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 چکیده
 اسـت.  آن هاي یافته سازي یکپارچه منظور به مختلف مطالعات به مربوط آماري نتایج از بزرگ اي مجموعه آماري، تحلیل علم 1فراتحلیل

 مینگ،اسـموپرای  هیـدروپرایمینگ،  شـوري،  تـنش  نیتـروژن،  کـود  سـطوح  ورزي، خـاك  شامل زراعی عملیات برخی اثر مطالعه این در
 2هـدگز  رویکـرد  با فراتحلیل روش به گندم برداشت شاخص و دانه عملکرد بیولوژیک، عملکرد بر فیزیکی پرایمینگ و هورموپرایمینگ

 در صـفات  مقـادیر  دهی وزن از پس شدند، مقایسه شاهد مقابل در مختلف هاي تیمار ها آن در که تحقیقاتی در منظور این به شد. آزمون
 مقـادیر  در نیتروژن کود از استفاده که داد نشان فراتحلیل نتایج شد. زده تخمین آن اطمینان حدود و واکنش نسبت آثار، اندازة تیمار، هر
 عملکـرد  بیشـترین  شد. برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد افزایش باعث گندم کشت در هکتار در کیلوگرم 50-250
 هکتار در کیلوگرم 250-230 سطح در نیز برداشت شاخص باالترین و هکتار در کیلوگرم 150-125 سطح در بیولوژیک عملکرد و دانه

 و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد افت باعث آبی و دیم اراضی دو هر در رایج ورزي خاك به نسبت نیز ثانویه ورزي خاك شد. مشاهد
 تولیـد  افـت  درصـدي)  41/76( بیشـترین  و درصد) 15/21( کمترین بود. مشهودتر دیم اراضی در کاهش این که شد برداشت شاخص

 هیـدروپرایمینگ،  که داد نشان نتایج همچنین، شد. حاصل ثانیه در متر بر زیمنس دسی 16-12 و 6-4شوري در نیز دانه) (عملکرد گندم
 و 19 ،23 ،16 میـزان  بـه  بترتی  به برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد افزایش باعث هورموپرایمینگ و اسموپرایمینگ

 مطالعه مورد صفات بر (غیرمعنادار) اي مالحظه قابل تأثیر فیزیکی پرایمینگ اینکه ضمن است. شده درصدي1 و 59 ،50 و 25 ،24 ،30
ـ  کود هکتار در کیلوگرم 150-125 مصرف بر طورکلی به نتایج انجامید. درصد 3 حدود در دانه عملکرد افزایش به فقط و نداشت  ه،ازت
 آبیاري یا ها خاك در کشت به توصیه دیم، اراضی در رایج ورزي خاك ادوات با ثانویه ورزي خاك ادوات جایگزینی نتایج در بیشتر دقت

 توانـایی  بیـان  ضـمن  گنـدم،  تولیـد  بـر  اسـموپرایمینگ  و هیدرو هورمو، مثبت آثار و ثانیه بر متر بر زیمنس دسی 4 از کمتر هاي آب با
 دارد. تأکید تولید بر مؤثر و مهم عوامل منفی یا مثبت آثار کردن نهایی و ساییشنا در فراتحلیل

 هدگز آماري، نتایج عملکرد، تحقیقات، ها: واژه کلید

                                                           
1. Meta-analysis 
2. Hedges 
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 مقدمه .1
 از حاصـل  مسـتقل  نتایج ترکیب و بندي جمع علم فراتحلیل

 نتیجۀ در که است مختلف تحقیقات و مقاالت زیادي تعداد
 چــه مطالعــات از اي مجموعــه در کــه گفــت تــوان مــی آن

ــه ــل اي نتیجـ ــده حاصـ ــت شـ ــال از .]21[ اسـ  1976 سـ
 و تربیتـی  پزشـکی،  هـاي  حـوزه  در شماري بی هاي پژوهش

 از که است شده انجام روش این از استفاده با محیطی علوم
 قـدرت  بـه  تـوان  مـی  رویکـرد  ایـن  به گرایش اصلی دالیل
 .]3[ دکـر  اشـاره  مرورگر جایگاه در روش این باالي آماري
 اطالعات از بیشتر اطالعات آوردن دست به فراتحلیل هدف
 هـاي  مطالعـه  نتـایج  ریخـتن  هـم  روي بـا  که است موجود
 بـه  شـود.  می حاصل آماري آنالیز چند یا یک با و تر کوچک
ــایجی ترتیــب ایــن  هــاي مطالعــه در اســت ممکــن کــه نت

 مطالعـۀ  هـا  ده متاآنـالیز  از استفاده با نشود، کشف تر کوچک
 فراتحلیـل،  واقـع  در .]16 و 13[ شـد  خواهد حاصل وچکک

 بـه  مربـوط  آمـاري  نتـایج  از بزرگ اي مجموعه آماري تحلیل
 اسـت  آن هاي یافته سازي یکپارچه منظور به مختلف مطالعات

 فراتحلیـل  انجام براي کیفی و کمی رویکردهاي امروزه .]11[
 لـه جم از متفاوتی آماري هاي روش آن براساس که شده ارائه
 و هـا z جمـع  هـا، t جمـع  احتمـاالت،  جمع ها، لگاریتم جمع
 هـا  آن تـرین  معـروف  و انـد  شده تعریف نیز بندي بلوك روش

 بـه  تنهـا  نـه  روش ایـن  در اسـت.  هـدگز  فراتحلیـل  رویکرد
 انـدازة  واریـانس  بلکـه  شود، می توجه مطالعات میان اختالف

 .]11 و 10[ شود می محاسبه نیز مطالعات اثر
 این از زراعی علوم در شماري انگشت ققانمح تازگی به
 تحقیقــات نتــایج مقایســۀ بــراي (فراتحلیــل) آمــاري روش

 سـایت  در جستجو اما، .]22 و 12 [اند کرده استفاده مختلف
 جهاد و دانشگاهی معتبر مجالت هاي پایگاه تمامی ،1گوگل

 روش، این از استفاده با کنون تا که دهد می نشان دانشگاهی
 انجـام  ایـران  در کشـاورزي  علوم رشتۀ در یقتحق یک تنها

                                                           
1. Google 

 مجمـوع  در کـه  داد نشـان  تحقیـق  نتـایج  .]20 [است شده
 درصد و سرعت درصدي، 17 و 4 افزایش باعث پرایمینگ

 نسـبت  ساعت 24-12 پرایمینگ زمان مدت شد. زنی جوانه
 بـر  بیشـتري  مثبـت  اثـر  پرایمینـگ  زمانی هاي دوره سایر به

 اسـیدهاي  از اسـتفاده  نکـه ای ضمن داشت. درصد و سرعت
 افـزایش  بیشـترین  سبب هیدروپرایمینگ و ها هورمون آلی،
ــه درصــد در ــی جوان ــدند. زن ــن ش ــالی در ای ــود ح ــه ب  ک

 جوانـه  سـرعت  و درصد بر مثبتی اثر تنها نه اسموپرایمینگ
 در .]19[ شد نیز صفت این کاهش سبب بلکه نداشت، زنی

 روي بـر  اظتیحف کشاورزي بلندمدت آثار فراتحلیل مطالعۀ
 ارتباطی که داد نشان نتایج نیز دیم شرایط در ذرت عملکرد

 وجـود  ساالنه بارندگی میزان و ذرت دانه عملکرد بین قوي
 نشـان  تحقیـق  هـاي  داده درصـد  92 که صورت بدین دارد.
 دلیل به زیاد، بارش میزان با مناطق در مالچ پوشش که دادند
 85 ضـمن  در .شـد  منجـر  عملکـرد  کاهش به غرقابی، آثار

 آثـار  بهبـود  در خـاك  بافـت  مهـم  اثـر  بـه  نیز نتایج درصد
 تـأثیر  مشـابه  اثـر  ایـن  کـه  داشتند تأکید کشاورزي حفاظتی
 در هـا  آن مثبـت  اثـر  و مطلـوب  زهکشی با هاي خاك مثبت
 اثــر متاآنــالیز در .]17[ اســت محصــوالت عملکــرد بهبــود

 سـوئد  در زیسـتی  تنـوع  و فراوانـی  بـر  ارگانیک کشاورزي
ــزارش ــده گ ــه اســت ش ــی ک ــودات فراوان ــده موج  در زن
 از بیشـتر  درصـد  50 ارگانیـک  کشاورزي تحت هاي سیستم
 در دیگـري  متاآنـالیز  در .]2[ بـود  کشـت  هاي سیستم سایر
 تولید روي آز اوره و نیتریفیکاسیون هاي بازدارنده اثر اسپانیا

 نتـایج  و شـد  بررسی نیتروژن از استفاده کارایی و محصول
 و نیتریفیکاسـیون  هـاي  بازدارنده از استفاده که داد نشان آن

ــه آز اوره ــب ب ــث ترتی ــزایش باع ــدي 9/12 و 5/7 اف  درص
 بافـت  با هاي خاك در نیتروژن از استفاده کارایی و عملکرد
 اراضـی  و مکـانیزه  آبیاري سیستم تحت هاي سیستم کوارتز،

 آثـار  این اینکه ضمن شد، ها آن در نیتروزن باالي مصرف با
 مطالعات در موجود مدیریتی و محیطی فاکتورهاي به بتمث



 فراتحلیل  برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران

 
 1397بهار   1شماره   20دوره 

193

 در آز اوره هـاي  بازدانـده  همچنـین  بود. وابسته بررسی مورد
 بـه  و ]1[ بودنـد  اثر اندازة بیشترین داراي قلیایی هاي خاك

 از اقلـیم  تغییـر  مطالعـات  در فراتحلیـل  از اسـتفاده  اهمیت
 افـزایش  و جهـانی  گرمـایش  بـه  هـا  اکوسیستم پاسخ جمله
 بر زمین آمایش اثر و ازون و کربن اکسید دي گازهاي غلظت
 فراتحلیـل  بررسی در .]23[ است  شده اشاره نیز اقلیم تغییر
 کـه  داد نشـان  نتـایج  نیـز  برنج عملکرد بر گیاهی بقایاي اثر

 عملکـرد  معنـادار  افـزایش  به منجر گیاهی بقایاي از استفاده
 .]9[ نداشت بوته رد سنبله تعداد بر معناداري تأثیر اما شد،

 در شـده  مطـرح  سـؤاالت  دربارة نیز دیگر مطالعات در
 اکولـوژي  در فراتحلیـل  مفیـد  کـاربرد  به اکولوژیکی، زمینؤ
 ایــن انجــام از هــدف رو ایــن از .]14[ اســت  شــده اشــاره

 در روش ایـن  از اسـتفاده  اهمیـت  دادن نشـان  .1 پـژوهش: 
 ورزي، خـاك  کلـی  اثر بررسی .2 و متعدد نتایج بندي جمع

 هـاي  روش برخـی  و شـوري  تنش نیتروژن، کود از استفاده
 بود. گندم تولید بر پرایمینگ

 
 ها روش و مواد .2
 در یافتـه  نشـر  زراعـی  مختلـف  مطالعات از تحقیق این در

 اسـتنادي  اطالعـاتی:  هـاي  پایگـاه  دانشگاهی، معتبر مجالت
 بـه  بسـته  آن در که مگیران و دانشگاهی جهاد اسالم، جهان
ــ ــزان و هدامن ــی می ــه دسترس ــاالت ب ــه در مق ــاي: زمین  ه
 هیـدروپرایمینگ،  شـوري،  تـنش  نیتروژن، کود ورزي، خاك

 بـر  هورموپرایمینـگ  و فیزیکـی  پرایمینـگ  اسموپرایمینگ،
 گنـدم  برداشت شاخص و دانه عملکرد بیولوژیک، عملکرد

 شـده  مقایسـه  شـاهد  مقابل در مختلف تیمارهاي آن در که
 ایـن  در تحلیلـی  فرا رویکرد ).1 ول(جد شد استفاده باشند،

 ایـن  در .]7[ شـد  گرفته نظر در هدگز رویکرد نیز، پژوهش
 واریـانس  بـه  بلکه مطالعات، بین اختالف به تنها نه رویکرد
 مقالـه  هـر  در منظور این به شد. خواهد توجه نیز اثر اندازة
 تکـرار  (تعداد نمونه اندازة و معیار انحراف میانگین، مقادیر

 کـه  شـده  اعمـال  تیمار و شاهد تیمار براي زمایش)آ هر در
 ضـمن  سـپس  شدند. استخراج اند، شده داده نشان ترتیب به

 محاسـبه  زیر صورت به )Rواکنش( نسبت ها، داده بندي دسته
 آمـد  دسـت  به نیز واکنش نسبت لگاریتم آن دنبال به و شد

]8[: 

)1(        ExR
xc

  

 اعمـال  تیمـار  در صـفت  متوسـط  مقدار Ex آن در که
 بـه  است. شاهد تیمار در صفت مقدار میانگین Cx و شده
 مقیـاس  حسـب  بـر  واکـنش  نسـبت  که است بهتر دلیل دو

 لگـاریتم  مقیـاس  اینکـه،  نخست شود. آورده خطی لگاریتم
 دارد.  بهیمشـا  رفتار کسر مخرج صورت انحرافات با خطی

 تغییـرات  تـأثیر  تحـت  بیشـتر  نسـبت  ایـن  که مفهوم این به
 است، باشد) کوچک مخرج وقتی خصوص (به کسر مخرج
 تغییـرات  تأثیر تحت مساوي طور به نسبت این لگاریتم ولی

 کـه  اسـت  ایـن  دوم دلیـل  دارد. قرار کسر مخرج و صورت
 توزیـع  ولی دارد، چولگی معموالً )R( واکنش نسبت توزیع

 نرمـال  معمـوالً  )L( لگـاریتمی  صـورت  بـه  واکـنش  بتنس
 زیــر صــورت بــه واکــنش نســبت بنــابراین، بــود. خواهــد
 شد: خواهد لگاریتمی

  )2( E

C

xL ln R ln( )
x

  

 از اسـتفاده  مختلف، هاي مطالعه مقایسۀ براي راه بهترین
 تـأثیر  انـدازة  تخمین در که چند هر است. ها آن اثر میانگین
 متفـاوتی  معیـار)  (اشـتباه  هـاي  دقـت  مختلف، ايه آزمایش
 هـا  داده دهـی  وزن باید متاآنالیز، از قبل بنابراین، دارد. وجود

 آزمایشـی  دقت که هایی مطالعه ترتیب این به گیرد، صورت
 موجـب  کـه  داشت خواهند نیز بیشتري وزن دارند باالتري
 میـانگین  شـد.  خواهد زده تخمین تأثیر اندازة دقت افزایش
 دقـت  بیشـترین  کـه  واکـنش  نسـبت  لگاریتم شده دهی وزن

 هـاي  رابطه از استفاده با کند، می ایجاد را واریانس) (کمترین
 شود: می محاسبه زیر
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 در تکـرار  تعداد ،w و مطالعه شمارة ،i رابطه این در که
 لگـاریتم  میـانگین  بـراي  اطمینـان  حدود ست.ا مشاهده هر

lnواکـنش(  نسبت R(  بـا  کـه )LCL،UCL(  نشـان 
 آید: می دست به زیر طریق از نیز شوند، می داده

 )6(       
a

2
CL L ( z SEM(L )) 

)7(      L U(CL ) (CL ) 
 گرفتــه لگــاریتم  آنتــی )،( مقــادیر از بعــدي درگــام

( شـده  لگـاریتم  آنتـی  هـاي  میـانگین  سـپس  شود. می
p

( 
( بـراي  هـا  اطمینـان  حدود و مقایسه

p
 زیـر  صـورت  بـه  )

 :شد خواهد محاسبه
 

)8(         
L p Lexp(CL ) exp(CL )  

 لگـاریتم  بـراي  اطمینان حدود که داشت توجه باید البته
 هـایی  داده اطمینان حدود ولی است، متقارن واکنش، نسبت

( شـده  انجـام  آنهـا  روي تبـدیل  معکوس که
p

 متقـارن  )
 تحقیقـات  زیـاد  تعـداد  هب توجه با تحقیق این بود. نخواهد
 کـاربردي  و منسـجم  لزوم و خاص اي زمینه در گرفته انجام
 ایـن  از اسـتفاده  با رابطه این در شد. انجام نتایج، این کردن
 کـدام  و افزایشـی  اثر داراي تیمار کدام که شد تعیین آزمون
 و بیولوژیـک  عملکـرد  دانـه،  عملکـرد  بـر  کاهشی اثر تیمار

 که تیمارهایی اینکه ضمن ارد،د گندم گیاه برداشت شاخص
 نیـز  نداشـتند،  فـوق  اجـزاي  بـر  منفی یا مثبت اثر نوع هیچ

 معیـار  انحـراف  میـانگین  مقـادیر  استخراج شدند. مشخص
 رسـم  و )2/9 (نسـخه  SAS افـزار   نـرم  از اسـتفاده  با خطاها
 .]18[ شد انجام Excel افزار نرم محیط در نیز اشکال

 شاهد مقابل در مطالعه مورد تیمارهاي .1 جدول

   منبع مقاالت تعداد شاهد بررسی مورد تیمار ردیف

1 
 هـم  بـر  عمود یسکد بار دو اکثراً + دار برگردان گاوآهن با (شخم متداول شخم
 آبی و دیم شرایط تفکیک به بهار) در

 بـا  شـخم  صـفر+  پاییزة شخم
 در کشت از قبل ثانویه ادوات
 بهار
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2 
 200-180 ،150-125 ،100-80 ،50 از کمتـر  سطوح (در نیتروژن کود مصرف

 هکتار) در کیلوگرم 250-230 و
 67 نیتروژنه کود مصرف عدم

 متر) بر منسزی دسی 16-12 و 10-8 ،6-4  سطوح شوري(در تنش 3
 یـا  معمـولی  خـاك  در کشت
 غیرشور آب با آبیاري

54 

 38 پرایمینگ عدم ساعت) 18 زمان مدت در آب با (پرایمینگ هیدروپرایمینگ 4

5 
 سـدیم،  کلریـد  پتاسـیم،  کلریـد  قبیـل  از هایی نمک با (پرایمینگ اسموپرایمینگ

 منیزیم) سولفات و گلیکول اتیلن پلی و پتاسیم فسفات
 34 یمینگپرا عدم

 44 پرایمینگ عدم آلی) ترکیبات با (پرایمینگ هورموپرایمینگ 6

7 

 در بـذور  دادن (قـرار  مغناطیسـی  میـدان  تکنیـک  از (اسـتفاده  فیزیکی پرایمینگ
 هاي شدت در بتا و گاما هاي اشعه از استفاده تسال)، 6/0 حدود مغناطیسی میدان

 رادیـویی  امـواج  معـرض  در بذور دادن قرار همچنین و میکروکوریل 2 متوسط
 بـذور  بـا  مقایسـه  در مربـع  متـر  سـانتی  بر وات 3 شدت حداکثر با اولتراسونیک

 (شاهد)) پرایمینگ بدون

 6 پرایمینگ عدم
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 بحث و نتایج .3
 ،50 از کمتـر  سـطح  پـنج  در نیتـروژن  کود اثر فراتحلیل در
ــوگرم 250 -230 و 200 - 180 ،120-150 ،80-100  کیلـ
 هـاي  نهـاده  سـهم  افـزایش  بـا  که داد نشان یجنتا هکتار، در

 در کیلـوگرم  150-125 دامنۀ تا مزرعه به ورودي نیتروژنی
 پیـدا  افـزایش  بیولوژیـک  عملکرد نیز نسبت همان به هکتار
 از بـاالتر  مقادیر به نیتروژن کود مصرف افزایش با و کند می

 بیولوژیـک  عملکـرد  افزایش در کاهشی روند کیلوگرم 150
 منحنـی  مفهـوم  بـا  دقیقـاً  مـورد  این که شد اهدخو مشاهده
 دارد. مطابقـت  نیتروژنه هاي نهاده به عملکرد سهمی واکنش
 در کیلـوگرم  50 مقـدار  تـا  بیولوژیک عملکرد افزایش سهم

ــار، ــد 65/26 هکت ــورت در و درص ــرف ص  100-80 مص
 16/31 حــدود بیومــاس افــزایش نیتــروژن، کــود کیلــوگرم

 کـود  مصـرف  افـزایش  بـا  اینکه ضمن آمد. دست به درصد
 عملکـرد  هکتـار،  در کیلـوگرم  150-125 میزان در نیتروژن

 (مصـرف  خود پایینی سطح نسبت درصد 8 فقط بیولوژیک
 بیشـتر  مصرف همچنین، داشت. افزایش کیلوگرم) 80-100
 هکتـار  در کیلـوگرم  250-230 و 200-180 مقادیر در کود
 و شـت دا بیومـاس  تولیـد  افزایشـی  رونـد  بـر  نزولـی  تأثیر
 عملکـرد  درصـدي  18/28 و 12/34 افزایش باعث ترتیب به

   ).1 (شکل شدند بیولوژیک
 مشـابه  نیز دانه عملکرد بر نیتروژن کود اثر دربارة نتایج

 رونـد  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  بود بیولوژیک عملکرد بر آن اثر
 هکتـار  در کیلـوگرم  150 میـزان  تـا  دانـه  عملکـرد  افزایش
 مقـادیر  از و بـود  باالتر خود قبلی سطوح به نسبت همچنان

ــوگرم 180-200 ــه کیل ــاال ب ــزایش در کاهشــی شــیب ب  اف
 کـود  کیلـوگرم  50 تـا  مصـرف  شـد.  مشـاهد  دانـه  عملکرد
 100-80 مصـرف  و درصـدي  31 افـزایش  سـبب  نیتروژنه
 دانـه  عملکـرد  درصدي 27/38 افزایش باعث کود کیلوگرم

-125 سـطوح  در دانه عملکرد افزایش سهم همچنین، شد.
 31/47 و 27/44 ترتیـب  بـه  کود کیلوگرم 200-180 و 150

 در نیـز  دانـه  عملکـرد  افـزایش  درصد باالترین بود. درصد
ــطح ــوگرم 250-230 س ــود کیل ــه ک ــد) 37/48 ( ازت  درص

 ).2 (شکل آمد دست به
 بر آن اثر به نسبت برداشت شاخص بر نیتروژن کود اثر
 و کمتـر  حـدودي  تـا  بیولوژیـک  عملکـرد  و دانـه  عملکرد

 برداشـت  شاخص افزایش میزان بود. درصد 80/19 داکثرح
ــطوح در ــر س ــوگرم 150-125 و 100-80 ،50 از کمت  کیل

 درصد 56/9 و 7 ،06/3 برابر، ترتیب  به و درصد 10 از کمتر
 افزایش کیلوگرم) 200-180( کود بیشتر مصرف با اما، بود.

 در اینکـه  ضـمن  رسـید.  درصد 52/17 به برداشت شاخص
 افـزایش  نیتـروژن،  کود کیلوگرم 250-230 مصرفی سطوح
 ).3 (شـکل  یافـت  تنـزل  درصـد  36/8 به برداشت شاخص
 مصرف اثر بودن مثبت بیان ضمن نیتروژن کود اثر فراتحلیل

 بـه  برداشت شاخص و دانه بیولوژیک، عملکرد بر کود این
 بـه  گیـاه  عملکـرد  واکـنش  کـه  دهـد  می پاسخ نیز نکته این

 و بـوده  متفـاوت  نیتروژنـه  دکـو  از اسـتفاده  مختلف سطوح
 هـدر  ضـمن  نهایتاً مشخص، مقداري از آن مصرف افزایش
 در نزولـی  رونـد  محیطـی،  زیسـت  وآلـودگی  ها هزینه رفت

 دارد. دنبال به نیز را گیاه عملکرد افزایش
 به گندم بیولوژیک عملکرد بر ورزي خاك اثر مطالعۀ در
 م(شخ متداول شخم روش آبی، و دیم شرایط براي تفکیک

 هـم)  بـر  عمود دیسک بار دو اکثراً + دار برگردان گاوآهن با
 پنجـه  و قلمـی  (گـاوآهن  ثانویـه  ادوات بـا  شـخم  و شاهد

 خـالف  بـر  شـد.  گرفتـه  نظر در استفاده مورد تیمار غازي)
 حفـاظتی،  کشـاورزي  مثبت آثار خصوص در موجود تصور
 و شــخم در ثانویــه ادوات از اســتفاده کــه داد نشــان نتــایج
 در دیـم،  شـرایط  در گنـدم  کشـت  بـراي  زمـین  سازي آماده

 بیولوژیـک  عملکـرد  درصدي 65/26 کاهش باعث مجموع
 (شـکل  شد دار برگردان گاوآهن از استفاده شرایط به نسبت

 اسـتفاده  اثر در برداشت شاخص و دانه عملکرد کاهش ).4
 27/7 و 41/35 ترتیـب   به نیز حفاظتی ورزي  خاك ادوات از
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 در ترتیـب  همـین  بـه  ).6 و 5 (اشـکال  آمد دست به درصد
 حفـاظتی  ورزي خـاك  ادوات از استفاده آثار نیز آبی اراضی
 پنجـه  و قلمـی  (گـاوآهن  ثانویـه  ادوات با شخم بود. منفی

 و 31/11 کـاهش  سـبب  مجمـوع  در آبی اراضی در غازي)
 کـاهش  شـد.  بیولوژیـک  و دانـه  عملکـرد  درصدي 76/13

 ثانویه ورزي خاك اتادو از استفاده اثر در برداشت شاخص
 در عملکـرد  کـاهش  ارتباط همین در بود. درصد 38/7 نیز،
 از اسـتفاده  مقابل در ثانویه ورزي خاك ادوات از استفاده اثر
 بـه  توان می را مناسب آبیاري شرایط در دار برگردان آهن گاو

 رطوبـت  درصـد  افزایش خاك، نفوذپذیري و تخلخل بهبود
 در خـاك  بیولـوژیکی  عالیتف افزایش نهایتاً و خاك حجمی

 قابـل  نکتۀ داد. نسبت اولیه ورزي خاك ادوات از استفاده اثر
 در گنـدم  تولیـد  بر ثانویه ورزي خاك بیشتر منفی آثار تأمل

 هـاي  برنامـه  دقیـق  اجراي در دقت لزوم که بود دیم شرایط
 طلبد. می را پایدار کشاورزي

 از ییهـا  نمـک  با پرایمینگ اسموپرایمینگ، اثر تعیین در
  اتیلن پلی و پتاسیم فسفات سدیم، کلرید پتاسیم، کلرید قبیل

 اسموپرایمینگ تیمارهاي عنوان به منیزیم سولفات و گلیکول
 فراتحلیل شد. گرفته نظر در شاهد عنوان به پرایمینگ عدم و
 بزرگـی  از حـاکی  بیولوژیـک  عملکرد بر اسموپرایمینگ اثر

 اعمـال  شرایط در بیولوژیک عملکرد میانگین واکنش نسبت
 در و شـاهد  حالت در بیولوژیک عملکرد به اسموپرایمینگ

 اسموپرایمینگ متوسط طور به  بود. آن بودن مثبت حال عین
 شـد  درصـد  30 میـزان  بـه  بیولوژیـک  عملکرد بهبود سبب
 شـاخص  و دانـه  عملکـرد  بـر  اسموپرایمینگ اثر ).1 (شکل

 شـاخص  و دانـه  عملکـرد  افزایش به و بود باال نیز برداشت
ــه برداشــت ــه ترتیــب ب  انجامیــد درصــد 25 و 24 میــزان ب

 که دارد داللت این بر ها یافته کلی اجماع ).3و 2 هاي (شکل
 جهـت  از بذر سازي آماده واسطۀ به پرایمینگ تکنیک از استفاده
 و سـرعت  بهبـود  متابولیکی، تولیدات توسعۀ هورمونی، ذخایر

ــد ــدن درص ــه در سبزش ــه را مزرع ــال ب  در .]5 و 4[ ددار دنب

 عملکـرد  و رشـد  بـر  پرایمینـگ  اثـر  بر فراتحلیل اي مطالعه
 پرایمینـگ  مجمـوع  در که شده گزارش نیز ایران در گیاهان

 اي دولپـه  و لپه تک گیاهان عملکرد درصدي 28 افزایش بذر
  .]20[ است داشته پی در را مطالعه مورد

 از اسـتفاده  بـذر  (پرایمینـگ  هیدروپرایمینگ مثبت آثار
 عـدم  یـا  شـاهد  تیمـار  مقابـل  در ساعت 18 طی مقطر بآ

 توسـعۀ  طریـق  از عملکـرد  افـزایش  و بهبـود  بر پرایمینگ)
 اسـت.  شده بررسی متعددي مطالعات در مزرعه سبز سطح

 گنـدم  بیولوژیـک  عملکـرد  بر هیدروپرایمینگ اثر فراتحلیل
 بیولوژیـک  عملکرد میانگین واکنش نسبت بزرگی از حاکی

 در بیولوژیـک  عملکرد به هیدروپرایمینگ اعمال شرایط در
 عملکـرد  افـزایش  سـبب  نهایتاً اثر همین و بود شاهد حالت

 خصـوص  در ).1 (شکل شد درصد 23 میزان به بیولوژیک
 بـر  آن تـأثیر  میزان از کمتر اثر، افزایش این نیز دانه عملکرد
 ).2 (شـکل  بـود  درصـد  16 حدود در و بیولوژیک عملکرد
 میزان به هیدروپرایمینگ تیمارهاي در نیز برداشت شاخص

 در کـه  آنجـایی  از ).3 (شـکل  داد نشـان  بهبـود  درصد 19
 دادن قـرار  براي زمان ترین مطلوب گرفته صورت مطالعات

 شـده  اعـالم  سـاعت  18 پرایمینـگ  هیدرو شرایط در بذور
 اثـــر گیـــري انـــدازه بـــراي نتـــایج اســـتخراج در اســـت.

 شاخص دانه لکردعم بیولوژیک عملکرد بر هیدروپرایمینگ
 18 مـدت  بـه  مقطر آب با هیدروپرایمینگ مبنا نیز برداشت
 فـوق  نتـایج  اسـاس  بر ).1 (شکل شد گرفته نظر در ساعت

 توانـد  می هیدروپرایمینگ از استفاده که بود مطمئن توان می
 در ویـژه  به باالتر عملکردهاي به دستیابی در مناسبی راهکار
 شود. تلقی دیم شرایط
ــتفاده دیگــر طــرف از ــگ از اس ــا پرایمین ــتفاده ب  از اس

 قبیـل  از ترکیبـاتی  از اسـتفاده  بـا  عمومـاً  پرایمینگ هورمون
 سایکوسـل  و اسید) استیک (ایندول اکسین اسید، جیبرلیک

 مراتـب  بـه  اثـري  داراي پرایمینـگ)  (عـدم  شـاهد  مقابل در
 و بیولوژیـک  عملکـرد  افـزایش  بر ها تیمار سایر از تر بزرگ
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 این از استفاده که داد نشان همچنین نتایج .بود دانه عملکرد
ــگ ــبب هورموپرایمین ــزایش س ــرد اف ــک عملک  و بیولوژی

 (اشکال شد درصد 59 و 50 میزان به ترتیب به دانه عملکرد
 در و بطئـی  برداشـت،  شـاخص  افزایش که حالی در )2و 1

 محصـوالت  کشـت  در کـه  آنجـایی  از بـود.  درصد1 حدود
 هـاي  برداشـت  شـاخص  بـه  یابیدست بر تأکید عموماً اي دانه

 ایـن  نتـایج  اسـاس  بر مشخص)، حدي تا (البته است باالتر
 تولیـد  هدف با مزارع در هورموپرایمینگ از استفاده تحقیق
 بـاال  برداشـت  شـاخص  بـه  دسـتیابی  بر مبتنی و بیشتر دانه
 تولیـد  هـدف  چنانچـه  اما، نیست. مقرون اقتصادي لحاظ به

 رسـیدگی  از قبـل  تـا  اي دانـه  محصوالت برداشت یا علوفه
 ایـن  از اسـتفاده  سـبز)،  کـود  یا اي علوفه (محصوالت باشد

 بیشـتر  تیمارهـا  سـایر  به نسبت فوق نتایج اساس بر تکنیک
   ).1 (شکل است شدنی توصیه
 بررسی مورد صفات بر فیزیکی پرایمینگ اثر بررسی در

 بر طرفی از و زمینه این در شده انجام مطالعات کمی دلیل به
 بایسـت  مـی  شـاهد  تیمـار  هـا  آن در کـه  مقاالتی زینشگ اثر

 و بـوده  محـدود  مقـاالت  بـه  دسترسـی  باشـد،  شده آزمون
 دانـه  عملکـرد  بـر  فیزیکـی  پرایمینـگ  اثـر  متاآنالیز به نهایتاً
 استفاده فیزیکی پرایمینگ از منظور جا این در که شد بسنده

ــدان روش از ــی می ــرار مغناطیس ــذور دادن (ق ــدان در ب  می
 بتا و گاما هاي اشعه از استفاده تسال)، 6/0 حدود یمغناطیس

 دادن قـرار  همچنین و میکروکوریل 2 متوسط هاي شدت در
 حـداکثر  بـا  اولتراسـونیک  رادیـویی  امواج معرض در بذور
 بـدون  بـذور  بـا  مقایسه در مربع متر سانتی بر وات 3 شدت

 کـه  داد نشان نتایج راستا همین در است. (شاهد) پرایمینگ
 بـزرگ  چندان دانه عملکرد افزایش بر فیزیکی رایمینگپ اثر

 در دانـه  عملکـرد  افـزایش  سـبب  نهایتـاً  کـه  نحوي به نبود.
 اثـر  این بودن کوچک به نظر ).2 (شکل شد درصد3 حدود

 نـوع  ایـن  با مرتبط هاي هزینه دادن قرار نظر مد طرفی از و
 منظـور  به روش این از استفاده که رسد می نظر به پرایمینگ،

 شـدنی  توصـیه  چنـدان  اقتصـادي  لحاظ به عملکرد افزایش
 شود. می تلقی مثبت اثر این تئوریکی دید از اما نیست
 در کشـت  یـا  شـور  هاي آب از استفاده در که آنجایی از
 و دانـه  عملکرد کاهش انتظار باال شوري درجۀ با هاي خاك

 افزایش طریق از شوري اینکه و است انتظار قابل بیولوژیک
 آب، بـه  گیـاه  ریشۀ دسترس کاهش خاك، اسمزي لپتانسی
 تـراکم  کـاهش  مزرعه، سبز درصد کاهش سبب سمیتی آثار

 کــاهش و ســطح واحــد در بوتــه کــاهش نهایتــاً و گیــاهی
 (در شـوري  تـنش  اثـر  فراتحلیل نتایج شد. خواهد عملکرد

-4 مختلـف:  سطوح در شور) آب یا شور خاك فرم دو هر
 از حـاکی  ثانیـه  در متر بر زیمنس دسی 16-12 و 8-10 ،6
 بـر  متفـاوت)  درجـات  با سطوح(منتهی این تمامی منفی اثر

 گنـدم  برداشت شاخص و دانه عملکرد بیولوژیک، عملکرد
 عملکـرد  کـاهش  مطالعـات  مجمـوع  در کـه   نحـوي  به بود.

 86/7 متــر، بــر زیمــنس دســی 6-4 ســطوح در بیولوژیــک
ـ  ثانیـه  در متـر  بر زیمنس دسی 10-8 سطح در و درصد  هب

 محـیط،  شـوري  افـزایش  بـا  همچنـین،  بـود.  درصد 71/28
 دسـی  16-12 سـطح  در گنـدم  بیولوژیـک  عملکرد کاهش
  ).7 (شکل رسید درصد 74 حدود به متر بر زیمنس

 دانـه  عملکرد کاهش شدت که داد نشان نتایج همچنین،
 بیشـتري  شـوري  افـزایش  بـا  بیولوژیـک  عملکرد به نسبت
 6-4 سـطح  در دانـه  لکردعم کاهش که نحوي به بود. همراه
 افـزایش  بـا  و درصـد  15/21 ثانیـه،  در متر بر زیمنس دسی

 درصـد  47/35 به برمتر زیمنس دسی10-8 سطح به شوري
 دسـی  16-12 سـطح  در دانه عملکرد کاهش یافت. افزایش
 بـود  درحـالی  این ).8 (شکل بود درصد 41/76 نیز زیمنس

 در درصـد  83/37 برداشـت،  شـاخص  کـاهش  حـداکثر  که
 ).9 (شـکل  آمـد  دست به متر بر زیمنس دسی 16-12 طحس

 متر) بر زیمنس دسی 10-8 و 6-4( کمتر سطوح در شوري
 برداشت شاخص درصدي 91/17 و 56/9 کاهش باعث نیز

 بـه  گنـدم  تحمـل  حـد  مختلـف  منابع در که وجودي با شد.
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 دسـی  6/8-6 خـاك،  اشـباع  عصـارة  براساس خاك شوري
 فراتحلیـل  وجود این با ،]6[ است شده اعالم متر بر زیمنس

 بـه  گندم تحمل دامنه که داد نشان گندم تولید بر شوري اثر
 گرفتـه  نظـر  در متـر  بر زیمنس دسی 4 از کمتر باید شوري
 در بنیـادي  تغییـرات  بایـد  که رسد می نظر به بنابراین، شود.

 با زیرا شود. گرفته بکار شوري تحقیقات براي گیاه انتخاب
 مصـرف  کـارایی  با گیاهان انتخاب شور، آبی منابع به توجه
 شـوري  بـه  متحمـل  و حسـاس  مراحل از اطالع ضمن باال،

 بـه  توجـه  کنـار  در شوري، مفاهیم از صحیح فهم و گیاهان
 .]15[ گیرد قرار نظر مد خشکی و شوري تنش برهمکنش
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 گندم برداشت شاخص بر نیتروژنه کود مختلف سطوح اثر .3شکل
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 گندم دانه عملکرد بر پرایمینگ مختلف ايه روش و آبی) و دیم طیشرا تفکیک ورزي(به خاك اثر .5 شکل
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 گندم. بیولوژیک برعملکرد شوري مختلف سطوح اثر .7شکل

 
 
 

 
 گندم دانه عملکرد بر شوري مختلف سطوح اثر .8شکل
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 گندم برداشت شاخص بر شوري مختلف سطوح اثر .9شکل

 

  گیري نتیجه
 تـرین  معـروف  از یکـی  عنـوان  به فراتحلیل روش از استفاده
بندي نتایج حاصـل از تحقیقـات مختلـف     در جمع ها روش
 نیتـروژن  کـود  هکتـار  در کیلـوگرم  150-125 که داد نشان

 تولیـد  بـه  دسـتیابی  در کـود  این مصرف سطح ترین مناسب
 مثبـت  آثـار  بـه  نتـایج  اینکـه  ضـمن  است. بوده گندم باالتر

 و اســموپرایمینگ هیــدروپرایمینگ، هــاي روش از اســتفاده
 عملکـرد  دانـه،  عملکـرد  افـزایش  بـر  بـذر  هورموپرایمینگ

 ایـن  از اسـتفاده  بـه  توصیه و برداشت شاخص و بیولوژیک
 ثانویـه  ادوات بـا  ورزي خـاك  طرفی از دارد. اشاره ها روش
 در کشت از قبل ثانویه ادوات اب شخم + صفر پاییزه (شخم
 دانــه، عملکــرد کــاهش نیــز آبــی) و دیــم اراضــی در بهــار

 داشـت.  دنبـال  بـه  را برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد
 گنـدم  تولیـد  کـاهش  سبب نیز سطوح همۀ در شوري تنش
 زیمنس دسی 16-12 سطح در عملکرد افت بیشترین و شد
 نشان همچنین ایجنت بود. درصد 76 میزان به ثانیه در متر بر
 چندان دانه عملکرد افزایش بر فیزیکی پرایمینگ اثر که داد

 پرایمینـگ  این با مرتبط هاي هزینه به توجه با و نبوده بزرگ
 اقتصـادي  لحـاظ  به روش این از استفاده که رسد می نظر به

 نباشد. توصیه قابل چندان
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Abstract 
Meta-analysis is compressive science and statistical analysis of a large content statistical results of 
different studies in order to the organization of findings. In this study, the effects of some agricultural 
operations were studied on grain yield, biological yield and harvest index of wheat. The treatments were 
included soil tillage, nitrogen fertilizer, salt stress, hydro-priming, osmopriming, hormopriming, and 
physical priming which tested using Hedges method. Therefore, the studies that have control treatment 
and other treatments, after the weighting of value of traits, effect size, and reaction relation and 
confidence range estimated. Meta-analysis results showed that nitrogen fertilizer in ranges of 50-250kg/ha 
caused increasing in grain yield, biological yield, and harvest index. The highest grain yield and 
biological yield achieved in 125-150 kg/ha and the most harvest index obtained in 230-250 kg/ha. 
Secondary, tillage in both of fields (irrigated and dry farming) decreased grain yield, biologic yield, and 
harvest index, so a reduction in dry farming was serious. The lowest (21.15%) and the highest (76.41%) 
of reduction in wheat production (grain yield) obtained in 4-6 and 12-16 ds/m.s, respectively. Outcomes 
also showed that hydro-priming, osmopriming, hormopriming have positive effects on grain yield, 
biologic yield, and harvest index, so that hydro priming increased biologic operation (23%), grain yield 
(16%) and harvest index (19%). Furthermore, osmopriming had 30% increasing effect in biologic yield 
and it was to 50% and 59% in biologic operation and seed operation while this effect has caused the small 
amount of 1% increase in harvest index. The influence of physical priming on characteristics was not 
significant and it just led to 3% increase grain yield. Overall, concludes emphasis on consuming 125-
150kg/ha N, notice to results of replacing secondary tillage with current tillage in dry farming, advice to 
planting in soils and irrigation with salinity<4 μs/m.s, positive effects of hormo, hydro and osmopriming, 
as well as expressing of the goodness of meta-analysis method to detect and finalize the positive and 
negative effects of these different treatments on the production of wheat. 

Keywords: hedge, researches, statistical results, yield. 
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