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  زاده مددي محمد و صفاري مهري

 دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید با هنر کرمان

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته و آبیاري تکمیلی بر عملکرد جو رقم سهند، 

آزمایشی در منطقه بافت به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در 

فاکتور فرعی  .انجام شد. آزمایش داراي دو فاکتور کود و آبیاري تکمیلی بود 1388 -  89ال زراعی س

)B) کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) از منبع اوره و  60و  40، 20، 0) شامل کود ازته در چهار سطح

با کاشت، آبیاري  شامل آبیاري تکمیلی در چهار سطح ( بدون آبیاري، آبیاري همزمان) Aفاکتور اصلی (

دار زمان  در زمان گلدهی و آبیاري در زمان پر شدن دانه) بودند. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر بسیار معنی

آبیاري بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیکی 

 1810% بود. بیشترین میزان عملکرد دانه (5سطح احتمال  % و وزن هزار دانه در1گیاه در سطح احتمال 

کیلوگرم در هکتار)  1004کیلوگرم در هکتار) مربوط به آبیاري در زمان کاشت و کمترین میزان آن (

داري بر طول سنبله ، تعداد پنجه و تعداد برگ  مربوط به حالت دیم بود. انجام آبیاري تکمیلی تاثیر معنی

) بر عملکرد دانه P≤0/01داري ( ود ازته در شرایط دیم تاثیر منفی و بسیار معنیگیاه نداشت. مصرف ک

  دار نشد. آبیاري تکمیلی معنی ×و عملکرد بیولوژیکی داشت. اثر متقابل کود ازته 
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Evaluation of different levels of nitrogen and complementary irrigation effect on 
grain yield and its components of rainfed barley, Sahand cultivar in Baft 

 
M. Saffari and M. Madadizadeh 

Agronomy and Plant Breeding Department, Shahid Bahonar University of Kerman. 
 
Abstract: 
 

In order to study the effects of nitrogen and complementary irrigation on yield and 
its components of rainfed barley Sahand cultivar, an experiment was conducted on split 
plot based on randomized completely block design with four replication in Baft area at 
2009-2010. Factors were: four levels of nitrogen (0, 20, 40 and 60 kg/ha as pure 
nitrogen) from Urea source as factor B and four levels of complementary irrigation as 
factor A (I1: without irrigation, I2: irrigation at sawing date, I3: irrigation at anthesis 
and I4: irrigation at grain filling stage). The results showed that complementary 
irrigation has significant effect on grain yield, number of spike per m2, number of seed 
in spike, 1000 kernel weight, plant height and biological biomass. The maximum and 
minimum amount of grain yield was related to I2 (1810 Kg/ha) and I1 (1004 Kg/ha) 
respectively. Complementary irrigation had no significant effect on spike length, 
number of tillage and number of plant leaf. Nitrogen application on dry land conditions 
had high significant effect on grain yield and biological biomass. Nitrogen×irrigation 
interaction effect was not significant. 

 
Keyword: Rianfed Barley, Grain Yield, Nitrogen, Supplementary Irrigation, Split plot  
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  مقدمه

میلیون هکتار  5/1در ایران سطحی معادل 

درصد آن  60به کشت جو اختصاص دارد که 

مربوط به کشت دیم می شود (انصاري ملکی و 

). اثر تنش آب بر روي عملکرد 2001امیري،

بسته به مرحله رشدي گیاه متفاوت است و 

زایی از عملکرد را تحت تاثیر قرار می معموال اج

دهد که در زمان وقوع تنش در مرحله رشد 

). در گیاهان 1987سریع باشند (اینز و کواراي، 

دانه اي مرحله بحرانی معموال قبل از تشکیل 

اندامهاي زایشی و بالفاصله بعد از گرده افشانی 

). برنامه 1973و عمل لقاح می باشد (هیسائو، 

تکمیلی بایستی براساس حداقل  ریزي آبیاري

نیاز گیاه، میزان آب موجود و نه حداکثر آن 

باشد به همین دلیل عمال این نوع آبیاري به 

تالش و تجربه بیشتري نسبت به آبیاري متداول 

). نقش  a 1991نیاز دارد (پریري و سالکینی، 

آبیاري تکمیلی و اثر مثبت آن در افزایش 

خشک و نیمه  عملکرد دیمزارها در مناطق

خشک از مدتها پیش معلوم گردیده است 

). 1988؛ سالکینی و پریر، 1991(سیادت، 

تحقیقات بسیاري در کشورهاي شمال آفریقا، 

غرب آسیا و آمریکا در زمینه آبیاري تکمیلی 

انجام شده و یا در دست انجام است. در قبرس، 

میلیمتر،  350در ناحیه اي با بارندگی ساالنه 

و در دو مرحله در سال توانست آبیاري ج

کیلوگرم در  5300عملکرد دانه را تا حدود 

). در اردن 1991هکتار افزایش دهد (کرنتوس، 

میلیمتر،  250- 600با متوسط بارندگی ساالنه 

درآمد خالص حاصل از گندم تحت شرایط 

برابر افزایش یافت  10تا  7آبیاري تکمیلی 

تکمیلی  ). در پاکستان، آبیاري1991(جرادت، 

متوسط عملکرد گندم را در سه منطقه 

، 560سیاکلوت، چکول و هري به ترتیب از 

 1200، 1000کیلوگرم در هکتار به  400و  600

کیلوگرم در هکتار افزایش داد (رفیح،  1000و 

). بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات پریر 1991

نوبت آبیاري  3و  2، 1) انجام 1991و سالینکی (

ر گندم دیم از نظر اقتصادي مقرون به تکمیلی د

هاي زیادي براي  صرفه بود. در ایران نیز تالش

گسترش و استفاده از آبیاري تکمیلی صورت 

گرفت اما نتایج عملی آن به دالیل زیر چندان 

مشکل کمبود آب  - 1رضایت بخش نبود: 

گران بودن  -2رودخانه ها در مراحل مورد نیاز، 

ود ارقام مناسب آبیاري کمب- 3تجهیزات آبیاري، 

  تکمیلی.

براساس آزمایش صیادیان و طلیعی 

) به منظور بررسی عکس العمل گندم 2001(

دیم رقم سرداري به آبیاري تکمیلی و تعیین 

حساسترین مرحله رشد گندم به آبیاري، انجام 

میلیمتر در مراحل  100آبیاري تکمیلی به میزان 

ر شدن آخر رشد و نمو (مراحل شیري شدن یا پ

دار عملکرد دانه و کاه  دانه) باعث افزایش معنی

گردید به طوري که به ازاي هر میلیمتر آبیاري 

کیلوگرم در هکتار به عملکرد  3تکمیلی حدود 

دانه این رقم اضافه شد. در منطقه گرگان انجام 
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آبیاري تکمیلی بر روي دو رقم گندم فالت و 

Pri  1015و  1330به ترتیب باعث افزایش 

کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه نسبت به تیمار 

؛ آزاري و 1994شاهد شد (آزاري و همکاران، 

) در 1991). مرادمند (1995همکاران، 

چهارمحال و بختیاري با انجام دو نوبت آبیاري 

تکمیلی در مراحل گلدهی و دانه بندي گندم 

به  362امید موجب افزایش عملکرد دانه از 

تار شد. بر اساس کیلوگرم در هک 1075

هاي فارس و آذربایجان  گزارشات در استآن

شرقی، انجام دو نوبت آبیاري تکمیلی در مراحل 

ساقه رفتن و ظهور سنبله گندم باعث افزایش 

کیلوگرم در  438و  420عملکرد دانه به میزان 

هکتار نسبت به حالت بدون آبیاري گردید 

ن، ؛ نیازي و همکارا1991(کالنتري و همکاران، 

). در استان کرمانشاه یک مرحله آبیاري 1993

تکمیلی در اردیبهشت ماه، میزان عملکرد دانه 

نسبت به شاهد دوبرابر شد (طلیعی  1جو سرارود 

) در بررسی 1991). سیادت (1991و صیادیان، 

هاي خود در شمال و غرب ایران و در منطقه 

حلب سوریه به این نتیجه رسید که با توجه به 

اي وقوع تنش در این مناطق بخصوص دوره ه

در زمان طویل شدن سریع ساقه ها و قبل از 

گلدهی، در صورتی که بارندگی به میزان کافی 

داري بر  نباشد، آبیاري تکمیلی تاثیر معنی

عملکرد دانه دارد. البته الزم به ذکر است در 

انتخاب ارقام براي آبیاري تکمیلی باید دقت 

ت به آبیاري عکس شود که رقم بتواند نسب

العمل مناسب داشته و در ضمن در شرایط دیم 

نیز باید عملکرد قابل قبول داشته باشد چون 

ممکن است در بعضی سال ها آب آبیاري 

  کمبود داشته و یا در دسترس نباشد. 

در مناطق خشک عالوه بر تنش رطوبتی، 

کمبود عناصر غذایی نیز یکی دیگر از مهمترین 

ده عملکرد محسوب می شود عوامل محدود کنن

و تعیین مقدار کود شیمیایی مورد نیاز بخصوص 

ازت یکی از مشکل ترین و حساسترین 

تصمیماتی ست که زارع باید اتخاذ کند 

). در گیاه جو در صورت فراهم 1995(نوروود، 

شدن سایر عوامل مورد نیاز در تولید، به ازاء هر 

کیلوگرم در  15 - 18کیلوگرم ازت خالص، 

کتار بر میزان محصول دانه افزوده می شود ه

). هنگام وقوع تنش، رشد گیاه 1995(بهنیا، 

محدود شده، مصرف نیتروژن در گیاه کاهش 

یافته و غلظت آن در بافت هاي گیاهی افزایش 

) 1971). باند و همکاران (1986می یابد (هاینز، 

گزارش دادند در فصولی که مصرف آب توسط 

پنجه زنی بیشتر از نزوالت گیاه پس از مرحله 

آسمانی بوده و آب ذخیره شده در خاك کمتر 

از میزان آب مورد نیاز گیاه بود، مصرف کود 

ازته عملکرد دانه را افزایش نداد. طلیعی و 

 12آزمایش از  5) در طی 2002صیادیان (

سال زراعی انجام شد  9آزمایش که در طی 

نشان دادند که مصرف کودهاي نیتروژنه 

کیلوگرم نیتروژن خالص در  30اکثر تا حد

داري افزایش  هکتار، عملکرد دانه را بطور معنی
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 30می دهد و با افزایش میزان نیتروژن (بیش از 

داري  کیلوگرم در هکتار) نه تنها اختالف معنی

کیلوگرم  45مشاهده نشد بلکه مصرف بیش از 

در هکتار موجب کاهش عملکرد بدلیل کمبود 

  آب گردید.

آنجایی که مهمترین عامل محدود از 

کننده زراعت در ایران کمبود رطوبت بوده و 

با توجه به اینکه جو یکی از سازگارترین گیاهان 

به دیمزارهاي ایران با نیاز آبی نسبتا پایین می 

باشد، لذا این آزمایش در شرایط مزرعه دیم با 

هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته و 

ر عملکرد و اجزاي عملکرد جو آبیاري تکمیلی ب

دیم رقم سهند جهت معرفی موثرترین زمان 

آبیاري تکمیلی و همچنین توصیه مناسب ترین 

  سطح کودي در منطقه بافت به اجرا درآمد.

  

  مواد و روش ها:

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف کود 

ازته و آبیاري تکمیلی بر عملکرد و اجزاي 

، آزمایشی در یکی عملکرد جو دیم رقم سهند

از مزارع دیم شهرستان بافت با استفاده از طرح 

اسپلیت پالت در قالب بلوك هاي کامل 

 -  89تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 

  انجام گرفت.  1388

بر اساس نتایج آزمون خاك، بافت 

 2سانتیمتري لومی بود. جدول  30خاك تا عمق 

خاك برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

  را نشان می دهد. 

میانگین بارش سالیانه منطقه مورد نظر 

متر  2700میلیمتر و ارتفاع آن از سطح دریا  250

می باشد. حداقل و حداکثر میزان بارندگی در 

 3دوره رشد محصول به ترتیب در خرداد ماه با 

میلیمتر گزارش شد  73میلیمتر و فروردین ماه با 

هاي بهمن، اسفند، و بارندگی ها عمدتا در ماه 

فروردین و اردیبهشت حادث شدند. کل 

 257معادل  1388- 89بارندگی در سال زراعی 

روز، اولین  8میلیمتر، تعداد روزهاي برفی 

 4/10به میزان  25/8/83بارندگی موثر در تاریخ 

میلیمتر بود. بیشترین رطوبت نسبی در دي ماه 

درصد و کمترین آن در تیر ماه  3/76معادل 

  ).1درصد گزارش شد (جدول  7/43ابر با بر

فاکتورهاي آزمایشی شامل کود ازته به 

، 20، 0) در چهار سطح (Bعنوان فاکتور فرعی (

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) از  60و  40

منبع اوره و آبیاري تکمیلی به عنوان فاکتور 

) در چهار سطح (بدون آبیاري، Aفرعی (

بیاري در زمان آبیاري همزمان با کاشت، آ

گلدهی و آبیاري در زمان پر شدن دانه) بودند. 

کلیه مقادیر کودي در زمان کشت مصرف 

گردید. محل مورد نظر جهت انجام آزمایش در 

سال زراعی قبل به صورت آیش بوده و عملیات 

ذخیره و حفظ رطوبت از طریق شخم در آن 

انجام شده بود. عملیات تهیه زمین در مهرماه 

 50سک، تسطیح زمین و توزیع شامل دی

کیلوگرم کود فسفره (سوپر فسفات تریپل) در 

هکتار براساس توصیه کودي آزمایشات صورت 
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گرفته در ایران بود (اشرف طلیعی و صیادیان، 

متر  25/1و عرض  6). کرت هایی با طول 2002

ایجاد و درون هر کرت چهار ردیف کشت شد. 

یخ دهم کاشت به صورت خشکه کاري و در تار

انجام گرفت. میزان بذر براساس  1388آبان ماه 

گرم براي  120گرم) به مقدار  54وزن هزاردانه (

متر مربعی تعیین و به صورت  5/7هر کرت 

نواري کشت شد. بذرها قبل از کاشت توسط 

در هزار  2سم کاربوکسین تیرام به نسبت 

ضدعفونی شدند. کود اوره همزمان با کشت 

مال سطوح آبیاري با استفاده مصرف گردید. اع

لیتري مجهز به  2000از یک دستگاه تانکر 

کنترل حجمی (جهت محاسبه میزان آب 

آبیاري) انجام شد. مقدار آب آبیاري در هر 

میلیمتر بود که در سه  40لیتر معادل  300پالت 

)، همزمان 10/8/1388مرحله همزمان با کشت (

شدن  ) و همزمان با پر27/2/1389با گلدهی (

) اعمال گردید. جهت اندازه 10/3/1389دانه (

گیري عملکرد بیولوژیکی، تمامی بوته هاي 

مربوط به هر کرت برداشت و توزین شدند. پس 

از جداسازي کاه از دانه توسط دستگاه دسته 

کوب و توزین دانه، عملکرد دانه در واحد سطح 

اندازه گیري شد. براي اندازه گیري اجزاي 

 1/0یر صفات واحد نمونه گیري عملکرد و سا

متر مربعی در نظر گرفته شد. با انتخاب تصادفی 

ده بوته از هر کرت، تعداد سنبله در متر مربع، 

تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، 

ارتفاع بوته، تعداد پنجه و تعداد برگ اندازه 

گیري شدند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 

انجام گرفت.  SASده از نرم افزار با استفا

مقایسه میانگین سطوح هر فاکتور بر اساس 

آزمون چند دامنه اي دانکن و در سطوح آماري 

داري  درصد انجام شد و به دلیل عدم معنی 5و  1

اثر متقابل دو فاکتور، مقایسه میانگین سطوح 

فاکتور فرعی در سطوح فاکتور اصلی انجام 

  نگرفت.

  

ها  اصل از تجزیه واریانس دادهنتایج ح

داري  نشان داد که زمان آبیاري تاثیر بسیار معنی

)01/0 p≤ 3) بر عملکرد دانه داشت (جدول .(

ها، بیشترین میزان  بر اساس مقایسه میانگین داده

عملکرد دانه مربوط به سطح آبیاري همزمان با 

کیلوگرم دانه در  1810کاشت (با میانگین 

آن متعلق به شاهد یا بدون  هکتار) و کمترین

کیلوگرم دانه در  1004آبیاري (با میانگین 

). تاثیر زمان آبیاري بر 4هکتار) بود (جدول 

تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، 

ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیکی گیاه در سطح 

% و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 1احتمال 

زمان آبیاري تاثیري بر طول دار بود.  %معنی5

سنبله، تعداد پنجه و تعداد برگ نداشت 

). بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح 3(جدول

سنبله در متر مربع) مربوط به  332(با میانگین 

آبیاري همزمان با کاشت و کمترین آن (با 

سنبله در متر مربع) مربوط به  195میانگین 
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). 4(جدول آبیاري در زمان پر شدن دانه بود 

باالترین وزن هزار دانه از آبیاري در زمان پر 

شدن دانه و زمان گلدهی بدست آمد و کمترین 

میزان آن در مورد آبیاري همزمان با کاشت 

). در رابطه با تعداد دانه در 4مشاهده شد (جدول 

سنبله، ارتفاع و عملکرد بیولوژیکی گیاه حالت 

داري برتر  آبیاري همزمان با کاشت به طور معنی

  ).4از سایر تیمارها بود (جدول

داري  مصرف کود ازته تاثیر بسیار معنی

)01/0 p≤ بر عملکرد دانه و عملکرد (

بیولوژیکی داشته و بر سایر صفات بی تاثیر بود 

). بیشترین میزان عملکرد دانه در سطح 3(جدول 

کیلوگرم  1617بدون کود یا شاهد (با میانگین 

 60مترین آن در سطح دانه در هکتار) و ک

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (با میانگین 

کیلوگرم دانه در هکتار) مشاهده شد  1232

). اثر متقابل کود ازته و آبیاري بر 5(جدول 

دار نبود  هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی

  )3(جدول 

 
  1388 -89آمار هواشناسی شهر بافت در سال زراعی  –1جدول 
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  2  2/179  6/48  0  15  3/24  4/28  7/5  2  3  مهر

  4  1/105  2/59  7  5/10  1/17  6/28  9/3  -4/3  4/15  آبان

  5  4/13  2/72  16  7/3  07/9  4/15  -6/1  -6/14  23  آذر

  6  2/8  3/76  16  6/3  8/7  14  -57/0  -5  1/14  دي

  5  1/20  6/71  20  4  6/9  6/23  -6/1  -8  5/27  بهمن

  3  3/63  5/66  5  9/5  1/12  8/25  -3/0  -7  40  اسفند

  5  97  4/64  0  5/9  3/15  2/26  8/2  -8/3  73  فروردین

  5  4/181  8/61  0  16  8/23  6/30  2/9  2  46  اردیبهشت

  3  1/259  51  0  8/19  8/28  2/35  9/10  4/6  3  خرداد

  2  6/381  7/43  0  2/22  2/31  35  3/13  10  6  تیر

  2  8/405  49  0  6/23  8/32  4/39  4/14  11  6  مرداد

  0  7/296  1/44  0  4/20  30  2/35  8/10  6/6  0  شهریور

  42  9/2046    257  جمع
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جزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نتایج ت -2جدول 

  خاك مورد آزمایش

  مقدار  خصوصیت

  36  شن (درصد)

  60/43  سیلت (درصد)

  40/20  رس (درصد)

  2/40  درصد اشباع

  33/0  کربن آلی (درصد)

  20/18  مواد خنثی شونده (درصد)

  049/0  ازت کل (درصد)

  mg kg-1(  80/8فسفر قابل جذب (

  mg kg-1(  264پتاسیم قابل جذب (

PH 10/8  

EC (ds/m)  4/0  

  

  

در بسیاري از غالت، قسمت اعضم ماده 

خشک در دانه از طریق فتوسنتز بعد از ظهور 

سنبله ها تامین می شود. بنابراین عملکرد دانه تا 

حد زیادي بستگی به فعالیت فتوسنتزي اندامهایی 

که بعد از گرده افشانی هنوز فعال هستند، دارد. 

گندم و غالت مشابه، فعالیت  در مورد جو،

فتوسنتزي سنبله که در انتهاي ساقه قرار دارد، 

سهم قابل مالحظه اي در تشکیل دانه دارد. عمال 

تمام ماده خشک دانه ها توسط قسمتی از شاخ و 

برگ که در باالي گره برگ پرچم قرار دارد 

تولید می شود که در گندم از این مقدار ماده 

درصد و در  50حدود  خشک، سنبله ها سهمی

درصد را به خود اختصاص می  70جو حدود 

). همانطور که 1986دهند (علیزاده و کوچکی، 

ذکر شد، بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به 

سطح آبیاري همزمان با کاشت بود زیرا این 

آبیاري موجب سبز شدن بموقع بذرها شده و از 

طریق افزایش طول دورة رشد توانسته در 

فزایش تولید مؤثر باشد. با توجه به آمار ا

هواشناسی، دماي هوا در آبان و آذر افت زیادي 

نداشته و لذا آبیاري در زمان کاشت به همراه 

روز پس ازآن توانسته  15بارش موثر به فاصله 

تاثیر مثبتی بر این وضعیت داشته باشد. این 

وضعیت موجب شده که حالت آبیاري تکمیلی 

ت بتواند از فرصت کافی براي همزمان با کش

گسترش سطح برگ برخوردار شده و بعد از  

سپري شدن دورة خواب زمستانه از شرایط 

مناسب رطو بت و درجۀ حرارت اوایل بهار 

استفاده کرده و با طی کردن بموقع مراحل 

هاي خشکی و  فنولوژیک در مقابله با تنش

هاي  گرماي آخر فصل نسبت به سایر زمآن

وفقتر باشد. وقوع بارندگی کافی پس آبیاري م

از کاشت و تا قبل از شروع یخبندان و همچنین 

تواند از طریق رویش  انجام آبیاري در پائیز می

یکنواخت بذر، تولید ریشه هاي قوي، رشد اولیه 

مناسب اندامهاي هوایی و افزایش مقاومت گیاه 

در برابر صدمات ناشی از یخبندان به طور 

محصول را افزایش چشمگیري تولید 

). به طور کلی تاخیر در 1997دهد(کوچکی، 

سبز شدن محصول موجب کاهش ارتفاع گیاه و 
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سایر اجزاء عملکرد دانه می گردد (بوزرزور و 

) 1986). استارك و همکاران (1990اودینا، 

گزارش دادند آبیاري در زمان کشت بر توسعه 

پنجه ها و افزایش عملکرد غالت بسیار موثر 

. تاریخ سبز شدن در سطح آبیاري همزمان است

روز زودتر از سایر زمانها بود. که  18با کاشت 

این اختالف زمانی در مرحله رسیدگی محصول 

روز رسید. این پدیده نشانگر آن است که  4به 

آبیاري در زمان کشت تاثیر مستقیمی بر بهره 

مندي بهتر محصول از دوره رشد داشته است. در 

نیمه خشک انتخاب زمان کشت  مناطق خشک و

مناسب از طریق تنظیم الگوي رشد گیاه با 

نزوالت آسمانی یا رطوبت موجود در خاك 

تاثیر قابل مالحظه اي بر راندمان مصرف آب 

). 1989توسط گیاه دارد (سرمدنیا و کوچکی، 

دار بودن اختالف عملکرد دانه بین  در واقع معنی

مانهاي آبیاري آبیاري همزمان با کاشت با سایر ز

و حالت بدون آبیاري تکمیلی (شاهد)، نشان 

دهنده تاثیر مثبت آبیاري در زمان کشت بر سبز 

شدن محصول و استفاده بهینه از بارندگی هاي 

زمستانه و بهاره در مناطق خشک می باشد 

؛ آنگوس و مونسو، 1962(نیومن و بید، 

فنگ مین و   ؛1985؛کایربی و همکاران، 1977

دار  ). عدم وجود اختالف معنی2001، همکاران

بین سایر سطوح آبیاري حاکی از یکسان بودن 

وضعیت بارندگی زمستانه و بهاره و درصد 

رطوبت خاك در مراحل گلدهی و پر شدن دانه 

داري بین شاهد  می باشد. اگرچه اختالف معنی

با آبیاري در زمان گلدهی و زمان پر شدن دانه 

که آبیاري تکمیلی در مشاهده نشد، اما سطوحی 

آنها انجام شده بود نسبت به شاهد عملکرد 

  ). 4باالتري داشتند (جدول 

براساس نتایج حاصل، مصرف کود ازته 

کیلوگرم نیتروژن  60و  40، 20در تمامی مقادیر 

دار  خالص در هکتار موجب کاهش معنی

% نسبت به سطح 5عملکرد دانه در سطح احتمال 

). احتماال 5د (جدول شاهد (بدون کود) گردی

در سطوحی که کود مصرف شده است، به دلیل 

تشدید رشد رویشی در ابتداي فصل، گلدهی به 

تاخیر افتاده و مرحله پر شدن دانه ها با تنش 

خشکی مصادف شده است. اما در تیمار شاهد به 

دلیل عدم مصرف ازت و کاهش فاز رشد 

رویشی گیاه، ورود گیاه به مرحله گلدهی 

تر بوده و همزمان با بارندگی هاي بهاره سریع

انجام شده که این امر باعث افزایش عملکرد 

دانه گردیده است. همچنین در سطوحی که کود 

ازته مصرف شده، به دلیل رشد بیشتر اندام هاي 

گیاهی و مصرف بیشتر آب، میزان تخلیه 

رطوبت از خاك افزایش یافته و موجب تنش 

  ست.آب در این سطوح گردیده ا

دار تعداد سنبله در  افزایش بسیار معنی

واحد سطح تحت تاثیر آبیاري همزمان با کاشت 

هاي آبیاري نشان  نسبت به سایر سطوح و زمآن

دهنده آن است که آبیاري در زمان کاشت 

شرایط مطلوب رطوبتی را براي جوانه زنی و سبز 

شدن بذر مهیا کرده و با توجه به وجود شرایط 
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براي خروج جوانه از خاك و مناسب دمایی 

روز پس  15همچنین بارش باران موثر در فاصله 

از کاشت، گیاه توانسته است تعداد پنجه بیشتر و 

در نتیجه تعداد سنبله بارور بیشتري تولید کند. 

مطالعات مشابهی حاکی از بهبود عملکرد دانه 

غالت دیم تحت آبیاري تکمیلی در مراحل 

؛ ناصري 2008ن و امام،اولیه رشد می باشد (تدی

). حاصل این فرآیند تولید 2010و همکاران، 

تعداد دانه بیشتر می باشد که افزایش بسیار 

دار تعداد دانه در سنبله در مورد حالت  معنی

آبیاري همزمان با کاشت در مقایسه با سایر 

سطوح در این آزمایش، موید این مطلب می 

 ). گزارشات متعددي تاثیر4باشد (جدول 

مطلوب آبیاري در زمان کاشت بر تعداد دانه در 

؛ 1989سنبله را تایید می کنند (اینز و بیکر، 

؛ سالکینی 1982؛ ساینی و آسپینال، 1973فیشر، 

؛ محمدي 2010؛ خان و همکاران، 1992و پریر، 

). از آنجایی که بیشترین وزن 2012و همکاران، 

هزار دانه در این تحقیق مربوط به آبیاري در 

زمان پر شدن دانه و کمترین آن مربوط به 

توان  آبیاري همزمان با کاشت می باشد، می

دریافت که انجام آبیاري در مرحله پر شدن دانه 

از طریق افزایش فتوسنتز و انتقال مواد فتوسنتزي 

به دانه در افزایش وزن دانه موثر بوده است 

؛ محمدي و همکاران، 2005(لیاله و الخطیب، 

ر شرایط دیم تنش رطوبت در کاهش ). د2012

عملکرد بسیار موثر بوده و تامین رطوبت در 

مرحله سنبله دهی و پر شدن دانه تاثیر زیادي در 

؛ 1989افزایش وزن هزاردانه دارد (اینز و بیکر، 

؛ محمدي و همکاران، 1978فیشر و تورنر، 

). عملکرد بیولوژیکی گیاه در سطح 2012

درصد  40دود آبیاري همزمان با کاشت ح

باالتر ازسایر سطوح بود که دلیل این امر 

تواند مربوط به ارتفاع، تعداد برگ و پنجه  می

بیشتر گیاه در این تیمار باشد. تحقیقات دیگر نیز 

موید این مطلب می باشند (کاندیک و 

). 2009؛ قادري و همکاران، 2009همکاران، 

طبق انتظار با افزایش مصرف ازت به دلیل 

ش تعداد برگ، تعداد پنجه و ارتفاع گیاه افزای

عملکرد بیولوژیکی گیاه افزایش می یابد به 

طوري که بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی در 

کیلوگرم نیتروژن  60این آزمایش از مصرف 

در    خالص در هکتار به دست آمده است.

بررسی تاثیر مقادیر مختلف آبیاري تکمیلی و 

جزاي عملکرد رقم سبالن نیتروژن بر عملکرد و ا

)، تاثیر هر دو فاکتور 2004توسط توکلی (

آبیاري تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي 

% آبیاري 33دار بود به طوري که حالت  آن معنی

میلیمتر آب آبیاري) افزایش  95تکمیلی کامل (

تن در هکتار نسبت به  663/1عملکردي به میزان 

 60همراه با شرایط بدون آبیاري داشت که 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار داراي 

کارایی مصرف آب بیشتري نسبت به بقیه 

سطوح آبیاري بود و با افزایش میزان نیتروژن 

کیلوگرم در هکتار تفاوت  60خالص به بیش از 
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داري در عملکرد دانه و اجزاي آن مشاهده  معنی

  نشد. 

به طورکلی براساس نتایج این پژوهش، 

بیاري تکمیلی در مرحله کاشت سبب انجام آ

دار عملکرد دانه نسبت به تاریخ  افزایش معنی

هاي آبیاري دیگرگردید. بنابراین یک نوبت 

تواند باعث افزایش  آبیاري در این زمان می

جوانه زنی و سبز شدن بموقع و پنجه زنی شود 

که با رعایت تاریخ کاشت مناسب، عمال طول 

با روش کشت با دوره رشد گیاه در مقایسه 

استفاده از نزوالت جوي پائیزه افزایش یافته و 

تواند استفاده بیشتري از نزوالت زمستانه  گیاه می

و بهاره نماید. به دلیل بارش کم منطقه بویژه در 

مراحل آخر فصل زراعی  مصرف کود ازته 

  تاثیر سوء بر عملکرد داشت. 
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  طوح مختلف کود ازته و آبیاري تکمیلی بر عملکرد دانه و اجزاي آن در جو دیم رقم سهند.تجزیه واریانس تاثیر س -3جدول 

  منابع

  تغییرات

  درجه

  آزادي

  میانگین مربعات

تعداد سنبله در   عملکرد دانه

  واحد سطح

تعداد دانه در هر 

  سنبله

  عملکرد بیولوژیکی  تعداد برگ  تعداد پنجه  ارتفاع گیاه  طول سنبله  وزن هزار دانه

  06/2755502  922/29  182/0  541/44  807/0  0629/1  6044/0  1/4506  68/441530  3  تکرار

  3  زمان آبیاري (فاکتور اصلی)
**۵۵/

١٧٩۵٠٣٠  
**35/67298  **7708/3  *722/68   ns723    **95/286   ns 140   ns193/6  **69/23388507  

  41/848883  989/9  196/0  25/183  223/0  025/11  7013/0  56/1822  34/159563  9  خطاي آبیاري (خطاي اصلی)

٠۵/۵١٢٣٠٠**  3  کود ازته (فاکتور فرعی)  
 ns1672/36   ns1041/3   ns614/19  ns557/0  ns583/21   ns265/0  ns312/9  **۴۴/١٣٢٨٢٣٣  

  ns05/71905   ns96/522  ns3125/0  ns722/5  ns085/0  ns625/29  ns 168/0  ns129/5  ns62/437624   9  آبیاري ×کود ازته 

آبیاري  ×خطاي کود ازته 

  (خطاي فرعی)
36  09/184128  62/90503  5520/0  828/13  342/0  267/36  178/0  934/19  759938  

  11/23  06/8  77/11  13/21  58/4  9/7  01/3  16/18  52/29    ضریب تغییرات

  دار درصد و غیر معنی 1و  5دار در سطح احتمال آماري  به ترتیب معنی nsو  ** *،        
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  مقایسه میانگین خصوصیات زراعی جو دیم رقم سهند در مراحل مختلف آبیاري. -4جدول 

عملکرد   زمان آبیاري

  Kgدانه 

تعداد 

سنبله در 

  متر مربع

تعداد دانه 

در هر 

  سنبله

  وزن هزار دانه

Gr  

طول سنبله 

cm  

ارتفاع گیاه 

cm  

تعداد 

  پنجه

تعداد برگ 

هاي در پنجه

  هر بوته

عملکرد 

بیولوژیکی 

Kg  

 b 1004   b 200  b 5/27 bc 68/41 ab 3/10 b 31/61 a 81/3 a 68/38 b 3054   بدون آبیاري

 a 1810  b 332 a 5/28 c 5/39 b 10 a 38/67 a 87/3 a 92/39 a 5764   آبیاري همزمان با کاشت

 b 1301  b 213 b 6/27 ab 76/42 ab 4/10 a 9/67 a 68/3 a 8/38 b 3554   آبیاري در زمان گلدهی

 b 1297  b 195 b 4/27 ab 66/44 a 5/10 b 62/59 a 68/3 a 47/39 b 3575  آبیاري در زمان پر شدن دانه

  %) 5دار با یکدیگر ندارند (آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی

  

 به ازاي مصرف سطوح مختلف کود ازته.مقایسه میانگین خصوصیات زراعی جو دیم رقم سهند  -5جدول 

  عملکرد  

  دانه

)Kg(  

تعداد 

در  سنبله

  متر مربع

  تعداد دانه 

  در هر 

  سنبله

  وزن 

  هزار دانه

)Gr(  

  طول سنبله

cm 

  بوته  ارتفاع

) cm(  

  تعداد برگ  تعداد پنجه

  هايدر پنجه 

  هر بوته 

عملکرد 

  بیولوژیکی 

) Kg( 

  a1617  a256  a 06/28  a 21/43  a 10  a 62/62  a62/3  a34/38  b3669  شاهد 

 Kg20  b 1255  a223 a 93/27  a 56/41  a 35/10  a12/57  a75/3  a55/39  ab3956  

 Kg40  b1305 a226 a 28  a 82/42  a 2/10  a62/63  a75/3 a79/38  ab3951  

 Kg60   b1232  a233 ab 12/27  a 82/40  a 5/10 a87/64  a93/3  a05/40  a4369 

  %) 5دار با یکدیگر ندارند (آزمون دانکن در سطح احتمال  مشابه در هر ستون اختالف معنی میانگین هاي با حروف
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