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 ٢١/٣/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 
 
 خالصه

 
براي آبياري  ) ظهور سنبله و شيري شدن دانه     ، بوتينگ، سبز شدن (به منظور شناخت بهترين مراحل فنولوژيك       

 و دو جمعيت بومي به      1B76-26403 و   MB76-17دو الين اصالح شده به نام هاي        (برخي از ژنوتيپ هاي جو     
يشي  به صورت فاكتوريل در قالب  طرح بلوك هاي كامل تصادفي و با سه تكرار                آزما) نام هاي قراملك و سفيدان   

.  انجام گرفت   ٢٠٠١در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خلعت پوشان وابسته به دانشگاه تبريز در اواخر سال                    
  -٣ ،بوتينگ و ظهور سنبله   ،  سبزشدن -٢،  سبز شدن و بوتينگ      -١: تيمارهاي آبياري در مراحل زير اعمال شدند      

تعدادي صفات از   . ظهور سنبله و شيري شدن دانه     ، بوتينگ،  سبزشدن -٤بوتينگ و شيري شدن دانه و       ، سبزشدن
، كارآيي مصرف آب براي توليد دانه      ، عملكرد كاه ، شاخص برداشت ، عملكرد بيولوژيك ، جمله عملكرد دانه  

تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه      .  دكارآيي تبخير و تعرق و دوره رشد ژنوتيپ هاي مورد بررسي ارزيابي شدن            
همچنين مشخص شد كه ژنوتيپ ها     . بين تيمارهاي آبياري و صفات بررسي شده اختالف معني داري وجود دارد            

، در حالي كه  . شاخص برداشت و طول دوره رشد با هم اختالف معني دار دارند           ، فقط از نظر عملكرد بيولوژيك      
مقايسه ميانگين صفات نشان داد كه آبياري جو در مرحله ظهور            . وتيپ معني دار نشد  ژن× اثر متقابل تيمار آبياري     

 . سنبله نسبت به مرحله شيري شدن دانه موثرتر بود
 

 كارآيي مصرف آب، مراحل فنولوژيك، آبياري،  جو بهاره:واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
اگر ميزان زاد  و  ولد كاهش      ، براساس برآوردهاي سازمان ملل   

 ٧/١٠ تا   ٣/٧ ميالدي بين        ٢٠٥٠جمعيت جهان در سال     ، يابد
ولي اگر نرخ رشد به همين منوال ادامه         ، ميليارد نفر خواهد بود   

به همين  .  ميليارد نفر خواهد رسيد      ٤/١٤اين تعداد به     ، يابد
دليل است كه برنامه هاي تحقيقاتي كشورهاي مختلف در جهت          

اال بردن عملكرد    در جهت ب   ، دست يابي به منابع غذايي جديد      
گياهان زراعي و بهره برداري بهينه از پتانسيل هاي موجود               

 ).٢٢(كشاورزي هدايت مي شوند 
يكي از مهمترين منابع توليدات غذايي براي انسان به         ، غالت

  ١٥،  درصد از پروتئين ها   ٥٥حدود  ،  به طوري كه  . شمار مي روند 
 

 تا  ٥٠طور كلي    درصد از گلوسيدها و به        ٧٠، درصد از چربي ها  
.   درصد از كالري مصرفي انسان را در دنيا تامين مي كنند              ٥٥

با ، غالت به عنوان يك منبع غذايي مطمئن براي انسان         ، بعالوه
از ، توجه به سازگاري گسترده نسبت به شرايط محيطي مختلف         

 ). ٩(اهميت ويژه اي برخوردار هستند
ور تا حدودي به    بهره برداري از منابع آب كش    ، از آنجايي كه    

سقف اقتصادي و فني خود نزديك تر شده است و امكان                   
به نظر  ، بهره برداري از آن نيز به سهولت گذشته ميسر نيست           

مي رسد كه اختصاص منابع آب بيشتر به بخش كشاورزي                
، در صورتي كه بخش كشاورزي در آينده      ، امكان پذير نخواهد بود  

 با . ز بايد عرضه كند   ضمن مصرف آب كمتر توليد بيشتري را ني        
 

 عزيز جوانشير : مكاتبه كننده



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٧٠

توجه به مساحت اراضي تحت آبياري كشور كه طبق آخرين آمار           
 ميليون هكتار برآورد شده است و        ٨/٧وزارت كشاورزي معادل    

 متر  ٤٠٠٠با توجه به ميانگين حجم آب مصرفي جو كه حدود             
تجزيه و تحليل     ، مكعب در هكتار برآورد گرديده است            

ورزي حاكي از غير اصولي     شاخص هاي مصرف آب در بخش كشا     
يكي از اين شاخص ها كه بيانگر استفاده        . بودن مصرف آن است   

كارآيي ، بي رويه از منابع آبي و اتالف آن در اين بخش است               
كارآيي مصرف  ).  ٦(پايين تر آبياري در اراضي فارياب مي باشد         

، مقدار آب ورودي به زمين زراعي       ، آب تابعي از روش آبياري      
با اينكه كارآيي آبياري    ). ٣(اك و شيب زمين است      نفوذپذيري خ 

 درصد تخمين زده شده      ٣٠در اراضي فارياب كشور در حدود         
مقدار اين شاخص مهم    ،  ولي براساس بررسي هاي موجود   ، است

از داليل مهم پايين تر بودن اين كارآيي       ). ٦(كمتر از آن مي باشد     
ت به ضرورت   عدم آگاهي كشاورزان نسب   ، در اراضي فارياب كشور   

مديريت ، بهره برداري، طراحي، صرفه جويي در مصرف آب      
نامناسب تاسيسات آبياري و نشت آب از كانال هاي آبياري را              

 ).٥(مي توان نام برد 
افزايش كارآيي آبياري الزاما  به معني افزايش عملكرد               

زيرا اين عامل يكي از عوامل          ، محصوالت كشاورزي نيست   
شد گياه و در نتيجه بر عملكرد آن اثر           بي شماري است كه بر ر     

 ).٣(مي گذارد 
كارآيي ، يكي از مهم ترين عوامل موثر در برنامه ريزي آبياري        

 يا مقدار ماده خشك توليدي به ازاي هر واحد آب             ١مصرف آب 
عملكرد (عملكرد دانه   ، از عوامل تعيين كننده آن    . مصرفي است 

في را مي توان نام    عملكرد بيولوژيك و ميزان آب مصر     ، )اقتصادي
 درصد از آب استحصالي از منابع سطحي        ٩٤در حدود   ). ١٣(برد  

و زيرزميني كشور در بخش كشاورزي مصرف مي شود كه به               
نه تنها بخش عمده اي از     ، خاطر پايين تر بودن كارآيي مصرف آب     

زهداري و  ، قليائيت، بلكه موجب شوري   ، آن به هدر مي رود     
، بنابراين. كشاورزي نيز مي گردد   ماندابي شدن اراضي مرغوب       

كارآيي مصرف آب اثر تمامي نهاده هاي توليد بر رشد گياه و                
عملكرد گياهان زراعي را تحت تاثير قرار داده و به افزايش                 

 ).٤(توليدات كشاورزي منجر مي گردد 
                                                                                    

1. Water Use Efficiency 

ميزان آب آبياري بايد به اندازه اي باشد كه خاك را تا عمق              
در ). ٣(يت زراعي مرطوب سازد      موثر توسعه ريشه به حد ظرف      

مقدار آب مصرفي به صورت مجموع      ، مطالعات زراعي بلند مدت   
 ).١٢(مورد محاسبه قرار مي گيرد ) آبياري+ نزوالت (آب نهاده 

ضمن بررسي اثر دفعات آبياري در          ) ١٩٧٨(سپاسخواه  
مراحل مختلف رشد جو به اين نتيجه رسيد كه در تيمار يك بار             

به آبياري در مرحله ظهور گل      ،  افزايش عملكرد  بيشترين، آبياري
مربوط است و براين اساس مرحله گلدهي را مرحله بحراني در             

كمترين تاثير نيز در مرحله     ، در اين بررسي  . جو بهاره اعالم كرد   
، در يك بررسي ديگر بر روي گندم        . خميري دانه بدست آمد    

 به صورت مرحله بين سنبله رفتن تا ظهور           ، مراحل حساس 
و مرحله گلدهي تا تشكيل دانه گزارش        ) مرحله بحراني (سنبله  

 ).٢١(شده است 
، در انجام عمليات داشت به ويژه آبياري و مصرف كود                

به منظور نيل   . مراحل مختلف رشدونمو غالت بايد مشخص شود      
روش هاي كليدي ساده اي مانند فيكس و زادوكس          ، به هدف 

ن ها به سادگي مي توان مراحل     ابداع گرديده اند كه با استفاده از آ      
 ).٩نقل از(مختلف رشد را در مزرعه مشخص كرد 

، در بررسي حاضر با توجه به اهميت جو از لحاظ تامين غذا            
و با توجه به سطح زير      ) ١٧(علوفه و كاربرد در صنايع تخميري        

) ٩(در رتبه دوم قرار دارد    ، كشت آن در كشور كه به دنبال گندم       
به منابع آبي و قرار گرفتن كشور در كمربند           و باالخره با توجه      

ارقام بومي و اصالح شده جو بهاره از         ، خشك و نيمه خشك دنيا   
پايداري عملكرد و شناخت مراحل       ، لحاظ كارآيي مصرف آب    

 .فنولوژيك حساس به خشكي مورد ارزيابي قرار گرفته اند
 

 مواد و روش ها
قاتي  در ايستگاه تحقي     ١٣٧٩اين بررسي در سال زراعي         

 متر  ١٣٦٢خلعت پوشان واقع در ده كيلومتري شرق تبريز با             
 ٣٨ دقيقه طول شرقي و       ١٧ درجه و     ٤٦، ارتفاع از سطح دريا    

براساس آمارهاي  .  دقيقه عرض شمالي انجام گرفت       ٥درجه و   
منطقه داراي زمستان هاي سرد و             ، هواشناسي موجود   

 نفوذ  خاك محل آزمايش داراي قابليت     . تابستان هاي گرم است  
 آن در   pHسريع و با بافت شني لومي و لومي شني است و                

 ).٢(محدوده قليايي ضعيف تا متوسط قرار دارد 
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تيمارهاي مورد مطالعه در اين آزمايش را آبياري و مواد               
 .تشكيل مي دادند) هركدام در چهار سطح(گياهي 

سطوح مختلف آبياري با توجه به روند مراحل مختلف                
 : و توده هاي بومي  عبارت بودند ازفنولوژيك الين ها

متورم شدن   (١بوتينگ، در مراحل سبز كردن      :  دور اول  -
 ).غالف برگ پرچم

 .بوتينگ و ظهور سنبله ، در مراحل سبز كردن:  دور دوم -
بوتينگ و شيري شدن     ، در مراحل سبز كردن    :  دور سوم  -
 . دانه ها
سنبله و  ظهور  ، بوتينگ، در مراحل سبز كردن   :  دور چهارم  -

 . شيري شدن دانه ها
مواد گياهي شامل چهار الين و توده بومي جوشش رديفه             

 از موسسه    1B78-26403 و    MB76-17بودند كه الين هاي     
تحقيقات نهال و بذر كرج و توده هاي بومي قراملك و سفيدان از             

 .مراكز خدمات كشاورزي روستاهاي اطراف تبريز تهيه گرديدند
ك آزمايش فاكتوريل با طرح پايه        اين بررسي به صورت ي      

عمليات  . بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار انجام گرفت           
، ديسك زني، مربوط به تهيه بستر بذر مشتمل بر شخم                

 فروردين   ١٦ و   ١٥، ١٤كرت بندي و كود پاشي  در تاريخ هاي          
بلوك ها در جهت عمود بر غير يكنواختي و شيب          . ماه انجام شد  
 × ٦/١ متر از يكديگر و با كرت هايي به ابعاد          ٢صل  زمين و با فوا   

 سانتي متر  ٧٠ متر مربع تعيين و توسط پشته هايي به عرض          ٥/٢
 ١٠در طرفين پشته ها و با فاصله            . از يكديگر جدا شدند     

اولين رديف كاشت به عنوان حاشيه و رديف هاي            ، سانتي متر
. ه شدند  سانتي متر از يكديگر در نظر گرفت        ٢٠بعدي با فواصل     

 فروردين ماه و با در نظر گرفتن         ١٧كاشت كليه كرت ها در روز      
 . بوته در متر مربع انجام يافت٤٠٠

 درصد  ٥٠زمان آبياري با تحقق     ، در كليه واحدهاي آزمايشي   
آبياري هريك از    . از مرحله فنولوژيك مورد نظر منطبق بود          

جام  گرفت  كرت ها با استفاده از لوله هاي پالستيكي و كنتور آب ان         
 ١٤، ١٣تا عمق هاي صفر تا     ، و خاك زراعي در هر نوبت آبياري       

 مرطوب  ٢ سانتي متر در حد ظرفيت مزرعه اي     ٥٠ تا   ٣٣ و   ٣٣تا  
 . شد

                                                                                    
1. Boot stage 
2. Filed capacity 

 نمونه خاكي از نقاط مختلف بلوك ها و از             ٦براين اساس    
.  اعماق مورد نظر تهيه و به سرعت به آزمايشگاه منتقل  شدند             

 ١٠٥ ساعت و در دماي      ٢٤به مدت   ، اوليهپس از توزين    ، نمونه ها
پس از وزن كردن مجدد       . درجه سانتي گراد قرار داده  شدند      

در ) SM٣(ميانگين درصد رطوبت وزني خاك              ، نمونه ها
 :با استفاده از رابطه زير محاسبه گرديد، بلوك هاي آزمايشي

 

١٠٠ ×
   وزن خاك مرطوب  -وزن خاك خشك     

=SM
 

      وزن خاك خشك                 
 

مقدار آب الزم براي آبياري هر واحد آزمايشي برحسب متر            
 :مكعب نيز از رابطه زير به دست آمد
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V :           حجم آب مصرفي براي هر واحد آزمايشي برحسب متر
 .مكعب

FC :مزرعه اي خاكدرصد وزني رطوبت . 
SM :درصد وزني رطوبت خاك در موقع نمونه برداري. 
ρb :           ميانگين وزن مخصوص ظاهري خاك در سه عمق آن

  gr|cm3برحسب 
ρH2O :                 وزن مخصوص ظاهري آب بر حسب گرم بر

 .سانتي متر مكعب كه همواره برابر عدد يك است
D :               عمق موثر خاك بر حسب متر كه با آبياري مرطوب
 .مي شود
A :سطح كرت بر حسب متر مربع. 

ميانگين ، با توجه به ميزان بارندگي و مقدار آب آبياري             
 به  ٤ تا    ١مجموع آب مصرفي در دورهاي مختلف آبياري از             

 ليتر به ازاي هر      ٧/٣١٠ و   ٧/٢٧٠، ٧/٢٥٥، ٧/١٩٥ترتيب برابر   
 .متر مربع بدست آمد

ها برگ ، عمليات برداشت به هنگام زرد شدن كامل سنبله ها        
 سانتي متر از ابتدا و     ٢٥با حذف دو رديف از طرفين و        ، و ساقه ها 

با استفاده از قيچي و     ، انتهاي هر واحد آزمايش به عنوان حاشيه      
بوته ها پس از آفتاب    ،  با قطع بوته ها از سطح خاك انجام گرفت        

                                                                                    
3. Soil Moisture 
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در كيسه هاي مطمئن به آزمايشگاه منتقل و           ، خشك شدن 
 شده و تعدادي از صفات از          توسط كمباين آزمايشگاهي خرد    

عملكرد ، شاخص برداشت ، عملكرد بيولوژيك ، قبيل عملكرد دانه  
كارآيي مصرف آب   ، كارآيي مصرف آب براي عملكرد دانه       ، كاه

و طول دوره   ) يا كارآيي تبخير و تعرق     (براي عملكرد بيولوژيك    
 . رشد اندازه گيري گرديدند

 
 نتايج و بحث

 هريك از صفات مورد ارزيابي      نتايج حاصل از تجزيه واريانس    
 و  ١به صورت جداگانه و به شكل ميانگين مربعات در جدول               

مقايسه ميانگين صفات در سطوح مختلف آبياري و ارقام توسط           
با توجه به   .  آورده شده اند  ٣ و   ٢آزمون دانكن در جدول هاي      

 اينكه اثر متقابل در هيچ يك از صفات معني دار نشد از  مقايسه              
  مختلف تيماري صرفنظر شد و مقايسات فقط در               تركيبات

الزم به ذكر است كه قبل      . سطوح هريك از تيمارها انجام گرفت     

عدم همبستگي بين ميانگين ها و        ، از انجام تجزيه واريانس     
 .توسط آزمون بارتلت مورد ارزيابي قرار گرفتند، واريانس ها

اثر دور آبياري برروي عملكرد دانه در سطح احتمال يك              
در دور چهارم    ، عملكرد دانه ). ١جدول  ( درصد معني دار شد   

با عملكرد دور دوم كه     ، با وجود اين  . حداكثر بود ) شاهد(آبياري  
 درصد عملكرد  شاهد را توليد كرده است اختالف معني داري           ٨٧

حاكي از اهميت آبياري در مرحله       ، اين امر   ). ٢جدول  (نداشت  
له شيري شدن دانه ها      فنولوژيك ظهور سنبله نسبت به مرح        

در صورت محدوديت آبي در شرايط اقليمي و           ، بنابراين. است
دور دوم آبياري را  مي توان توصيه        ، خاكي مشابه به اين بررسي    

زيرا عدم آبياري در مرحله ظهور سنبله عالوه بر تأثير منفي           ،كرد
موجب كاهش تعداد دانه    ، بر روي وزن دانه هاي تازه تشكيل شده      

اهميت آبياري در مرحله ظهور سنبله       . ها نيز مي شود  در پنجه  
 ). ٢١، ١٨(نيز توسط برخي از محققان گزارش شده است

 
  ميانگين مربعات صفات ارزيابي شده چهار رقم جو در چهار دور آبياري-١جدول 

طول دوره رشد كارآيي تبخير و تعرق
كارآيي مصرف آب 
 براي عملكرد دانه

شاخص برداشت عملكرد كاه  عملكرد دانه عملكرد بيولوژيك
 صفات     

 تغيير منابع
ns٧٠٧/٣٢٨٣٩** ٦٤٢/١** ٠٩٣/٤** ٥٨٣/١  تكرار ١٠١/١٠٤٤٣٧** ٤٥٧/٢٥٤٣٤٣** ٨٣١/٣٤١**
**٣١٥/٢٣٤٧١** ٢٣٢/٠** ٨٢٢/٠** ٣٣/١٥٩  دور آبياري ٩٣٤/١٠٤٠٦٢** ٨٧٢/٦١٤٥١** ٣٧٤/٦٣*
**٣٨٩/٦٦ ns٤٠٠/٠ ns٥٢٩/٥٩٢٥٣** ١٢٣/٠ **٢٨٧/٥٣١٥٩** ٠٧٥/٣٦٢ nsارقام ٢٩٣/٥٦١١ 
ns٣٥٢/٣ ns١٦٨/٠ ns٠٣٩/٠ ns٧٣/٥٣٥٦ ns٥١٩/٢٠ ns٣٢٨/٩٠١٨ ns اثر متقابل ٠٠٧/٢٠٠٩ 

 اشتباه آزمايشي ٥٩٥/٢٧٠٨ ٣٧١/٨٦٢٢ ٠٩١/٢١ ٨٢٤/٣٨٢٣ ٠٥٢/٠ ١٨/٠ ١٣٩/٤
٧٢/١٩ ٧٩/١٣ ٨٣/١١ ١٠/١٥ ٨٥/٢١ ٠٠/١٦ ١٩/٢ CV %ضريب تغييرات

  درصد و غيرمعني دار ٥،  به ترتيب معني دار در سطح احتمال يك درصدnsو  ** ، *             

 
  مقايسه ميانگين هر يك از صفات در دور هاي مختلف آبياري-٢جدول 

طول دوره رشد
 )روز(

كارآيي مصرف آب براي عملكرد 
 )گرم در كيلوگرم(بيولوژيك 

كارآيي مصرف آب براي 
 عملكرد دانه

 )گرم در كيلوگرم(

 كرد كاهعمل
)گرم در متر مربع(

 شاخص برداشت
 )درصد(

 عملكرد بيولوژيك
)گرم در متر مربع(

گرم (عملكرد دانه   
 )در متر مربع

 صفات            
 دورهاي آبياري

b٠٠/٨٩ a٠٣٢/٣ a٢١٤/١ c٨/٣٥٥ ab٢٦/٣٩ b٣/٥٩٣ bبوتينگ+ سبزكردن  ٥/٢٣٧ 

b٥٠/٩٠ b٦٣٥/٢ ab٠٨١/١ bc٨/٣٩٣ a٥٦/٤٠ b٧/٦٦٣ ab٨/٢٦٩ 
+ بوتينگ + سبزكردن 

 ظهور سنبله

a٣٣/٩٥ b٤٧٢/٢ c٨٨٧٠/٠ ab٨/٤٣٠ b٤٧/٣٥ b٢/٦٦٩ b٤/٢٣٨ 
+ بوتينگ + سبزكردن 

مرحله شيري شدن دانه ها

a٥/٩٦ b٤٨٢/٢ bc٠٠٧/١ a٣/٤٥٧ a٠١/٤٠ a٤/٧٦٧ aظهور + بوتينگ + سبزكردن  ١/٣١٠
 شيري شدن دانه ها+ سنبله

 
 



١٧٣ ...اثرات آبياري در مراحل مختلف فنولوژيك بر روي برخي از: فتح باهري و همكاران

 ر يك از صفات در ارقام مورد آزمايش مقايسه ميانگين ه-٣جدول 
 طول دوره رشد

 )روز(
 عملكرد كاه

 )گرم در متر مربع(
 شاخص برداشت

 )درصد(
 عملكرد بيولوژيك

 )گرم در متر مربع(
 صفات              

 ارقام      
b٨٣/٩١ b٥/٣٥٤ b٩٢/٤٠ c٠/٦٠٤ MB76-17 
c٠٨/٩٠ b٢/٣٤٣ a٤٨/٤٥ bc٠/٦٣٣ 1B78-26403 
a٠٠/٩٤ a٠/٤٧٥ c٨/٣٥ aبومي قراملك ٤/٧٤٨ 
a٤٢/٩٥ a١/٤٦٥ c١١/٣٣ abبومي سفيدان ٢/٧٠٨ 

 
اختالف معني داري از نظر      ، در بين ارقام مورد آزمايش       

) ١٩٨٤(پاندي و همكاران    ). ١جدول  (عملكرد دانه بدست نيامد     
رطوبت ،  گزارش كرده اند كه عوامل محيطي مانند بارندگي          

، كوددهي، زراعي مانند تاريخ كاشت   دما و نور و  عوامل        ، نسبي
روش كاشت و تراكم در عملكرد ژنوتيپ ها در درجه اول اهميت            

 .قرار دارند
برروي ، اثر دورهاي مختلف آبياري و ارقام مورد آزمايش           

عملكرد بيولوژيك در سطح احتمال يك درصد معني دار شد              
بررسي ميانگين عملكرد بيولوژيك در هر يك از             ). ١جدول(

ي آبياري نشان مي   دهد كه بيشترين عملكرد از آن دور              دورها
بيشتر بودن عملكرد بيولوژيك در      . است) شاهد(چهارم آبياري     

اين تيمار را مي توان به توليد و بقاي پنجه ها تا مرحله رسيدگي             
زيرا عملكرد بيولوژيك بر اثر تنش خشكي          ، كامل نسبت داد   
راملك و سفيدان داراي     توده هاي بومي ق  ). ١٥(كاهش مي يابد   

بيشترين عملكرد بيولوژيك بوده و در يك گروه آماري قرار                
 و  MB76-17الين هاي اصالح شده و پاكوتاه       ). ٣جدول  (دارند

1B78-26403               نيز به طور مشترك در يك گروه ديگر قرار 
باالتر بودن عملكرد بيولوژيك توده هاي بومي نسبت به        . مي گيرند

 . را مي توان به ارتفاع ساقه آنها نسبت دادالين هاي اصالح شده 
در مورد شاخص برداشت    ، اثر دورهاي مختلف آبياري و ارقام     

شاخص برداشت كه مويد تخصيص      ).  ١جدول  (معني دار شد   
در دورهاي اول و سوم      ، ميزان مواد فتوسنتزي به دانه ها است      

آبياري با كمترين مقدار اختالف در يك گروه آماري قرار                  
اين امر نيز مي تواند تاييدي بر اهميت آبياري در مرحله          . ندگرفت

در مورد واكنش اين شاخص به       ). ٢جدول  (ظهور سنبله باشد     
برخي . شرايط رطوبتي متفاوت نتايج متفاوتي عنوان شده است         

از محققان ثبات نسبي اين شاخص را در شرايط رطوبتي مختلف           
بررسي ديگر ميزان   در حالي كه در      ). ٢٤،  ٢٢(گزارش كرده اند   

 شاخص برداشت در شرايط تنش پايين تر گزارش شده است             
دليل كاهش شاخص برداشت در شرايط تنش خشكي          ).  ١٤(

عمدتا  به حساسيت بيشتر رشد زايشي در مقايسه با رشد رويشي           
در اين بررسي نيز عدم آبياري در        ). ١٥(نسبت داده شده است     

ر عملكرد دانه در      موجب كاهش شديدت   ، مرحله ظهور سنبله   
 ). ٢جدول (مقايسه با عملكرد بيولوژيك شد 

 داراي بيشترين و توده هاي بومي           1B78-26403الين   
قراملك و سفيدان كمترين شاخص برداشت را به خود اختصاص          

باالتر بودن شاخص برداشت در الين هاي        ). ٣جدول  (داده اند  
 سيدك و   و) ١٩٩٣(اصالح شده و پاكوتاه توسط اهدايي و وين          

بايد توجه داشت كه    .  نيز گزارش شده است   ) ١٩٩٠(همكاران  
باالتر بودن شاخص برداشت در ارقام پاكوتاه و نيمه پاكوتاه از              

). ١٤(انتقال بيشتر مواد فتوسنتزي به سنبله ناشي مي شود              
بديهي است كه  باال بودن شاخص برداشت به معناي باالتر بودن            

 با عملكرد بيشتر ممكن است        زيرا يك رقم     ، عملكرد نيست 
در اين بررسي نيز با     ).  ١(شاخص برداشت كمتري داشته باشد      

اينكه الين هاي اصالح شده از شاخص برداشت بيشتري برخوردار         
ولي از نظر عملكرد تفاوت معني داري در بين آنها و               ،  بودند

 ). ٣جدول (توده هاي بومي وجود نداشت 
ررسي گوياي اين واقعيت      ميانگين مربعات صفات مورد ب      

است كه اثر دورهاي مختلف آبياري و ارقام بر روي عملكرد كاه              
مقايسه ميانگين عملكرد كاه در     ). ١جدول  (بسيار معني دار است    

نشان مي د  هد كه دورهاي      ) ٢جدول  (دورهاي مختلف آبياري   
سوم و چهارم آبياري بيشترين و دور اول آن كمترين مقدار كاه             

مي تواند از اثر كمبود آب برروي رشد        ، اين امر . رده اندرا توليد ك  
الزم به ذكر   . پنجه ها و شاخ و برگ ارقام در اين دور ناشي گردد           

است كه عملكرد كاه از وراثت پذيري پايين تري برخوردار است و           
 ). ١(به مقدار زياد تحت تاثير شرايط محيطي قرار مي گيرد 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٧٤

 بومي قراملك و سفيدان      نشان مي دهد كه توده هاي    ٣جدول  
با برخورداري از بيشترين عملكرد كاه يك گروه و الين هاي                

دليل اين امر   . اصالح شده گروه ديگر را به خود اختصاص دادند         
. را مي توان به بيشتر بودن ارتفاع در ارقام بومي نسبت داد                 

با بررسي نحوه توزيع مواد          ) ١٩٨٠(آستين و همكاران        
 جوهاي پابلند و پاكوتاه نتايج مشابهي را          فتوسنتزي به دانه در   

 . گزارش كرده اند
از نظر كارآيي مصرف آب تفاوت       ، دوره هاي مختلف آبياري  

ولي از اين نظر در بين ارقام         ، معني داري را با يكديگر داشتند     
). ١جدول  (مورد بررسي اختالف معني داري وجود نداشت             
 آبياري  با      افزايش ميزان آب مصرفي در دورهاي چهارگانه          

افزايش ميانگين كارآيي مصرف آب از نظر عملكرد دانه روند              
با ، به طوري كه دور اول آبياري       ). ٢جدول  (مشابهي نداشت    

كارآيي باالتر از    ، وجود برخورداري از كمترين دفعات آبياري        
آبياري در  ، به عبارت ديگر   . سطوح سوم و چهارم را دارا بود         

، ذف آن در مرحله ظهور سنبله      مرحله شيري شدن دانه ها و ح      
با . نتوانست كارآيي مصرف آب را از نظر عملكرد دانه باالتر ببرد           

توجه به اينكه در دور اول آبياري مقدار آب كمتري مصرف شد              
ولي هدر رفت آب در توليد       ، و محصول كمتري نيز بدست آمد      
در مقابل دور دوم كه كارآيي      . دانه كمتر از دور سوم ارزيابي شد      

دليل ديگري بر    ، صرف آب باالتري را به خود اختصاص داد          م
بررسي هاي . اهميت آبياري در مرحله ظهور سنبله تلقي شد           

مختلف نيز نشان داده اند كه افزايش ميزان آبياري با كارآيي               
 ).١٦، ١٠، ٥(مصرف آب رابطه مستقيم ندارد 

 در بر گيرنده اين     ١نتايج تجزيه واريانس  مندرج در جدول         
قعيت است كه تاثيرگذاري سطوح مختلف آبياري بر روي              وا

كارايي تبخير و   (كارآيي مصرف آب از نظر عملكرد بيولوژيك           
ولي در بين ارقام مورد بررسي از        ، اختالف معني دار دارد  ) تعرق

 .اين نظر تفاوت معني دار مشاهده نمي شود
) ٢جدول(مقايسه ميانگين صفات در دورهاي مختلف آبياري           

كارآيي تبخير و تعرق      ، ي دهد كه دور اول آبياري       نشان م 
اين امر را مي توان به      . باالتري را نسبت به بقيه دورها دارد        

افزايش ميزان تبخير و تعرق در سطوح باالتر آبياري نسبت             
زيادتر ، با توجه به نوع خاك    ، افزايش ميزان تبخير و تعرق    . داد

يز قابل توجيه   بودن دماي محيط و افزايش عملكرد بيولوژيك ن       
دريافتند كه در محيط هاي گرم و       ) ١٩٩٣(پانووسينگ  . است

متناسب با افزايش آب آبياري ميزان تبخير و           ، گرم خشك 
ولي كارآيي مصرف آب از نظر توليد       ، تعرق نيز افزايش مي يابد   

تنش . ماده خشك ابتدا ثابت و سپس كاهش پيدا مي كند            
 شود و از اين      خشكي موجب افزايش مقاومت روزنه اي مي        

، به عبارت ديگر  . طريق كارآيي مصرف آب را بهبود مي بخشد       
بيشتر از ميزان    ، در چنين مواقعي تلفات آب بر اثر تعرق           

فتوسنتز كاهش مي يابد و در نتيجه كارآيي مصرف آب باال              
 ).٤(مي رود 

اثر دورهاي آبياري و همچنين ارقام مورد آزمايش بر روي             
در سطح احتمال يك درصد     )  زايشي +رويشي  (طول دوره رشد    

ميانگين دوره رشد در سطوح مختلف      ). ١جدول  (معني دار است   
آبياري نشان مي دهد كه دورهاي سوم و چهارم در يك گروه               

تنش در  (و دورهاي اول و دوم        ) طوالني تر شدن دوره  (آماري  
به طور مشترك در گروه ديگر قرار دارند         ) مرحله پرشدن دانه ها  

بيانگر تالش گياه براي اتمام اين دوره و           ، اين امر . )٢جدول  (
.  كاهش فعاليت در زمان پرشدن و رسيدگي دانه است                   

بررسي هاي مختلف نشان داده اند كه تنش خشكي موجب               
ميانگين ). ٨،  ٧(كاهش دوره رشد رويشي و زايشي مي گردد           

مربوط به اين صفت در ارقام مختلف جو نيز نشان مي دهد كه               
ي بومي قراملك و سفيدان باالترين طول دوره رشد و              توده ها
زودرس . هستند كمترين ميزان آن را دارا        1B78-26403الين  

 را نيز مي توان با مقاومت به خشكي آن          1B78-26403بودن الين   
ارقام مقاوم  ، براساس يك بررسي بر روي گندم نيز       . مرتبط دانست 

بقيه ارقام  به خشكي از تاريخ رسيدگي سريع تري نسبت به                
 ).٢٠(برخوردار بوده اند 

مهمترين نتايج حاصل از اين بررسي عبارت از معني دار              
بودن اثر دورهاي مختلف آبياري بر روي كليه صفات مورد                

قرار گرفتن عملكرد بيولوژيك در دور چهارم آبياري در          ، ارزيابي
يك گروه آماري مستقل و تاثيرگذاري مشترك دور دوم و دور              

در . ياري بر روي عملكرد دانه و شاخص برداشت است         چهارم آب 
ارتباط با تاثيرگذاري مشترك دورهاي آبياري دوم و چهارم              

دور دوم آبياري قابل    ، مي توان گفت كه در شرايط كمبود رطوبت      
با اينكه الين   ، همچنين براساس نتايج اين بررسي     . توصيه است 

1B78-26403        با ساير ارقام    از نظر عملكرد تفاوت معني داري را
ولي به علت برخورداري از شاخص برداشت باالتر و طول          ، نداشت

مي تواند به عنوان يك الين مطلوب مد نظر         ، دوره رشد كوتاه تر  
 .قرار گيرد
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SUMMARY 
 

In order to determine the proper phenological stage(s) (emergence, booting, heading 
and seed milk stage) for irrigating some spring barley genotypes (MB 76-17 and 1B 78-
26403, two improved cultivars, as well as Gharamalek and Sefidan, two native 
populations) a factorial experiment based on randomized complete block design with 
three replications was conducted at Khalatpooshan Agricultural Experiment Station, 
university of Tabriz, Iran in early 2001. Irrigation treatments were applied at the 
following arrangements of growth stages: 1- seedling emergence and booting, 2- 
seedling emergence, booting and heading, 3- Seedling emergence, booting and grain 
milk stage, and 4- seedling emergence, booting, heading and grain milk stage. Several 
traits including seed yield, biological yield, harvest index, straw yield, water use 
efficiency for seed yield, evapotranspiration efficiency and growing periods of the 
genotypes were evaluated. Analysis of variance of the data collected indicated that there 
were significant differences between irrigation treatment and barley traits studied. It was 
also revealed that genotypes were only different significantly as to biological yield, 
harvest index and growing period, while genotype × irrigation interactions were not 
significant. Mean comparisons of traits also indicated that irrigation of barley at heading 
was more effective than that at grain milk stage.  
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