما به میزان 

 دالیل از تواندمی اول زراعی سال به نسبت دوم زراعی

 سال رد بتائین گالیسین پاشیمحلول بیشتر تأثیر مهم

 چنین(. 3 جدول) گردد تلقی اول سال به نسبت دوم

 انمیز از متأثر خاک رطوبتی ذخیره که گرددمی استنباط

 اثربخشی میزان در مهمی نقش محیط دمای و بارندگی

 رد دانه تعداد صفت بر بتائین گالیسین پاشیمحلول

 رطوبتی ذخیره مقدار هرچه و داشته دیم گندم در سنبله

 نسبت دیم گندم العملعکس میزان همان به بیشتر خاک

 نتایج. است باالتر بتائین گالیسین پاشیمحلول به

این مطلب است که بارندگی و  مؤیدمطالعات متعددی 

مدیریت کننده اثربخشی تعیینت دو عامل مهم ردرجه حرا

گندم دیم در مناطق  اجزای عملکردبر عملکرد و  تغذیه

 و 7171همکاران  )نظری و باشند خشکنیمهخشک و 

  (.7171شایان مهر و همکاران 

 

 
 

 

ه 
دان

ر 
زا

 ه
زن

و
(g

)
 

 
 پاشی گالیسی  بتائی  بر وزن هزار دانه گندم دیمتی ار اسید هیومیک و محلول کنش پیشبرهم -2شکل 

 .درصد است پنجدار در سطح احتمال دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیبیانگر اختالف معنی  حروف متفاوت 

 
 
 



 345                                                م....                    گندبر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی بتائین  گالیسین اسید هیومیک وتأثیر 

 

 

یکی دیگر از اجزای مهم  تعداد سن له در مترمربع:

عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع است که افزایش آن 

اثر سال تأثیر د شد. سبب افزایش عملکرد دانه خواه

تعداد (. 7داری بر روی این صفت داشت )جدول معنی

درصد نسبت به  33/09در سال دوم  مترمربعسنبله در 

گالیسین  پاشیسال اول بیشتر بود.  همچنین محلول

درصد  13/03بتائین تعداد سنبله در مترمربع  را به میزان 

 و هیومیک اسید کنشبرهم(. 3افزایش داد )جدول 

 در لهسنب تعداد بیشترین که داد نشان بتائین گالیسین

  پاشیمحلول تیمار دو هر در یکسان طوربه مترمربع

 یداس تیمارپیش و تیمارپیش عدم و بتائین گالیسین

 اسید تیمارپیش دیگر،عبارتبه. شد حاصل هیومیک

 در سنبله تعداد دارمعنی افزایش موجب هرچند هیومیک

 پاشیمحلول با آن کنشبرهم ولی، شده مترمربع

 تیمار به نسبت بیشتری تأثیر بتائین گالیسین

 امر این. نداشت تنهاییبه بتائین گالیسین پاشیمحلول

 بتنس را بتائین گالیسین پاشیمحلول ارجحیت و اهمیت

 آن رتأثی با رابطه در هیومیک اسید با بذور تیمارپیش به

 کلش) دهدمی نشان را مترمربع در سنبله تعداد برافزایش

 ینگالیسنشان داده است که تجمع نتایج مطالعات قبلی (. 4

 را نآ مکانیسم وتعداد سنبله گندم را افزایش داده  بتائین

مقاومت گیاه نسبت به  برافزایشاین ترکیب  تأثیردر 

خشکی و کاهش اثرات آن روی رشد گندم بیان کردند 

 (. 7171روزرخ  و 7104)رازا و همکاران 

 

 
 پاشی  گالیسی  بتائی  بر تعداد دانه در سن له گندم دیمکنش سال و محلولبرهم -3شکل 

 .دار در سطح احتمال پنج درصد استدار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیحروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی 

 

تیمارها  اصلیاثرات  نتایج :برداشت شاخص و کلش وزن

بر وزن کلش نشان داد که تفاوتی بین دو سال اجرای 

آزمایش ازنظر وزن کلش وجود نداشت. وزن کلش در 

 بذور با تیمارپیشو باران نیز یکسان بود.  7ارقام آذر 

اسید هیومیک تأثیری بر وزن کلش گندم نداشت. 

وزن  رداری بتأثیر معنی نیز پاشی گالیسین بتائینمحلول

(. بر اساس نتایج مربوط به 3و7  ول ا)جد نداشتکلش 

 کلش نوز بیشترین بتائین، گالیسین در سال متقابل اثر

 دارمق کمترین و بتائین گالیسین کاربرد و دوم سال به

اشت د تعلق بتائین گالیسین کاربرد عدم و اول سال به آن

 گرددمی مشاهده 3 شکل در که همچنان (.3)شکل 

 دوم سال در بتائین گالیسین پاشیمحلول اثربخشی

 ایطشر به مربوط تواندمی امر این. بود اول سال از بیشتر

 مفهوم بدین. باشد آزمایش اجرای سال دو طی بارندگی

 سال از بیشتر مراتببه بارندگی میزان دوم، سال در که

 رطوبتی تنش شدت اینکه احتمال و( 3 جدول) بوده اول

c
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a a
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LSD (0.05)= 1.57
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 از کمتر زراعی دوم سال در گندم رشد فصل طول در

 امر این بنابراین،.  است محتمل بسیار باشد، اول سال

 اثربخشی مهم هایجنبه از دیگر یکی عنوانبه تواندمی

 در گندم رویشی رشد بر بتائین گالیسین پاشیمحلول

 . شود گرفته نظر در دوم سال

 نگالیسی و هیومیک اسید رقم، متقابل اثرات نتایج        

 تأثیری تیمارها اعمال 7آذر رقم در که داد نشان بتائین

 پاشیمحلول باران، رقم در ولی نداشتند کلش وزن بر

 ومیک،هی اسید با بذور تیمارپیش بدون بتائین گالیسین

 هیومیک اسید از استفاده و داده افزایش را کلش وزن

 (. 1 شکل) نداشت پی در صفت این بیشتر افزایش

 

 

 
 دیم گندم مترمربع در سن له تعداد بر بتائی  گالیسی   پاشیمحلول و  هیومیک اسید ی ارتشیپکنش برهم -4شکل

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیمعنیحروف متفاوت  بیانگر اختالف  
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a

 

 

 پاشی  گالیسی  بتائی  بر وزن کلش گندم دیمکنش سال و محلولبرهم -2شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حداقل تفاوت معنی دار بین تیمارها براساس آزمونحروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی 
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 بتائی   بر وزن کلش گندم دیمپاشی  گالیسی   کنش رقم، پیش تی ار اسید هیومیک و محلولبرهم - شکل

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیحروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی 

 

شاخص برداشت بر توزیع نسبی مواد 

های اقتصادی و سایر مخازن فتوسنتزی بین مخزن

موجود در گیاه داللت دارد. نتایج نشان داد که شاخص 

برداشت تحت تأثیر سال، رقم، اسید هیومیک و گالیسین 

کنش سال در (. برهم3و  7بتائین قرار نگرفت )جدول 

پاشی گالیسین بتائین نشان داد که بیشترین محلول

 به سال دوم و 473/1شاخص برداشت به میزان 

پاشی  گالیسین بتائین و کمترین آن به میزان محلول

پاشی( متعلق بود به سال اول و تیمار شاهد )آب 383/1

پاشی گالیسین بتائین در محلول، دیگرعبارتبه(. 2)شکل 

تأثیر بود ولی در سال سال اول بر شاخص برداشت بی

دار بودن تأثیر معنی دوم افزایش آن را به دنبال داشت.

 در نآ تیمارها بر شاخص برداشت به مفهوم تأثیر بیشتر

 بتنس دردانه فتوسنتز فرآیند در تولیدشده مواد ذخیره

 هب توجه با مذکور نتایج .است گندم رویشی هایاندام به

 در ینبتائ گالیسین پاشیمحلول تیمار اعمال بودن یکسان

 و مقدار بودن متفاوت به قویاحتمالبه سال، دو هر

 بررسی این اجرای سال دو طی بارندگی فصلی توزیع

 تأثیرگذاری که مفهوم بدین(. 2شکل) شودمی مربوط

 مواد ذخیره برافزایش بتائین گالیسین پاشیمحلول

 اکخ رطوبتی وضعیت به احتماالً دیم، گندم فتوسنتزی

 کمبود شرایط در و بوده وابسته گیاه ریشه محیط در

 ینگالیس پاشیمحلولتأثیر  ،خشکی تنش بروز و رطوبت

 وادم ذخیره افزایش یا برداشت شاخص صفت بر بتائین

ین ها در اسایر بررسینتایج  .یابدکاهش می  فتوسنتزی

پاشی گالیسین بتائین با محلولزمینه نشان داده است که 

دانه و  شدن پر زمانمدت ،کاهش اثرات تنش خشکی

 بخشد. بنابراین،انتقال مواد را از منبع به مخزن بهبود می

تأثیر مثبتی بر  تواندمی ضمن افزایش عملکرد دانه،

 و 7104)احمد و همکاران  داشته باشدشاخص برداشت 

 (.7103گوپتا و سیند 
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 بتائی  بر شاخص برداشت گندم دیمپاشی گالیسی  کنش سال و محلولبرهم - شکل

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیحروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی 

 

 ذورب تیمارپیش نتایج اثرات متقابل ارقام گندم،

 صفت رب بتائین گالیسین پاشیمحلول و هیومیک اسید با

 تفاوت. است شده آورده 8 شکل در برداشت شاخص

 به پاسخ ازنظر 7 آذر و باران رقم دو بین توجهیقابل

. تداش وجود بتائین گالیسین و هیومیک اسید تیمارهای

 شاخص بر تأثیری تیمار دو این اعمال باران رقم در

 کامالً العملعکس 7 آذر رقم در ولی، نداشتند برداشت

 پاشیمحلول و داشت وجود هاآن به نسبت متفاوتی

 اسید تیمارپیش از استفاده بدون بتائین گالیسین

 به نسبت را برداشت شاخص درصد 90/1 هیومیک،

( کهیومی اسید و بتائین گالیسین از استفاده عدم) شاهد

 ذرآ رقم دو ژنتیکی هایتفاوت مذکور نتایج. داد افزایش

 رقم  که شودمی استنباط چنین و داده نشان را باران و 7

 تائینب گالیسین به پاسخ ازنظر  باران رقم به نسبت 7 آذر

( 7171) روزرخ توسط نیز مشابهی نتایج. باشد ترکارا

 گالیسین پاشیمحلول که دریافت نامبرده. شد گزارش

 ار دیم گندم ارقام برداشت شاخص صفت تنهانه بتائین

 سرداری و 7آذر ارقام در نیز مثبتی تأثیر بلکه داد افزایش

 سازگاری با رابطه در موردمطالعه، ارقام سایر به نسبت

 دنش پر مرحله در ویژهبه خشکی تنش شرایط با بیشتر

 .داشت دانه
 

 :دانه در مس و یرو فسفر، عناصر غلظت و  یپروتئ زانیم

مقایسه  های آزمایش وتجزیه واریانس مرکب داده نتایج

ان بر صفات میز اثرات اصلی تیمارهاها مربوط به میانگین

 بهپروتئین و غلظت عناصر فسفر، روی و مس در دانه 

آورده شده است. محتوی  4و  7ول ادر جدترتیب 

پروتئین دانه یک صفت کیفی مهم برای گندم دیم است که 

متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. بیشترین درصد 

درصد به دست 21/03دانه در سال اول معادل پروتئین 

که  درصد بیشتر بود 11/3آمد که نسبت به سال دوم 

احتماالً ناشی از کاهش میزان بارندگی در سال اول نسبت 

. سایر محققین نتایج مشابهی (0به سال دوم باشد )جدول 

( دریافتند که تنش 7100را گزارش کردند. باال و همکاران )

میزان تجمع نشاسته در دانه و به  خشکی موجب کاهش

ن علت چنی شود.دنبال آن افزایش درصد پروتئین دانه می

 زا ناشی دانه پروتئین درصد افزایش فرآیندی، احتماالً

 نشاسته میزان درنتیجه و آندوسپرم هایسلول کاهش

 هب دانه پوسته نسبت معموالً ها،سلول این کاهش با. باشد

از آنجائی که میزان پروتئین در و  یافتهکاهش آندوسپرم

پوسته نسبت به سایر اجزای دانه بیشتر است بنابراین، 

بال و رحمان  یابد )ترنمیزان پروتئین دانه افزایش می

7117.) 
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 پاشی گالیسی  بتائی  بر شاخص برداشت گندم دیماسید هیومیک و محلول تی ارپیشکنش ارقام گندم و برهم - شکل

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین تیمارها براساس آزمون حداقل تفاوت معنیحروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی 

 

     

بذرهای گندم با اسید هیومیک بر میزان  تیمارپیش

پاشی  گالیسین دار نبود. با محلولپروتئین دانه معنی

درصد رسید که نسبت 44/07بتائین مقدار این صفت به 

 درصد 34/4به شاهد )عدم کاربرد گالیسین بتائین(، 

 نیز( 7107) همکاران و الدسوقی(. 4جدول) بود بیشتر

 مگند دانه پروتئین میزان افزایش در را مشابهی نتایج

 گالیسین پاشیمحلول با را خشکی تنش شرایط تحت

ولی، دلیل مشخصی را برای آن  کردند گزارش بتائین

 نگالیسیها نشان داده است که نتایج بررسی ارائه ندادند.

-نقش مهمی در افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش بتائین

و همکاران  یانگهای خشکی و افزایش دمای محیط دارد )

احتمال اینکه  ،و بنابراین  (7119خان و همکاران  و 7112

ها توانسته باشد در شرایط دیم با کاهش اثرات این تنش

شرایط رشد و بهبود تولید محصول را فراهم نماید بسیار 

 محتمل است. 

تفاوتی بین غلظت فسفر دانه نشان داد  آزمایش نتایج     

 غلظت ولی .نداشت وجود آزمایش انجام سال طی دو

 جدول) بود 7 آذر رقم از بیشتر باران رقم در دانه فسفر

 باران رقم باالتر کارایی دلیل به احتماالً تفاوت این(. 4

 . باشد فسفر بیشتر جذب در 7 آذر رقم به نسبت

 فرفس غلظت هیومیک اسید با گندم بذور تیمارپیش      

 داد افزایش شاهد به نسبت درصد14/7 میزان به را دانه

 مارتیپیش درنتیجه دانه فسفر غلظت افزایش(. 4 جدول)

ر فراهمی بیشتر فسفزیست از ناشی احتماالً اسید هیومیک

ناشی از تأثیر اسید هیومیک در محیط ریشه گیاه باشد. 

تیمار ( گزارش کردند پیش7102بزوگلوا و همکاران )

ر فسفر دهیومیک، قابلیت استفاده  بذور گندم با اسید

خاک و درنتیجه میزان جذب آن را در گیاه افزایش داد. 

ای را فرآیندهای کنترل فعال علت چنین پدیده

وسیله ریشه گیاهان تیمار شده با پذیری فسفر بهتحریک

مواد هیومیکی از طریق مکانیسم ترشحات ریشه و 

کننده فسفر های حلافزایش جمعیت میکروارگانیسم

هیومیک در محیط ریشه بیان  درنتیجه حضور اسید

 نمودند.
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محتوای روی و مس دانه از صفات مهم کیفی گندم      

شوند که سازی محصول محسوب میویژه ازنظر غنیبه

متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. در این آزمایش 

های اجرای آزمایش و ارقام ازنظر غلظت تفاوتی بین سال

نشد و اثرات اصلی  عناصر روی و مس دردانه مشاهده

و متقابل تیمارهای اسید هیومیک و گالیسین بتائین نیز 

نبودند  داریمعنبر غلظت این عناصر ازنظر آماری 

 (. 4و 7)جداول 

 

  انهدردمیانگی  اثرات  سال، رقم، اسید هیومیک و گالیسی  بتائی  بر درصد پروتئی  و غلظت فسفر، روی و مس  -4جدول 

 تی ار
 پروتئی 

  % دانه

 دانه فسفر

 1-mg.kg  

 دانه روی

 1-mg.kg  

 دانه مس

 1-mg.kg  

 a21/03 a403/1 a71/03 a42/00 † 0391-92 سال

98-0392 b14/01 b430/1 b31/02 b00/00 

LSD 

(0.05) 
 23/1 170/1 31/3 74/7 

 a92/00 b400/1 a09/01 a11/00 7 آذر رقم

 a32/07 a433/1 a30/01 a38/00 باران
LSD 

(0.05) 
 23/1 170/1 31/3 74/7 

 اسید

 هیومیک
 a70/07 b401/1 a18/01 a71/00 شاهد

 a04/07 a472/1 a47/01 a37/00 تیماریشپ
LSD 

(0.05) 
 71/1 101/1 83/1 37/1 

 گالیسین

 بتائین
 b91/00 a470/1 a37/01 a19/00 (پاشی)آب شاهد

 a44/07 a474/1 a08/01 a31/00 پاشی برگ
LSD 

(0.05) 
 71/1 101/1 83/1 37/1 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.آزمون حداقل تفاوت معنی اساس بردار بین تیمارها حروف متفاوت  بیانگر اختالف معنی†

 

 

 کلی گیرینتیجه

ه تعداد سنبل ،صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله     

پروتئین دانه و غلظت عناصر فسفر و مس  ،در متر مربع

 بارندگی درصد 10/08 میزان با دوم زراعی سال در دانه

 سال به نسبت تر پائین دمای درصد 17/73 و بیشتر

 این واقعیت بیانگر مذکورنتایج . بودند برتر اول زراعی

است که تولید گندم دیم وابستگی انکارناپذیری به 

ویژه ازنظر توزیع و مقدار عوامل تغییرات اقلیم به

و  7بذور  ارقام آذر  تیمارپیشبارندگی و دما دارد.  با 

 دارباران با اسید هیومیک در زمان کاشت، افزایش معنی

کیلوگرم در هکتار و وزن هزار  001عملکرد دانه به میزان 

گرم مورد انتظار است.  47/0دانه گندم به میزان 

 ناولی تولید هایزمان در بتائین پاشی گالیسینمحلول

 49کد) بستنیآ نمو مرحله و( زادوکس 30کد) ساقه گره

 و دانه عملکرد صفات بر را تأثیر بیشترین(  زادوکس

 خوشه در دانه تعداد دانه، هزار وزن شامل عملکرد اجزای

 انجام مشابه شرایط در و داشته مربع در خوشه تعداد و

-یم فوق مراحل در بتائین گالیسین کاربرد تحقیق، این

 محصول عملکرد هکتار در کیلوگرم 011 میزان به تواند

 توایمح ازنظر دانه کیفی پتانسیل بررسی. دهد افزایش را

 گالیسین  پاشیمحلول که داد نشان نیز دانه پروتئین

. ستا مؤثر دانه پروتئین محتوی برافزایش کامالً بتائین

 بیانگر ،7آذر و باران رقم دو در دانه فسفر غلظت تفاوت

 فسفر عنصر جذب کارایی در ارقام ژنتیکی هایتفاوت

 محصول تولید در خاک حاصلخیزی مدیریت در که است

 این رد بیشتری تحقیقات. گیرد قرار مدنظر باید دیم گندم
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 یمد گندم هایتیپ ژنو و ارقام کارایی ازنظر ویژهبه زمینه

 موجب هیومیک اسید با گندم تیمارپیش. است موردنیاز

 یرتأث از ناشی احتماالً که شده دانه فسفر غلظت افزایش

 جذب بر ریشه کارایی افزایش و فسفر جذب قابلیت بر آن

 حیطم به فسفر عرضه که آنجائی از. باشد گیاه در فسفر

 ورتص انتشار پدیده طریق از و کند بسیار گیاهان ریشه

 با وربذ تیمارپیش درنتیجه فسفر جذب افزایش گیرد،می

 یدبا آتی تحقیقات ،لذا و بوده مهم بسیار هیومیک اسید

 هریش رشد در تسریع بر اسید هیومیک تأثیر ٔ  درزمینه

 آهکی هایخاک دیم شرایط در ضروری عناصر جذب و

ردد گپیشنهاد می آمدهدستبه نتایج اساس بر. یابد تمرکز

 بذور تیمارپیشدیم از  تغذیه گندمدر برنامه مدیریت 

شی  پامحلول یا اسید هیومیک وگندم با محلول پنج درصد 

در مراحل تولید  موالر میلی 011با غلظت  گالیسین بتائین

زادوکس( و مرحله نمو آبستنی  30اولین گره ساقه )کد

 تحقیق این انجام مشابه مناطق در(  زادوکس 49)کد

 أمینت و تولید پایداری راستای در بتوان تا شود، استفاده

-وبمطل باکیفیت و بیشتر محصولی جامعه غذایی امنیت

 . نمود تولید تری

 

 سپاسگزاری

 یمد تحقیقات موسسه محترم مسئولین از وسیلهبدین      

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز و کشور

 امکانات و اعتبار تأمین خاطر به غربی آذربایجان طبیعی

 .گرددمی قدردانی و تشکر پژوهش این اجرای برای الزم
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