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  آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم جو دیم بررسی اثر تاریخ کاشت و تک

  
  *علیرضا توکلی

  )شاهرود(مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان 

  چکیده

 عملکرد دو رقم جو دیم،اجزاي  آبیاري بر عملکرد دانه و اثر تاریخ کاشت و مقادیر تکبررسی  منظوربه 

در ر سه تکرار و  به صورت کرت هاي دوبار خردشده بر پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرارتحقیقی 

، )زود، معمول، دیر(سه تاریخ کاشت . آمددر ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه به اجراء درزراعی  سالدو 

به میزان  آبیاري  متر در زمان کاشت، تک میلی 50آبیاري به میزان دیم، تک( محدود آبیاريپنج مدیریت تخصیص 

% 100مین أتآبیاري بهاره با یک مرتبه و  نیاز% 50مین أتآبیاري بهاره با یک مرتبه متر در زمان کاشت،  میلی 100

آبیاري بر  ریخ کاشت و تکنتایج نشان داد اثر تا. مورد مطالعه قرار گرفت) Daytonآبیدر و (و دو رقم جو ) نیاز

بیشتر از آبیدر بود که ناشی از  Daytonعملکرد جو . دار است وري آب کاربردي معنی عملکرد دانه و شاخص بهره

متر و در تاریخ  میلی 100آبیاري زمان کاشت به میزان . تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله بیشتر است

هاي بارور،  طریق افزایش وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و افزایش سهم سنبلههاي زود و نرمال، از  کاشت

دهد که کاربرد آن، عملکرد  بخشید، به نحوي که میانگین اثربخشی این تیمار در دو سال نشان می عملکرد را بهبود 

هاي آبیاري بهاره نیز آنچه که در خصوص تیمار. کیلوگرم در هکتار افزایش داد 4100تا  3500جو را به محدوده 

ها است که افزایش عملکرد نسبت به  هاي بارور به کل سنبله اهمیت فراوان دارد، افزایش وزن دانه و سهم سنبله

را بیان   I50%یعنی ) متر میلی 44(درصد تخلیه رطوبتی خاك در بهار  50شرایط دیم را توجیه و کفایت جبران 

 .کند می

  وري آب آبیدر، بهره اري بهاره، آبیاري زمان کاشت،آبی :هاي کلیديواژه
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 مقدمه 

جو پس از گندم به دلیل کاربرد آن در تعلیف 

دام و تأمین نیازهاي انسان و نیز استفاده در صنایع 

ترین محصول دیم کشور محسوب  مربوطه، مهم

زراعت دیم در ایران متکی به بارشی است . شود می

یر رشد رویشی هاي غ که بخش اعظم آن در ماه

پیوندد و مقدار ناکافی،  محصوالت به وقوع می

پراکنش نامناسب و فقدان مدیریت صحیح زراعی، 

بخش تولید   ترین عوامل محدود کننده و نوسان مهم

محصوالت دیم از جمله گندم و جو محسوب 

چگونگی ). 2010توکلی و همکاران، (شوند  می

میزان تاثیر مدیریت شرایط طبیعی و اقلیمی و نحوه و 

عملیات زراعی بر عملکرد و اجزاي عملکرد منجر به 

ریزي و استفاده  با برنامه. افزایش تولید خواهد شد

توان از  ها و شرایط طبیعی و اقلیمی، می بهینه از نهاده

باران یا   هاي کم کاهش تولید محصوالت دیم در سال

  . در شرایط با پراکنش نامناسب بارش جلوگیري کرد

حاظ دوره زمانی پراکنش بارش در فصل از ل

زراعی، دو مرحله عموماً ممکن است بیشترین درجه  

تاثیرات را به خود ببینند، یکی در زمان کاشت است 

که ممکن است اولین بارندگی موثر پاییزه، با تأخیر 

زمان با افت درجه حرارت  مواجه بوده و در نتیجه، هم

حداقل درجه  و سرد شدن هوا و خاك و با توجه به

زنی و ادامه رشد، امکان  حرارت الزم براي جوانه

هاي پاییزي میسر  جوانه زدن، رشد و استفاده از بارش

زنی و  حداقل درجه حرارت الزم براي جوانه. نگردد

در منابع مختلف براي گندم ) صفر گیاهی(ادامه رشد 

سرمدنیا (گراد ذکر شده است  درجه سانتی 3- 5و جو 

). 1975، مایر و پولجاکف مایبر، 1995و کوچکی، 

دیگر مرحله حساس رشد، مراحل پایانی رشد 

است که ممکن است آخرین ) دهی تا رسیدن گل(

بارندگی مؤثر بهاره، زودتر از روال معمول خاتمه 

یافته و در مراحل حساس پایانی رشد گیاه، رطوبت 

 کافی براي تشکیل و پر شدن دانه وجود نداشته باشد

بنابراین الزم است براي ). 2010و لیاقت، توکلی (

بهبود شرایط در مراحل حساس رشد تمهیداتی اتخاذ 

  . گردد

یک نوبت آبیاري راهکاري است که در بهبود 

شرایط محصوالت دیم در مراحل حساس رشد 

لذا تعیین نحوه و زمان . تواند به کار رود می

آبیاري و میزان اثربخشی آن بر عملکرد  تک

دیم داراي اهمیت است، چرا که با محصوالت 

شناخت اجزایی از محصول، که بیشترتحت تأثیر 

توان در فرآیند  گیرند، می آبیاري محدود قرار می

از آنجایی که بین . نژاد، آنها را به کار گرفت  اصالح

داري در   ارقام مختلف غالت دیم، اختالف معنی

اویس و (تولید دانه و کاه و کلش وجود دارد 

، توکلی، 2004، توکلی و اویس، 1998اران، همک

، ضرورت )2005و  2000، توکلی و همکاران، 2001

چرا که . دارد ارقام مختلف مورد آزمون قرار گیرند

سازي مصرف  رقم ازجمله عواملی است که در بهینه

نژاد و انتخاب ارقام مناسب   اصالح. آب موثر است

هاي  نوتیپوري آب و استفاده از ژ براي بهبود بهره

تواند سبب بهبود  اي، می سازگار با شرایط منطقه

وري آب مصرفی  استفاده از آب خاك و افزایش بهره

گیاهان نسبت به ). 1999استودر و ارسکین، (شود 

تنش خشکی و رطوبتی که بروز و ظهور آن از 

هاي  العمل هاي زراعت دیم است، عکس مشخصه

دهند  شان میشناختی متفاوتی ن فیزیولوژیک و ریخت

و برهم کنش محیط ) 2003یاردونوف و همکاران، (
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هاي  کننده واکنش  و رقم بر محصول، عامل تعیین

شناختی و نموي گیاه محسوب  فیزیولوژیک و ریخت

اجزاي عملکرد ). 2002گابریال و همکاران، (شود  می

نیز تحت تاثیر مدیریت زراعی، ژنوتیپ و محیط قرار 

توجیه علت کاهش عملکرد به  گیرند و غالباً در می

، هاشمی دزفولی و 1981شیپوي، (روند  کار می

  . )1995همکاران، 

ترین مراحل رشد هر محصول،  یکی از حساس

زنی و سبز شدن است، زیرا در این مرحله  زمان جوانه

گیرد  بذر در معرض شرایط نامساعد محیطی قرار می

د کن و استقرار بوته در مزرعه را دچار مشکل می

، لذا تاریخ ) 2003آلبوگوئرکوي و کاروالهو، (

وري بارش در  کاشت فاکتور مهمی در افزایش بهره

گزارش شده است که تأخیر در . زراعت دیم است

کاشت ناشی از تاخیر در وقوع بارش موثر پاییزه، 

سبب کاهش عملکرد دانه گندم و جو دیم گردید 

، 2002، اداري و همکاران، 2010توکلی و لیاقت، (

بررسی در مورد انجام ). 2010توکلی و همکاران، 

یک نوبت آبیاري و تعیین زمان و میزان آن براي 

غالت دیم توسط محققین زیادي گزارش شده است 

، 1998، اویس و همکاران، 2004توکلی و اویس، (

، طلیعی، 2005زاده،  ، عظیم1998ملکی،  حقیقتی

مختلف  اثر سطوح). 2010، توکلی و لیاقت، 2005

 1هاي جو در ایکاردا آبیاري تکمیلی بر روي ژنوتیپ

متر بارش سالیانه بررسی شد و نتایج  میلی 186و با 

نشان داد که در حالی که عملکرد تحت شرایط دیم 

% 100، و %66، %33کیلوگرم در هکتار بود با  260

، 1890آبیاري کامل، عملکرد دانه جو به ترتیب به 

در هکتار افزایش پیدا کرد  کیلوگرم 5170و  4250

                                                              
1 - International Center for Agricultural Research in 
Dry Areas (ICARDA) 

چنین مطابق با گزارش  هم). 2009اویس و هاشم، (

تحت شرایط  3-ایکاردا، عملکرد دانه ژنوتیپ ریحان

آبیاري کامل به ترتیب % 100، و %66، %33دیم، 

کیلوگرم در هکتار بوده  6720و  4750، 2700، 220

که بیشترین مقدار را نسبت به ژنوتیپ هاي دیگر 

  ).1989کاردا، ای(داشت 

بررسی روابط بین عملکرد دانه ارقام جو با 

اجزا و پارامترهاي زراعی تحت شرایط تاریخ کاشت 

و میزان آبیاري محدود که در این مقاله بررسی 

بر . شود، براي بهبود عملکرد حائز اهمیت است می

زمان و اثر بررسی  پژوهش،این این اساس هدف 

اجزاي عملکرد دانه  آبیاري بر عملکرد و میزان تک

  . است دو رقم جو و مقایسه آن با شرایط دیم

 ها مواد و روش

هاي کامل  پایه طرح بلوكاین تحقیق بر 

در و  هاي دو بار خرد شده کرتصورت ه ب ،تصادفی

اجرا ) 1383-85(و به مدت دو سال زراعی  سه تکرار

محل اجراي آزمایش ایستگاه تحقیقات . شد

درجه و  37 رض جغرافیاییع(کشاورزي دیم مراغه 

 15درجه و  46 شمالی، طول جغرافیاییدقیقه  15

  . بود) متر 1725شرقی و ارتفاع  دقیقه

تیمارهاي تحقیق مشتمل بر سه تاریخ کاشت 

و ) اواسط مهر ماه(، معمول )اوائل مهر ماه(زود : شامل

به عنوان کرت اصلی، پنج تیمار ) اواخر مهر ماه(دیر 

شرایط (بدون آبیاري : شاملآبیاري تخصیص تک

متر در زمان  میلی 50آبیاري به میزان ، تک)I0دیم، 

متر در  میلی100آبیاري به میزان ، تک)I50(کاشت 

یک فقط + بدون آبیاري پاییزه ، )I100(زمان کاشت 

و ) I50%( در بهار نیاز % 50مین أتنوبت آبیاري با 

مین أت یک نوبت آبیاري بافقط + بدون آبیاري پاییزه 
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و دو رقم )   کرت فرعی) (I100%( در بهار نیاز % 100

به عنوان کرت فرعی )  Daytonآبیدر و (جو دیم نیز 

میزان آب مورد نیاز در بهار بر . فرعی انتخاب شدند

گیري رطوبت خاك و کمبود از حد  اساس اندازه

با ) Yesevi-93(رقم آبیدر . ظرفیت زراعی تعیین شد

طق سرد و معتدل سرد، مقاوم به قابلیت کشت در منا

خشکی، نیمه مقاوم به سرما، متحمل به ورس، زودرس، 

ها است و الین  دانه سفید، دو ردیفه و متحمل به بیماري

Dayton/Ranny هاي امیدبخش جو دیم براي  جزو الین

ابعاد . معرفی در مناطق سرد و معتدل سرد است

 ابعاد ،)مترمربع 130( 5×  26هاي تاریخ کاشت  کرت

ابعاد  و) مترمربع 20( 5×  4هاي آبیاري  کرت

. منظور گردید) مترمربع 6/9( 4/2×  4هاي رقم  کرت

 هاي هاي اصلی، کرت فاصله بین تکرارها، کرت

 و 5/1، 2، 3ترتیب ه هاي فرعی فرعی ب فرعی وکرت

  .بودمتر  2/0

-85و  1383- 84هاي زراعی  کل بارش سال

متر بود و روند  میلی 382و  380به ترتیب برابر  1384

البته . نشان داده شده است 1تغییرات ماهانه در شکل 

قابل ذکر است که در هر دو سال، زمان اولین بارش 

.موثر پاییزه، در ابتداي دهه دوم آبان بوده است

  

  

  هاي پژوهش در ایستگاه مراغه بارش ماهانه سال - 1شکل 

  

ضریب رطوبتی خاك در ظرفیت زراعی، 

ت نقطه پژمردگی دائم و وزن مخصوص ظاهري رطوب

درصد حجمی  20درصد حجمی،  38خاك به ترتیب 

متر مکعب و متوسط آب قابل   گرم بر سانتی 175/1و 

متر  میلی 180استفاده در یک متر عمق خاك برابر 

  . بود

خاك محل   نمونهتجزیه میانگین نتایج 

دهد که هدایت الکتریکی عصاره   نشان میآزمایش 

دسی زیمنس بر متر، واکنش گل  47/0شباع خاك ا

درصد،  53/0، کربن آلی pH (3/7(اشباع 

گرم  میلی 9/7درصد، فسفر قابل جذب  062/0نیتروژن

گرم بر  میلی 525، پتاسیم قابل جذب  بر کیلوگرم
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، 22و مقادیر شن، سیلت و رس نیز به ترتیب  کیلوگرم

درصد است و بافت خاك رسی محسوب  46و  32

شودمیزان فسفر و نیتروژن مورد نیاز بر اساس  می

تجزیه خاك و نظریه کارشناس خاکشناسی تامین 

دو سوم تریپل و   فسفر از منبع سوپرفسفات. گردید

آمونیم و قبل از کاشت به   نیتروژن از منبع نیترات

متر  سانتی 7-8در عمق  متر و سانتی 20فواصل 

از منبع (ژن مانده نیترو یک سوم باقی .شدجایگذاري 

با . در اوائل بهار به صورت سرك مصرف شد) اوره

مبناي  و بر جوتوجه به وزن هزار دانه ارقام مختلف 

مربع، میزان بذر هر کرت فرعی  دانه در متر 400

کش،  پس از ضدعفونی بذر با قارچ .شدفرعی تعیین 

عملیات  آزمایشی وینتراشتایگر، به کمک بذرکار

هاي آبیاري،  ا دور کرتدور ت. کشت صورت گرفت

در  .شد  متر ایجاد   سانتی 30- 40اي به ارتفاع  پشته

خط با  12هر رقم در ، )فرعی فرعی(هاي رقم  کرت

-سانتی 4- 6عمق  متر و 4طول  متر و سانتی 20فواصل 

  . کشت شد ،متر

آبیاري به صورت سطحی و از طریق انتقال 

ت آب با  لوله و کنترل دقیق با کنتور حجمی صور

یابی به یکنواختی توزیع مناسب،  گرفت و براي دست

دار متحرك  آبیاري در کرت با استفاده از لوله سوراخ

برداري و  صفات یادداشت. دستی انجام شد

عملکرد دانه، کاه و کلش و : گیري شده شامل اندازه

، درجه ، شاخص برداشتزیست تودهعملکرد 

اد دانه در ، تعدارتفاع بوته ،، وزن هزار دانهباردهی

وري  سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و شاخص بهره

مساحت برداشت براي  .بوددر تیمارهاي مختلف آب 

برابر ) رقم(برآورد عملکرد دانه در تیمار فرعی فرعی 

متر مربع  بود که پس از رسیدن محصول و با  4/2

به منظور تعیین . استفاده از کمباین آزمایشی انجام شد

وکلش و عملکرد زیست توده، شاخص  میزان کاه

سینگ و استوسکف، (برداشت و درجه باردهی 

هایی از هر کرت و به مساحت یک متر  ، نمونه)1971

مربع به صورت دستی برداشت و در آزمایشگاه 

گیري و به صورت زیر برآورد  صفات مورد نظر اندازه

  . شد

  

  

  

عملکرد زیست توده = کاه و کلش + عملکرد دانه                                                                               )1(   

(%)شاخص برداشت ) = عملکرد دانه× 100/(زیست توده                                                                        )2(   

درجه باردهی(%) = شاخص برداشت ) + تن در هکتار(زیست توده ) + تن در هکتار(عملکرد دانه                             )3(  

  

  

متجانس بودن واریانس خطاهاي آزمایش دو سال از 

چرا . هارتلی ارزیابی و بررسی شد Fطریق آزمون 

که یکی از مفروضات تجزیه واریانس این است که 

براي . عوامل آزمایشی، واریانس مشابهی داشته باشند

ها بایستی نسبت میانگین مربعات  تجزیه مرکب داده

هارتلی در طول  F خطاهاي آزمایش به روش

گومز و گومز، (تر باشد  کم 5هاي تحقیق از  سال

بر اساس امید ریاضی، تجزیه مرکب  ).1984

صورت گرفت و جدول تجزیه واریانس ) مخلوط(

ها بر اساس آزمون دانکن  مقایسه میانگین. تهیه گردید

  .بود MSTATCافزار مورد استفاده  انجام و نرم
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  نتایج و بحث

آبیاري، رقم و  اثر اصلی تاریخ کاشت، تک

آبیاري × رقم و تاریخ کاشت × اثرات متقابل آبیاري 

رقم در سطح احتمال یک درصد و اثر تاریخ × 

دار  رقم در سطح احتمال پنج درصد معنی× کاشت 

مقدار عملکرد دانه تحت تیمارهاي ). 1جدول (است 

I100 ،I50 ،I100% ،I50%  3793و دیم به ترتیب برابر ،

کیلوگرم در هکتار  1170و  2360، 2509، 1922

عملکرد مربوط کمترین میزان ). الف 2شکل (است 

ترین وضعیت با آبیاري  به شرایط دیم و مطلوب

شود و آبیاري سبک بهاره  سنگین پاییزه حاصل می

  ).ب 2شکل (کند  کفایت می

روند تغییرات صفاتی چون ارتفاع بوته، وزن 

هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر 

جو  دهنده برتري محسوس وري آب نشان  مربع و بهره

Dayton توان به  اثر تیمارهاي آبیاري را می. است

  :صورت زیر خالصه کرد

در شرایط دیم، متوسط عملکرد جو ) الف

Dayton  و  1130و آبیدر در سال اول به ترتیب برابر

کیلوگرم در هکتار و در سال دوم به ترتیب  1042

کیلوگرم در هکتار و متوسط  1199و  1311برابر 

 1221م طی دو سال به ترتیب برابر عملکرد این دو رق

  ). الف 2شکل (کیلوگرم در هکتار بود  1120و 

بیشترین اثربخشی در افزایش عملکرد، ) ب

متر در زمان کاشت  میلی 100آبیاري  مربوط به تک

)I100 (میانگین اثربخشی این تیمار در دو سال . است

در  Daytonنشان داد که بکارگیري آن براي جو 

زود، معمول و دیر به ترتیب عملکردي  تاریخ کاشت

کیلوگرم در هکتار و براي  3900و  4125، 3533برابر 

کیلوگرم  3735و  3907، 3565جو آبیدر به ترتیب 

علت ). 2جدول (در هکتار را به همراه داشته است 

اثربخشی آبیاري زمان کاشت ناشی از جلو افتادن 

، دوره رشد، ایجاد سبز کامل و استقرار محصول

کاهش خسارت سرما، توسعه عمقی ریشه و 

گیري از شرایط بارشی و دمایی مناسب بهاري  بهره

، توکلی و همکاران، 2010توکلی و لیاقت، (است 

شود که از سطح  و وجود پوشش سبز سبب می) 2010

تبخیري خاك در بهار کاسته شده و تلفات تبخیر آب 

یدر در تاریخ کاشت زود، عملکرد جو آب. تر شود کم

است که   Daytonحدود یک درصد بیشتر از جو

عدد قابل توجهی نیست اما در دو تاریخ کاشت دیگر 

 Daytonو تحت همین تیمار آبیاري، عملکرد جو 

  ).3شکل (بیشتر از آبیدر است 

درصد  100متوسط اثربخشی تیمار جبران ) ج

یعنی ) متر میلی 88(تخلیه رطوبتی خاك در بهار 

I100% نشان می دهد که کاربرد این تیمار  در دو سال

در تاریخ کاشت زود، معمول و  Daytonبراي جو 

 2506و  2574، 2508دیر به ترتیب عملکردي برابر 

، 2482کیلوگرم در هکتار و براي جو آبیدر به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار را به همراه داشته  2444و  2541

  ).  الف 3شکل (است 

درصد  50ار جبران میانگین اثربخشی تیم) د

  I50%یعنی ) متر میلی 44(تخلیه رطوبتی خاك در بهار 

در دو سال نشان می دهد که کاربرد آن براي جو 

Dayton  در تاریخ کاشت زود، معمول و دیر به

 2353و  2428، 2382ترتیب عملکردي برابر 

، 2309کیلوگرم در هکتار و براي جو آبیدر به ترتیب 

در هکتار را به همراه داشته  کیلوگرم 2304و  2382

نکته قابل توجه این است که در ). الف 3شکل (است 

درصد تخلیه رطوبتی خاك در بهار  100تیمار جبران 
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 50نسبت به تیمار جبران  I100%یعنی ) متر میلی 88(

) متر میلی 44(درصد تخلیه رطوبتی خاك در بهار 

علیرغم اینکه میزان آب کاربردي دو  ،I50%یعنی 

برابر شده، اما میزان افزایش متوسط عملکرد دانه تنها 

  . درصد بوده است 5- 6

افزایش عملکرد در تیمارهاي آبیاري بهاره 

رم در کیلوگ 1000نسبت به شرایط دیم افزون بر 

هکتار است اما تفاوت چندانی بین آبیاري حداقل 

وجود ) I100%(با آبیاري کامل بهاره ) I50%(بهاره 

ندارد، در حالی که مصرف آب دو برابر شده ، 

 150تفاوت عملکرد این دو تیمار تنها در حد 

کیلوگرم در هکتار است لذا ضرورتی به انجام یک 

  .نوبت آبیاري کامل بهاره نیست

 50آبیاري  یانگین اثربخشی تیمار تکم) ه

در دو سال نشان می ) I50(متر در زمان کاشت  میلی

در تاریخ  Daytonدهد که کاربرد آن براي جو 

کاشت زود، معمول و دیر به ترتیب عملکردي برابر 

کیلوگرم در هکتار و براي جو  1867و  2070، 1955

کیلوگرم در  1793و  1920، 1925آبیدر به ترتیب 

   ).الف 3شکل (کتار را به همراه داشته است ه

ذکر شده در بندهاي الف تا ه، که نتایج 

مربوط به اثرات رقم، تاریخ کاشت و مدیریت آبیاري 

ا گزارشات محققین دیگر همسو است، به است ب

آبیاري دو رقم جو در زمان  نوبت  یکطوري که 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص  80کاشت توام با 

 همراه داشته استه ترین میزان عملکرد را ببیش

طی پژوهشی در شمال ). 1998ملکی،  حقیقتی(

خراسان که به بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و 

آبیاري تکمیلی بر عملکرد جو دیم پرداخت شد، 

 60گزارش گردید که بیشترین عملکرد، با تلفیق 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن همراه با آبیاري زمان 

زمان ). 2005زاده،  عظیم(شت حاصل گردید کا

مناسب یک نوبت آبیاري بسته به شرایط اقلیمی 

ممکن متفاوت باشد، به طوري که در مناطقی مانند 

آبیاري بهاره داراي اثربخشی بیشتري  کرمانشاه، تک

است و تنش آخر فصل در این گونه مناطق، عامل 

حله آبیاري بهاره در مر افت عملکرد است که با تک

دهی، افزایش عملکرد قابل  ظهور سنبله تا گل

، 2005طلیعی، (اند  اي را گزارش کرده مالحظه

به طوري که با ). 2010توکلی و همکاران، 

آبیاري بهاره، عملکرد جو دیم در کرمانشاه به  تک

 3400کیلوگرم در هکتار و در لرستان به  4000

ان، توکلی و همکار(کیلوگرم در هکتار افزایش یافت 

2010.(  

رقم بر  ×اثر رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت 

وزن هزار دانه، اثر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ 

آبیاري بر تعداد سنبله در متر مربع و اثر رقم  ×کاشت 

رقم بر تعداد  ×آبیاري  ×و اثر متقابل تاریخ کاشت 

دار  دانه در سنبله در سطح احتمال یک درصد معنی

  ). 1جدول (است 

در بررسی اجزاي عملکرد مشاهده شد که در 

تر محصول و به تبع  شرایط دیم، به خاطر تراکم کم

تر براي دریافت آب و مواد غذایی، به طور  رقابت کم

نسبی تعداد دانه در سنبله، ارتفاع تک بوته و وزن 

آبیاري پاییزه  هزار دانه در این شرایط نسبت به تک

 دودیت دسترسی به آب دراما به دلیل مح. بیشتر است

اواخر فاز رویشی و نیز در طول مرحله زایشی، تعداد 

   .هاي بارور کاهش نشان داد سنبله



    

       
 

  تجزیه واریانس صفات زراعی ارقام جو دیم  - 1 جدول

   

  منـابع

  تغییــرات

  

  درجه

  زاديآ

  میانگین مربعات

  عملکرد

کیلوگرم در ( دانه

  )هکتار

  کاه

کیلوگرم ( و کلش

  )اردر هکت

زیست توده  عملکرد

کیلوگرم در (

  )هکتار

  شاخص

 برداشت

(%)  

  درجه

  باردهی

  وزن هزار

  )گرم(دانه 

  ارتفاع

بوته 

  )متر سانتی(

تعداد سنبله 

  در مترمربع

تعداد دانه 

  در سنبله

   وري آب بهره

   )متر کیلوگرم بر میلی(

  Y(  1(ســــال
ns 6063574  

ns 13795159  
ns 38150586  

**
 3/59  

*
 266  

** 1123  
** 3/67  

** 17681  
**
 386  

** 134  

  567/0  39/7  2131  171  83/3  6/40  8/81  7857847  6730178  90654  4  خطــــا

  SD(  2  ** 267018  ns 6003299  ns 7256036  ns 6/88  ns 4/59  ns 61/13  ns 43/6  ** 60785  ns 91/0  **51/1(تاریخ کاشت 

)SD* Y(  2  ns 2503  ** 146795  ns 125762  79/0  ns 35/0  ns ns 4/20  ns 37/1  ns 434  71/0  * 04/0  

  a 8  34591  3313980  3362617  3/35  36/19  5  35/15  2227  51/5  234/0ي عامل خطـــــا

  I(  4(آبیاري  تک
**
 33152019  

** 247731739  
**
 461099073  80 

*
 379

 **
 

ns 8/60  75/95  
ns

 
ns
 255816  86/9

 ns
 

**
171  

)I*Y(  4  ns 242145  ns  420581  ns  1279370  ns 51/0  ns 36/4  ns 35/4  ** 94/10  ** 63  * 55/6  **3/11  

)I*SD(  8  ns 128364  ** 3650018  * 3560303  ns 8/63  ns 8/40  ns 48/12  ns 5/136  ** 19003  ns 36/1  **697/0  

)I*SD*Y(  8  
** 1743  

ns  178849  
**  192338  

ns  47/0  
ns  28/0  

*
 82/11  

ns
 97/12  

ns 230  
ns  6/4  024/0  

  b  48  27323  1304823  1499286  46/9  38/5  22/7  45/73  1676  98/3  182/0ي عامل خطـــــا

  V(  1( رقم
**
 288400  

**
 93799  

**
 711148  

ns  18/2  
ns  06/8  

**  2/2  
**

768  
ns
 30057  

**  6/91  
**  86/1  

)V*Y(  1  ** 8419  ns 148322  * 86067  ** 2  ** 44/1  ** 1/17  * 1/35  ** 9/93  * 95/18  06/0  

)V*SD(  2  
* 26485  

ns 4859052  
ns 5592881  

ns
 6/34  

ns
 4/11  

**
 8/5  

ns 9/100  
ns 3729  

ns
 43/0  146/0  

)V*SD*Y(  2  ns 2498  ns 133489  ns 130058  ns 2/1  ns 59/0  ns 38/1  ns 45/2  ns 260  ns 11/4  029/0  

)I*V(  4  ** 9065  * 1583074  * 1431456  ns 4/24  * 85/15  ns 49/1  ns 1/80  ns 1025  ns 02/2  038/0  

)I*V*Y(  4  
ns
 498  

ns
 111327  

ns
 108087  

ns
 26/0  

ns
 07/0  

**
 62/0  

*
 88/5  

**
 327  

ns
 55/2  006/0  

)I*SD*V(  8  
** 10526  

ns 2256418  
ns 2510711  

ns
 9/6  

**
 73/1  

ns
 2/1  

ns 21  
ns 1397  

**
 31/3  054/0  

)I*SD*V*Y(  8  ns 569  ** 170151  ** 170860  *  19/1  ns  54/0  ns  24/1  ns 3/15  ns 5/90  ns  25/5  009/0  

  087/0  87/2  1443  7/13  86/3  95/1  89/2  414943  326542  13781  60  خطاي ازمایشی

  11/5  03/8  73/8  55/6  17/4  39/3  47/5  28/8  52/10  99/4    (%)ضریب تغییرات 

ns ،* یک درصد ر سطح احتمال پنج ودار د دار و معنی معنی غیربه ترتیب   **و 



       

     
 

                                               

  آبیاري، تاریخ کاشت، ارقام جو و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه اثر سطوح تک -2شکل 



    

       
 

  

  وري آب آبیاري، تاریخ کاشت و ارقام جو بر عملکرد دانه و بهره اثر متقابل سطوح تک -3شکل 

E ،N و L :رتیب بیانگر تاریخ کاشت زود، نرمال و دیر، به تI0 ،I50 ،I100 ،I50%  وI100% درصد جبران کمبود رطوبت خاك در بهار  50متر پاییزه،  میلی 100آبیاري  متر پاییزه، تک میلی 50آبیاري  به ترتیب دیم، تک

 درصد جبران کمبود رطوبت خاك در بهار 100و 
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  کرد در ارقام جو و تحت تیمارهاي مختلفو اجزاي عملعملکرد  رابطه -2جدول 

 تیمارهاي پژوهش
کیلوگرم (عملکرد واقعی 

 )در هکتار

  تعداد دانه

 در سنبله

  تعداد کل سنبله

 در متر مربع

وزن هزار دانه 

 )گرم(

I0 1170 8/21 353 4/47 

I50 1922 8/20 503 6/45 

I100 3793 5/20 546 9/45 

I50% 2360 4/21 379 9/47 

I100% 2509 21 396 6/48 

 47 422 4/20 2311 رقم آبیدر

Dayton 2391  8/21 448 2/47 

I0 - 1/47 341 2/21 1120 آبیدر 

I0 - Dayton 1220 4/22 365 8/47 

I50 - 4/45 483 8/19 1879 آبیدر 

I50 - Dayton 1964 8/21 523 9/45 

I100 - 46 531 5/19 3734 آبیدر 

I100 - Dayton 3853 4/21 562 7/45 

I50% - 9/47 368 21 2332 آبیدر 

I50% - Dayton 2388 8/21 390 48 

I100% - 5/48 390 4/20 2489 آبیدر 

I100% - Dayton 2529 6/21 402 7/48 

  

آنچه که در خصوص تیمارهاي آبیاري قابل 

مالحظه است، اثر آبیاري زمان کاشت در افزایش 

بع است و آبیاري قابل مالحظه تعداد سنبله در متر مر

بهاره از طریق افزایش وزن هزار دانه و تعداد سنبله در 

در شرایط دیم، تراکم . متر مربع اثربخشی داشته است

بوته کم است و به همین دلیل میزان رقابت براي 

تر است، لذا ارتفاع تک بوته و  دسترسی به آب کم

آبیاري  وزن هزار دانه در این شرایط نسبت به تک

از لحاظ  Daytonدر این شرایط جو . بیشتر است پاییزه

وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و (اجزاي عملکرد 

نسبت به جو آبیدر، برتري ) تعداد سنبله در متر مربع

  . نسبی داشته است

از میان تیمارهاي آبیاري، و با توجه به 

شود که تیمار  نشان داده میب  3و ب  2هاي  شکل

متري زمان کاشت به دلیل وجود  میلی 50آبیاري 

ریسک خسارت تنش خشکی و عدم کفایت نیاز 

درصد تخلیه رطوبتی  100رطوبتی و تیمار جبران 

تر آن  وري کم خاك در بهار به دلیل اثربخشی و بهره

درصد تخلیه رطوبتی خاك  50نسبت به تیمار جبران 

در بهار، قادر به رقابت و جایگزینی با تیمارهاي دیگر 

 Daytonدر شرایط دیم، برتري نسبی جو . تندنیس
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درصد برتري  9نسبت به آبیدر محرز است و حدود 

دهد که متاثر از بهبود  در میزان عملکرد نشان می

  .باشد اجزاي عملکرد آن می

متر آبیاري در زمان  میلی 100در شرایط تامین 

کاشت، عملکرد، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله 

بیشتر از آبیدر است،  Daytonر مربع جو در متبارور 

. باشد ولی وزن هزار دانه رقم آبیدر اندکی بیشتر می

در شرایط آبیاري بهاره، اعداد و ارقام حاکی از 

از نظر . نسبت به آبیدر است Daytonبرتري جو 

. نسبت به آبیدر برتري دارد Daytonارتفاع بوته، جو 

به ترتیب  Daytonمتوسط ارتفاع بوته جو آبیدر و 

. گیري شد متر اندازه سانتی 7/58متر و  سانتی 6/54

  .ارتفاع بیشتر سبب تولید کاه و کلش بیشتر گردید

بررسی نتایج تحقیقاتی دیگر محققین در 

افت عملکرد . هاي این مطالعه موثر است تحلیل یافته

تر سنبله در واحد  در زراعت دیم، به خاطر تعداد کم

راشدمحصل (انه در سنبله است تر د سطح و تعداد کم

در حالتی که رطوبت خاك ). 1994و کوچکی، 

کافی باشد، اجزایی از عملکرد که بیشترین اثر را در 

در واحد بارور تولید محصول داشتند، تعداد سنبله 

سطح است، اما در شرایط تنش خشکی، تعداد دانه در 

سنبله و گاهی هم متوسط وزن دانه، سهمی مساوي 

سرمدنیا و (ها در عملکرد کل دارند  نبلهتعداد س

تعداد دانه در ). 1997، کوچکی، 1995کوچکی، 

در واحد بارور سنبله، وزن هزار دانه و تعداد سنبله 

عملکرد . سطح متاثر از میزان و پراکنش بارش هستند

هاي بارور در هر گیاه، تعداد دانه  عمدتاً به تعداد پنجه

سرمدنیا و (بستگی دارد  در هر سنبله و وزن هزار دانه

و برآورد عملکرد دانه به وسیله ) 1995کوچکی، 

در واحد سطح، تعداد بارور برآورد اولیه تعداد سنبله 

کوك و (شود   دانه در سنبله و وزن هزار دانه میسر می

  ). 1991وست، 

ترین جزء  اي نشان داده شد که مهم  طی مطالعه

سنبله است محدود کننده عملکرد، تعداد دانه در 

تعداد دانه ). 1981، سینگ، 2001اسدي و همکاران، (

در هر سنبله از آن جهت مهم است که حداکثر 

توان   عملکردي که در یک شرایط محیطی معین می

تولید کرد، داراي سقفی است که از آن بیشتر ممکن 

  ). 1997کوچکی، (نیست 

اثر تاریخ کاشت، آبیاري، رقم و اثر متقابل 

در وري آب  آبیاري بر شاخص بهره ×شت تاریخ کا

  ). 1جدول (دار است  سطح آماري یک درصد معنی

اي فراگیر و  عملکرد اگرچه شاخص مقایسه

مناسبی است اما به تنهایی این قابلیت را ندارد که به 

تمایز تیمارها خصوصاً در شرایط وجود تیمارهاي 

هاي به عنوان نمونه، در مقایسه تیمار. آبیاري بپردازد

 100آبیاري بهاره، علیرغم اینکه در تیمار جبران 

درصد تخلیه رطوبتی خاك در بهار، میزان آب 

درصد  50آبیاري کاربردي نسبت به تیمار جبران 

تخلیه رطوبتی خاك در بهار، دو برابر شده بود، اما 

 149(درصد  6افزایش عملکرد فقط به میزان 

  . مشاهده گردید) کیلوگرم در هکتار

امی که این موضوع از منظر شاخص هنگ

وري کل آب  شود، بهره وري آب بررسی می بهره

کیلوگرم  6/5و  35/5کاربردي این دو تیمار به ترتیب 

و  برتريکه حاکی از ) ب 3شکل (متر است  بر میلی

درصد تخلیه رطوبتی خاك  50کفایت تیمار جبران 

اگر امکان آبیاري پاییزه وجود نداشت . در بهار است

و برنامه آبیاري بهاره مد نظر قرار گرفت، برنامه زمانی 

کشت بایستی مطابق با آنچه که براي شرایط دیم 
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توصیه شده صورت پذیرد و از کشت زودهنگام 

هاي پراکنده و  خودداري شود تا تحت تأثیر بارش

  .نامطمئن اوایل فصل قرار نگیرد

وري آب مصرفی جو  مقدار شاخص بهره

Dayton براي تاریخ کاشت معمول، دیر و  به ترتیب

. متر است کیلوگرم بر میلی 2/8و  0/9، 6/9زود برابر 

دهد که جو  ، این مقادیر نشان میب 3مطابق با شکل 

Dayton نسبت به آبیدر برتري دارد .  

در شرایط دیم که برنامه آبیاري پاییزه یا بهاره 

که عملکرد و شاخص وجود ندارد، از آنجایی 

هاي  تاریخ کاشت درب ارقام جو وري آ بهره

شود که در  مختلف، تقریباً یکسان است، توصیه می

از کشت زود هنگام محصوالت اجتناب  ،شرایط دیم

هاي  زیرا در تاریخ کاشت زود، احتمال بارش. شود

زنی و سبز محصول و سپس  پراکنده منجر به جوانه

بروز یک دوره خشکی وجود دارد که سبب وارد 

همانطور که . گردد دي به محصول میشدن آسیب ج

اشاره شد اجتناب از کشت زود براي برنامه در باال 

توکلی و همکاران، ( آبیاري بهاره هم صادق است

2010(.  

در برنامه آبیاري محدود جو دیم در پاییز، 

کند و الزم  کفایت نمی) متر میلی 50(آبیاري سبک 

 متري صورت پذیرد تا میلی 100است که آبیاري 

زنی و استقرار  ذخیره رطوبتی کافی براي جوانه

این . محصول تا اولین بارش موثر پاییزه فراهم گردد

برنامه منجر به حصول بیشترین میزان عملکرد دانه و 

  .       شود وري آب کاربردي می بهره

وري آب مصـرفی   بررسی مقادیر شاخص بهـره 

الـی   9/2وري آب از  حاکی از تغییرات شـاخص بهـره  

ایــن ). ب 3شــکل (متــر اســت  کیلـوگرم بــر میلــی  6/9

محدوده تغییرات بهترین معیار و مالك براي گـزینش  

  . تیمارهاي مناسب و مطلوب است

هر چند احتمال بروز خسارت سرما در جو 

ارقام جو ) Recovery(همواره وجود دارد، اما بازیابی 

در شرایطی که آبیاري پاییزه . قابل مشاهده بوده است

رسد،  زنی می گیرد و گیاه به مرحله پنجه می صورت

تر و میزان بازیابی بیشتر بوده  میزان خسارت سرما کم

  . است

. بدیهی است که بین این دو شیوه تفاوتی باشد

ترین و تاثیرگذارترین منابع اختالف،  یکی از مهم

هاي بارور و  تعداد سنبله است که به دو جزء سنبله

 عالوه براباروري سنبله، ن. شود نابارور تقسیم می

. گردد هاي ژنتیکی به اثرات محیطی نیز برمی جنبه

شود، فقط به اثرات  آنچه که در این مبحث دنبال می

مطابق . پردازد محیطی بر باروري و ناباروري سنبله می

دانه بذر در متر مربع به  400با مواد و روش تحقیق، 

تمام  رود که کار رفت و بدیهی است که انتظار نمی

هایی که از هر بوته ایجاد  تعداد سنبله. بذرها سبز شوند

شود به شرایط محیطی و میزان فراهمی و دسترسی  می

  . به رطوبت کافی بستگی دارد

آبیاري پاییزه که سبب استقرار محصول در 

شود، بهبود این نسبت را به دنبال دارد که   پاییز می

تیمار . ور استهاي بار دهنده افزایش سهم سنبله  نشان

متر آبیاري در زمان کاشت از دو طریق  میلی 100

افزایش تعداد سنبله در متر مربع و افزایش سهم 

  .شود ، سبب افزایش عملکرد دانه میهاي بارور سنبله

در خصوص دو رقم به کار رفته نیز قابل ذکر 

داراي عملکرد نسبی بیشتري به  Daytonاست که جو 

کتار است و این افزایش کیلوگرم در ه 80میزان 

ناشی از تعداد دانه در سنبله و اندکی وزن هزار دانه 
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اگرچه تعداد  Daytonجو ). 3جدول (بیشتر است 

هاي  سنبله در متر مربع بیشتري دارد اما تعداد سنبله

درصد  9/51(تر است  بارور آن در مقایسه با آبیدر کم

  ). درصد 1/57در مقایسه با 

آبیــاري بهــاره، تعــداد در خصــوص تیمارهــاي 

سنبله در متـر مربـع در ایـن تیمارهـا انـدکی نسـبت بـه        

شرایط دیم بیشتر است که به اثر آبیاري بهاره و امکان 

گــردد، امـا آنچـه کــه    اسـتمرار رشـد محصــول بـر مـی    

هـاي بـارور بـه کـل      اهمیـت فـراوان دارد، سـهم سـنبله    

ها است کـه افـزایش عملکـرد نسـبت بـه شـرایط        سنبله

 50ضمن اینکـه کفایـت تـأمین    . کند توجیه میدیم را 

درصد کمبود رطوبت نسبت به ظرفیت زراعی و عـدم  

درصـد کمبـود رطوبـت نسـبت بـه       100نیاز بـه تـأمین   

  .دهد ظرفیت زراعی را نشان می

تأخیر در کاشت بعد از زمان بهینه و معمول بر 

اساس بارش فصل زرعی، عملکرد دانه را کاهش 

زراعی نشان داده شد که  هدر تحقیقات ب. دهد می

بسیار اهمیت دارد ) نوامبر(کاشت زود هنگام 

در سوریه، با ). 1984فوتیادس و هاجیچریستودولو، (

سازي نشان داده شد که در  به کارگیري مدل شبیه

هاي نرمال، به ازاي هر هفته تأخیر در تاریخ  سال

درصد از میزان عملکرد  2/4کاشت بعد از نوامبر، 

کاشت ). 1989استپر و هریس، (ته شد محصول کاس

هاي هرز نیز مؤثر  به هنگام غالت در کنترل علف

توان چنین  میلذا ). 1998اویس و همکاران، (است 

تحلیل کرد که ارقام جو همانند ارقام گندم دیم 

به ترتیب ) خصوصاً در مناطق سردسیر و معتدل سرد(

آبیاري  آبیاري زمان کاشت و سپس به تک به تک

العمل مناسب و  عکس) دهی ظهور سنبله تا گل(اره به

، )2010توکلی و لیاقت، (دهند  پذیري نشان می توجیه

تحلیل عملکرد محصوالت زراعت دیم ضمن اینکه 

شرایط دیم و دهد که در  نشان میکشورهاي مختلف 

درصد عملکرد  50تا  25سطح مزارع زارعین فقط در 

ید و این آ قابل حصول محصوالت دیم به دست می

درصد است  20نسبت در شرایط ایران فقط 

  ).   2007راکستوروم و همکاران، (

  گیري  نتیجه

متوسط عملکرد جو در شرایط دیم در این 

کیلوگرم در هکتار به دست آمد و  1170تحقیق برابر 

دار بین  دهنده عدم وجود اختالف معنی نتایج نشان

اشت، با یک نوبت آبیاري در زمان ک. ارقام است

کیلوگرم در هکتار  3793متوسط عملکرد دانه جو به 

کیلوگرم در هکتار  2623یابد و افزایش  افزایش می

نسبت به شرایط دیم، ناشی از افزایش تعداد سنبله در 

با یک . متر مربع و افزایش سهم سنبله هاي بارور است

، عملکرد )متر میلی 44(نوبت آبیاري حداقل بهاره 

کیلوگرم در هکتار افزایش یافت  2360دانه جو به 

هاي بارور  که ناشی از افزایش وزن دانه و سهم سنبله

ضمناً براي شرایط دیم و آبیاري . ها است به کل سنبله

  .شود بهاره، تاریخ کاشت نرمال توصیه می

  سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی 

است  2-022- 23-0000-06- 0000-84001شماره 

با اعتبارات و امکانات موسسه تحقیقات  که

کشاورزي دیم اجرا گردید، بدین وسیله تشکر و 

  .شود  قدردانی می
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Abstract 

To study the effect of sowing date and a single irrigation (SI) on yield and yield 

components of barley, a field experiment was conducted in Dryland Agricultural Research 

Institute (Maragheh, Iran) in 2004-06 cropping seasons, using a split plot based on a randomized 

complete block design with 3 replications. Main plots were assigned to 3 levels of sowing date 

(early, normal and late). Sub-plots were assigned to five levels of single irrigation (Rainfed, 

50mm SI  at planting time, 100mm SI  at planting time, SI at 50% depletion of available water 

and SI at 100% of depletion of available water) for two levels of sub-sub plots of barley cultivars 

(Abidar and Dayton (URB79-7)). The results showed the effect of planting date, single irrigation 

and barley cultivars on grain yield and water productivity index were significant on yield and 

yield components. Dayton cultivar had more yield than Abidar because of having more grains 

per spike and spike per square meter. Single irrigation at planting time increased grain yield by 

increasing seed weight, spike number per square meter and fertile spikes. Effectiveness of this 

treatment on average two years shows that barley yield increased up to 3500 - 4100 kg ha-1. 

Limited single irrigation (SI at 50% depletion of available water) at spring time (during heading 

to flowering stage) had significant effects on yield and water productivity by increasing fertile 

spikes and seed weight. 
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