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  چکیده

ال در س به آبیاري تکمیلی در شرایط دیم  با هدف مطالعه واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام جو پژوهشاین 
سطح بدون سه آبیاري در تیمار رو،  ایناز . تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت ایستگاهدر  1389-90زراعی 
جو شامل محلی، آبیدر، والفجر، بهمن و پنج رقم ها و ر شدن دانهپگلدهی و  حلامرهر یک از  دریاري آبو  آبیاري
صفات یج نشان داد که انت .تکرار ارزیابی شد 3کامل تصادفی در هاي به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك ،ماکویی

عملکرد بیولوژیک بر رقم  دراثر متقابل آبیاري  ،همچنین. قرار گرفتند رقمآبیاري و  تیمارهايمورد ارزیابی تحت تاثیر 
اد دانه در سنبله، وزن تعد داريمعنیبه طور  )تیمار بدون آبیاري( مقایسه با شاهد آبیاري تکمیلی در. شدجو معنی دار 

 در عملکرد دانه براي افزایش میزان. ایش دادافزجو را  ، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشتهزار دانه
درصد  90و  45 به ترتیب در مقایسه با تیمار بدون آبیاري، گلدهی و پر شدن دانه مراحل بیاري تکمیلی درآ هايتیمار
 233و  544به ترتیب(یک و عملکرد دانه ژف نیز رقم والفجر داراي بیشترین مقدار عملکرد بیولودر میان ارقام مختل. بود

مزارع بهبود عملکرد آبیاري تکمیلی در  مهمنتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش بسیار  ی،به طور کل. بود) گرم در متر مربع
  .استو اقتصاد کشاورزان  جو دیم

  
  .دیم، عملکردشرایط جو، آبیاري تکمیلی، : یديکلهاي واژه
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Abstract 

The aim of this research was to study the response of yield and yield components of barley 

cultivars to supplementary irrigation under rainfed condition. So, irrigation treatment in 3 levels 

(without irrigation and irrigation at flowering and seed filling stages) and five barley cultivars (local 

cultivar, Abidar, Valfajr, Bahman and Makuei) were evaluated as a factorial experiment base on 

randomized complete block design with three replications. Experiment was carried out at the 

Research Station of Bu-Ali Sina University, during 2010-2011 growing season. Results showed that 

all traits were affected by irrigation and cultivar treatments. Also, supplementary irrigation × 

cultivar interaction was significant for biological yield. In comparison with control (non irrigation), 

supplementary irrigation significantly increased number of grains per spike, 1000-seed weight, 

biological yield, grain yield and harvest index; this increasing for grain yield in treatments of 

supplementary irrigation at flowering and seed filling stages was 45 and 90 percentage, 

respectively. Among the different cultivars, Valfajr cultivar had highest biological yield and grain 

yield (544 and 233 grams per square meter), respectively. In general, the results of present research 

showed that supplementary irrigation has an important role in improving of barley yield and 

economy of farmers. 
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  مقدمه

ر کشت درصد سطح زی 70به  کیامروزه نزد
. اندمحصوالت کشاورزي جهان را غالت اشغال نموده

تقریباً نیمی از کل نیازهاي غذایی انسان به ویژه در 
خدابنده (گردد غالت تأمین میز آسیا به طور مستقیم ا

یکی از  .Hordeum vulgare Lجو با نام علمی  ).1390

باشد که توسط انسان  یمترین گیاهان زراعی قدیمی
جو گیاهی است که دامنۀ انتشار و . ستاهلی شده ا

سازش اقلیمی وسیعی دارد و در عین حال ارزش 
باشد و به همین  یمتجاري آن به مراتب کمتر از گندم 

دلیل در نقاطی از مناطق خشک که میزان بارندگی بسیار 
ي تولید تکاپوبینی و متغیر است و اندك و غیر قابل پیش
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-زراعت می ،ندک ینممحصول رضایت بخش گندم را 

) 1389(به گزارش وزارت جهاد کشاورزي ایران . شود
 1388- 89سطح زیر کشت جو در ایران در سال زراعی 

درصد  40میلیون هکتار بود که از این میزان  6/1حدود 
عملکرد میانگین . درصد به صورت دیم بود 60آبی و 

 3/1و  5/3این محصول در مزارع آبی و دیم به ترتیب 
، که پیشرفت نسبتا مناسبی نسبت به استتار در هک تن

اي از افزایش سهم عمده. دهدمیسال هاي پیش نشان 
هاي عملکرد به علت مدیریت صحیح زراعی، روش

کاشت مطلوب، تاریخ کاشت مناسب، استفاده از آفت 
هاي رشد و کودهاي نیتروژن بوده ها، تنظیم کنندهکش

ارقام پر محصول در این میان معرفی ). 1992فیل (است 
و متناسب با شرایط مناطق مورد کشت محصول، سهم 

فیل (به سزایی در این افزایش محصول داشته است 
  ).1387رمضانی و آساد، و  1992

بخش اعظم اراضی کشور ایران جزء مناطق 
در این نواحی و  شودخشک و نیمه خشک طبقه بندي می

رد براي افزایش عملککننده  محدود عمهمترین منب
 از این رو،. باشدکمبود آب می ،تولیدات کشاورزي

در  تولیدي وري آب در مقایسه با محصولافزایش بهره
هاي زراعی دیم بهترین راهکار براي سامانه سطحواحد 
در زراعت دیم، بسیاري از پدیده ها و عوامل . باشدمی

ها در زراعت، غیر قابل علیرغم تاثیر گذار بودن آن
تغییرات بارندگی . )1382توکلی ( یل هستندکنترل یا تعد

در سال هاي مختلف، تغییرات مقدار و نحوه پراکنش 
نزوالت جوي، تغییرات درجه حرارت و عدم وقوع 

هاي بارندگی در بخشی از سال زراعی که از ویژگی
سبب شده که میزان  ،خاص زراعت دیم است

خطرپذیري در زراعت دیم باال بوده و ضریب اعتماد و 
ابزارها و  ،لذا. باشد درجه ثبات و پایداري تولید اندك

شیوه هاي مختلفی که در کاهش ریسک و ایجاد ثبات و 
پایداري عملکرد محصوالت دیم موثر باشند مورد توجه 

ها و راهبردهاي مدیریتی زراعی موثر، از شیوه. است
ان اعمال مدیریت آبیاري تکمیلی را نام برد که وتمی

اسب، میزان آب مصرفی، زمان کاشت و تعیین رقم من
میزان افزایش عملکرد با آبیاري تکمیلی از جمله مسائل 

توکلی و همکاران  و  1380توکلی (مرتبط با آن است 
1379.(  

آبیاري تکمیلی مصرف مقدار محدودي آب در 
گیاه زراعی در زمان نبود بارندگی می باشد تا آب کافی 

و ثبات عملکرد تامین  براي رشد گیاه به منظور افزایش
این مقدار آب داده شده به تنهایی براي تولید گیاه . شود

هاي ضروري از ویژگی ،بنابراین. زراعی کافی نیست
باران به همراه  استفاده از آبسیستم آبیاري تکمیلی، 

به طور  ).2004اویس و هاچوم (باشد کاربرد آبیاري می
د عملکرد، ثبات اثر مهم آبیاري تکمیلی شامل بهبو ،کلی

هاي مختلف و بهبود شرایط جهت استفاده تولید در سال
 هااز ارقام اصالح شده، کودهاي شیمیایی و علفکش

باشد هاي فصلی میبدون توجه به پراکنش بارندگی
ها، به علت در بعضی سال ).1992اویس و سالکینی (

زیادي از زراعت هاي دیم عدم تکافوي بارندگی، سطوح 
ابل برداشت نبوده و یا عملکرد پایینی دارند که کشور، ق

میزان تولید کل محصوالت دیم مانند گندم و جو را تحت 
  .دهدتاثیر قرار می

اعالم کردند که ) 1384جلیلیان و همکاران (
آبیاري تکمیلی باعث افزایش تعداد شاخه فرعی، تعداد 

، وزن صد دانه و عملکرد دانه در نخود بوتهدر  غالف
هاي آبیاري مقایسه عملکرد گندم تحت سیستم. گردید

دهد که آبیاري تکمیلی، تکمیلی و شرایط دیم نشان می
 128تواند تولید گندم را در مقایسه با شرایط دیم می

آبیاري در مرحله  ).2003ایکاردا ( درصد افزایش دهد
حساس رشد گندم مانند مرحله حجیم شدن غالف برگ 

درصد گردید  23ملکرد تا پرچم گندم موجب افزایش ع
اویس و همکاران (تحقیقات ). 1992کالیاندرو و بوري (

با مصرف یک در آبیاري تکمیلی نشان داد که ) 1999
عملکرد گندم ممکن است به , آب در هکتارکعب متر م

. کیلوگرم بیشتر از شرایط دیم باشد 2- 3طور متوسط 
 گزارش کردند که عملکرد) 2001سلطانی و همکاران (
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دانه نخود زراعی با انجام آبیاري محدود در مقایشه با 
  .داري یافتشرایط دیم افزایش معنی

با توجه به حساسیت مراحل گلدهی و پر شدن 
جو براي انجام گیاهان گندم و این مراحل رشدي  ،دانه

تعداد دانه و وزن  .آبیاري تکمیلی توصیه می گردند
م دیم توصیه شده ار دانه به عنوان معیار انتخاب ارقازه

در حالتی که رطوبت خاك کافی ). 1962آسانا (است 
باشد، تعداد سنبله در واحد سطح بیشترین اثر را در 
تولید محصول دارد و در شرایط تنش خشکی، تعداد 
دانه در سنبله و گاهی متوسط وزن دانه سهمی مساوي 

 سرمدنیا و کوچکی(تعداد سنبله ها در عملکرد کل دارد 
  ). 1376کوچکی  و  1374

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 
آبیاري تکمیلی در دو مرحله گلدهی و پر شدن دانه بر 

و در شرایط اقلیمی ج ارقامعملکرد و اجزاي عملکرد 
  .بودهمدان 

  
  هامواد و روش

در مزرعه  1389-90آزمایش در سال زراعی 
 تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا

درجه و  49محل اجراي آزمایش در  .انجام گرفت همدان
دقیقه عرض  35درجه و  34دقیقه طول شرقی،  27

 نتایج .ارتفاع از سطح دریا قرار داردمتر  1850شمالی و 

آن را   pHو شنی رسیرا  خاك خاك، بافت آزمون
هاي خاك محل آزمایش در ویژگی .نشان داد 21/7

کل بارندگی در طول  میزان. ارایه شده است 1جدول 
متر بود که نحوه توزیع میلی 266اجراي آزمایش 

هاي آب و هوایی محل بارندگی و همچنین دیگر ویژگی
  .آورده شده است 1 شکلاجراي آزمایش در 

- بلوك طرح فاکتوریل بر پایه به صورتآزمایش 

فاکتورهاي . تکرار انجام شد 3هاي کامل تصادفی در 
سطح بدون  سه کمیلی درآزمایشی شامل آبیاري ت

 تکمیلی در مرحله گلدهی و یک یاريآب بار آبیاري، یک

به همراه پنج ها تکمیلی در دوره پر شدن دانه یاريآب بار
 )محلی، آبیدر، والفجر، بهمن و ماکویی رقم(جو رقم 
  .بود

کیلوگرم در هکتار  100بنا به توصیه کودي، 
 .شد اوره به صورت پایه به زمین محل کشت اضافه

  89کود اوره سرك نیز در دو مرحله و در اواخر اسفند 
کیلوگرم  50و هر بار به میزان  90و اوایل اردیبهشت 

کشت به صورت دستی در . در هکتار استفاده گردید
ابعاد کرت هاي . آبان صورت پذیرفت 15تاریخ 

تراکم . متر بود 2و عرض متر  3آزمایشی به طول 
متر مربع در نظر گرفته  بوته در 300 جوکشت گیاه 

 .خط کشت می شد 12شد، که هر واحد آزمایش شامل 
هاي هرز به صورت دستی در طول فصل کنترل علف

  . رشد انجام گرفت
آبیاري تکمیلی در مرحله گلدهی و پر عملیات 

خرداد انجام  15اردیبهشت و  15شدن دانه به ترتیب در 
 .بود 1390تیر ماه سال  15تاریخ برداشت نیز  .شد

، و براي بوته 10، جو براي سنجش اجزاي عملکرد دانه
متر  2تعیین عملکرد نهایی دانه و عملکرد بیولوژیک 

 از بدین صورت که بعد. رداشت شدمربع از هر کرت ب

 ابتدا و انتهاي از متر و نیم طرف هر از ردیف دو حذف

ها به عنوان حاشیه، نمونه برداري از ردیف تمام
صفات مورد ارزیابی . یشی به عمل آمدواحدهاي آزما

نیز شامل ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد 
دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، 

  .عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند
پس از وارد کردن داده ها به کامپیوتر و تست 
ده فرضیات تجزیه واریانس و اطمینان از نرمال بودن دا

 ها، تجزیه واریانس داده ها توسط نرم افزار آماري
SAS با استفاده نیز  هامقایسه میانگین. صورت گرفت

 توسط نرم افزار% 5در سطح آماري  LSDاز آزمون 
  .انجام شد SAS آماري
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مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر

حداقل دما حداکثر دما بارندگی

  
  .اي آزمایشدر طی اجر) مترمیلی(و میزان بارندگی ماهیانه ) گراد سانتی(متوسط دماي حداقل و حداکثر  -1 شکل

  
  نتایج و بحث

  رتفاع بوتها
 2نتایج تجزیه واریانس ارایه شده در جدول 

بر ارتفاع % 1در سطح احتمال رقم که اثر می دهد نشان 
و اثر  آبیاري تکمیلیاثر  ولی ،بوته جو معنی دار است

با . بر این ویژگی معنی دار نشدرقم  درمتقابل آبیاري 
رقم مشخص گردید که ارتفاع بوته  3جدول توجه به 
، )سانتی متر 66/77( ش از سایر ارقام استبی والفجر

  .داري با ارقام بهمن و ماکویی نداشتمعنیاختالف ولی 
  

  اجزاي عملکرد جو
در مراحل تیمار آبیاري تکمیلی از آنجاییکه 

اثر گلدهی و پر شدن دانه اعمال گردید، به همین دلیل 
دار صفت تعداد سنبله در متر مربع، معنی این تیمار بر

تحت تاثیر % 5در سطح احتمال این ویژگی ی ول د،شن
بیشترین و کمترین  ).2جدول (تیمار رقم قرار گرفت 

تعداد سنبله در متر مربع به ترتیب در ارقام والفجر و 
سنبله  00/395و  33/451به ترتیب ( ماکویی بدست آمد 

آبیاري به اعمال تیمار  با توجه .)3جدول ( )در متر مربع
طبیعی است  ،لدهی و پر شدن دانهتکمیلی در مراحل گ

هاي ارتفاع بوته و تعداد سنبله در متر مربع که ویژگی
  .ر این تیمار قرار نگیرندیاثتتحت 

آبیاري تکمیلی و رقم بر ویژگی تعداد دانه در اثر 
معنی دار  %1 و% 5 در سطح احتمالبه ترتیب سنبله جو 

 12/23(تعداد دانه در سنبله جو  بیشترین). 2جدول (شد 
آبیاري تکمیلی در مرحله گلدهی به تیمار ) دانه در سنبله

 66/25(بیشترین تعداد دانه در سنبله  در بین ارقام نیز و
 ).3 جدول(تعلق گرفت به رقم والفجر ) دانه در سنبله

اختالف بین تیمار آبیاري تکمیلی در مرحله گلدهی با 
اري تیمارهاي آبیاري در مرحله پر شدن دانه و عدم آبی

ها در این ویژگی، احتماال می تواند ناشی از عقیمی گلچه
هاي جو با کمبود رطوبت تا به دلیل مواجه شدن بوته
نیز در ) 1386(تدین و امام . این مرحله بوده باشد

بررسی خود روي آبیاري تکمیلی گندم به این موضوع 
در تحقیق خود بر ) 1382(همچنین، توکلی  .اشاره کردند
اظهار داشت که اثر آبیاري تکمیلی بر ویژگی  روي گندم

.خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -1جدول  

درصد 
 رس

درصد 
 سیلت

درصد 
 شن

 بافت خاك
فسفر قابل 

 )ppm(جذب

پتاسیم قابل 
  )ppm(جذب 

درصد 
 pH نیتروژن کل

هدایت 
الکتریکی 

)ds/m( 

درصد 
 کربن آلی

2/23 شن رسی 51 25 24  1/313  10/0  21/7  291/0  03/1  
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و سبب افزایش این  تعداد دانه در سنبله معنی دار است
  .صفت می گردد

وزن  موید این است کهنتایج تجزیه واریانس 
درصد  5و  1هزار دانه جو به ترتیب در سطح احتمال 

گیرد می قرار آبیاري تکمیلی و رقمتحت تاثیر تیمارهاي 
شترین و کمترین میزان وزن هزار دانه جو بی). 2جدول (

به ترتیب در تیمارهاي آبیاري تکمیلی در مرحله پر 
به (  بدست آمد شدن دانه و آبیاري تکمیلی در گلدهی

این امر به دلیل . )3 جدول( )گرم 20/26و  50/33ترتیب 
تامین رطوبت کافی در زمان پر شدن دانه بوده و با 
نتایج گزارش شده توسط سایر پژوهشگران هماهنگ 

). 1386؛ تدین و امام، 1388کریمی و فرنیا، (است 
همچنین، در آزمایش طهماسبی سروستانی و همکاران 

متوسط وزن هزار دانه گندم دیم در تیمار ) 1380(
ه پر شدن دانه بیشتر از سایر تیمارها آبیاري در مرحل

داري میان تیمار هر چند، اختالف معنی. بوده است
آبیاري تکمیلی مشاهده  آبیاري تکمیلی در گلدهی و عدم 

آبیاري تیمار دلیل کاهش وزن هزار دانه در  .نگردید
تکمیلی در گلدهی نسبت به عدم آبیاري را باید در تعداد 

اري تکمیلی در گلدهی دانست که دانه بیشتر در تیمار آبی
در نتیجه آن سهم کمتري از موادي که در فتوسنتز 

محققین . رسدها میشود به هر یک از دانهساخته می
دیگر نیز در مطالعات خود به کاهش وزن هزار دانه در 

کوچکی (اند هاي بیشتر اشاره کردهاثر وجود تعداد دانه
بیشترین و  ).1374دهقان نیري  و  1388و همکاران 

کمترین مقدار وزن هزار دانه در میان ارقام مختلف نیز 
و  16/32(محلی و بهمن بود م ارقابه ترتیب متعلق به 

با این حال، در هیچکدام از  .)3 جدول( )گرم 73/27
 دراثر متقابل آبیاري ، هاي اجزاي عملکرد جوویژگی

  .داري نشدرقم معنی
  
  

  آبیاري تکمیلی و رقم بر ارتفاع بوته، اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و شاخص برداشت جوتجزیه واریانس اثر  -2جدول 
  (MS)میانگین مربعات 

 ارتفاع بوته  منابع تغییرات
  تعداد سنبله

  در متر مربع 
  تعداد دانه

  در سنبله 
وزن هزار 

  دانه
عملکرد 
 بیولوژیک

 عملکرد دانه
شاخص 
  برداشت

46/38 تکرار  ns 26/280  ns 76/13  ns 88/18  ns 32/4105  ns 04/263  ns 85/77  ns 
60/0 آبیاري تکمیلی  ns 40/193   ns 82/44 * 07/218 ** 40/155186 ** 56/50927 ** 62/210  * 

20/272 رقم   ** 50/3713  * 00/211 ** 62/28  * 55/56642 ** 28/11982 ** 76/4  ns 
رقم×  آبیاري   35/8  ns 90/331  ns 52/0  ns 31/1  ns 90/7762  * 65/1254  ns 09/24  ns 

32/49 خطاي آزمایشی  69/1203  22/11  78/8  21/3250  27/621  69/55  
(%) ضریب تغییرات  54/9  21/8  85/15  14/10  97/12  34/13  76/17  

ns،*1و % 5ل به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتما: **و%.  
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 .بر ارتفاع بوته، اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و شاخص برداشت جومقایسه میانگین اثر آبیاري تکمیلی و رقم  -3جدول 

 ارتفاع بوته     
  تعداد سنبله

  در متر مربع 
  تعداد دانه

 در سنبله 

وزن هزار 
  دانه

 عملکرد دانه
شاخص 
  برداشت

b22/20  94/27 - - بدون آبیاري    b 76/128 c 82/37 c 

12/23 - -  گلدهی  آبیاري  a 20/26 b 32/186 b 13/43 b 

04/20 - - پر شدن دانه   b 50/33 a 29/245 a 06/45 a 

33/66  محلی   b 00/421 ab 26/15 b 16/32 a 23/147 c 02/41 a 

00/69 والفجر   b 67/427 ab 70/16 b 50/29 ab 67/152 c 50/41 a 

66/77  آبیدر  رقم a a33/451 66/25 a 03/28 b 13/233 a 68/42 a 

33/77 بهمن   a 67/416 b 16/25 a 73/27 b 58/206 b 24/42 a 

66/77  ماکویی   a 00/395 b 83/22 a 63/28 b 34/194 b 62/42 a 

  
  
  جو و شاخص برداشت عملکرد

در این مطالعه عملکرد بیولوژیک جو در سطح 
تحت تاثیر تیمارهاي آبیاري تکمیلی و ارقام % 1احتمال 

ها بر عملکرد اثر متقابل آنهمچنین، . جو قرار گرفت
در  ).2 جدول(دار شد معنی% 5بیولوژیک جو در سطح 

بیشترین عملکرد بیولوژیک بین سطوح آبیاري، 
به تیمار آبیاري در مرحله ) گرم در متر مربع 12/546(

نتایج آزمایش، بیانگر افزایش  .تعلق گرفتپر شدن دانه 
ی نسبت به آبیاري تکمیل هايتیماردر  بیولوژیک عملکرد
که این میزان در بطوریبود، ) یاريبدون آب( شاهد تیمار

گلدهی و پر شدن  مراحل آبیاري تکمیلی در تیمارهاي
درصد نسبت به تیمار  59و  25دانه به ترتیب به حدود 

نیز در مطالعه خود  )1388(کریمی و فرنیا . رسیدشاهد 
بر روي بررسی صفات زراعی نخود با آبیاري تکمیلی 

م کردند، آبیاري تکمیلی سبب افزایش عملکرد اعال
اثر بررسی نیز در ) 1382(توکلی . گرددبیولوژیک می

 ،زاي عملکرد گندم دیمآبیاري تکمیلی بر عملکرد و اج
داري در سطح که آبیاري تکمیلی اثر معنی اظهار داشت

 این نتایج بر عملکرد بیولوژیک دارد، که% ا احتمال
 پژوهشگران سایر. حاضر است تحقیق نتایج مطابق با

 اندهها را تایید کردنیز در مطالعات خود این یافته

و  2002اواله و همکاران  ، 2004توبابسیر و همکاران (
در میان ارقام نیز رقم والفجر ). 1985پالد و همکاران 

گرم در  96/543(داراي بیشترین عملکرد بیولوژیک بود 
زان این ویژگی در بین بیشترین و کمترین می ).متر مربع

تیمارهاي مختلف آزمایشی به ترتیب در تیمارهاي 
پر شدن دانه و رقم والفجر و بدون آبیاري تکمیلی در 

به ترتیب (بدست آمد  آبیدرتکمیلی و رقم  یاريآب
  .)2شکل ( )گرم در متر مربع 53/290و  78/699

ها حاکی از این بود که تجزیه واریانس داده
تحت تاثیر % 1در سطح احتمال  عملکرد دانه جو

این . گیردتیمارهاي آبیاري تکمیلی و ارقام جو  قرار می
رقم بر روي این  دربیاري آدر حالی بود که، اثر متقابل 

بیشترین  ).2 جدول(داري نشان نداد ویژگی تفاوت معنی
میزان عملکرد دانه نیز همانند عملکرد بیولوژیک، در 

رحله پر شدن دانه و رقم تیمار آبیاري تکمیلی در م
گرم  13/233و  29/245به ترتیب ( والفجر بدست آمد 

افزایش در عملکرد دانه تیمار  .)3 جدول( )مربع در متر
گلدهی و پر شدن دانه به  مرحله آبیاري تکمیلی در

درصد نسبت به تیمار بدون  90و  45ترتیب به حدود 
ل تاثیر این افزایش عملکرد عمدتا به دلی .رسید یاريآب

مثبت آبیاري بر روي تعداد دانه در سنبله و وزن هزار 
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آبیاري تکمیلی موجب تقویت توانایی احتماال . دانه بود
افزایش سرعت پر به خشکی آخر فصل،  گیاه در تحمل

شدن دانه و در نهایت سبب افزایش، بهبود و تثبیت 
بسیاري از محققین  .گرددمیعملکرد جو در واحد سطح 

افته هاي خود افزایش عملکرد را به سبب نیز در ی
 ، 1386 تدین و امام(اند آبیاري تکمیلی گزارش کرده

طلیعی و  ).1993داهیا و همکاران  و  1382توکلی 
گزارش کردند که آبیاري تکمیلی باعث ) 1379(صیادیان 
درصدي در عملکرد نسبت به تیمار بدون  60افزایش 

نیز اظهار ) 1386(امام تدین و  .آبیاري در گیاه نخود شد
داشتند که آبیاري هاي تکمیلی در مراحل ساقه رفتن، 

حجیم شدن غالف برگ پرچم، گلدهی و پر شدن دانه 
گیاه گندم باعث افزایش عملکرد نسبت به شرایط دیم 

  .شدند) بدون آبیاري تکمیلی(
صفت شاخص برداشت جو تحت تاثیر اثر ساده 

در حالیکه  ،قرار نگرفت رقم دررقم و اثر متقابل آبیاري 
 احتمال اثر تیمار آبیاري تکمیلی بر این ویژگی در سطح

بیشترین شاخص برداشت  ).2 جدول( شدمعنی دار % 5
 گلدهی بود مرحله متعلق به آبیاري تکمیلی در) 06/45%(
نیز در مطالعه خود بر روي ) 1382(توکلی  .)3جدول (

ثر معنی داري گیاه گندم اعالم کرد که آبیاري تکمیلی ا
  .بر شاخص برداشت دارد
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  .مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در رقم بر عملکرد بیولوژیک جو -2شکل 

  
  نتیجه گیري نهایی

نتایج آزمایش نشان داد که آبیاري تکمیلی در 
مراحل گلدهی و پر شدن دانه گیاه جو می تواند باعث 

زن هزار دانه هاي تعداد دانه در سنبله و وبهبود ویژگی
که در نتیجه آن عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گردد 

افزایش در عملکرد دانه  چنانکه، .گیاه بهبود خواهد یافت

تیمار آبیاري تکمیلی در گلدهی و پر شدن دانه به ترتیب 
 یاريدرصد نسبت به تیمار بدون آب 90و  45به حدود 

مورد از میان ارقام مختلف  ،همچنین .تکمیلی رسید
رشدي در  هايارزیابی رقم والفجر داراي بهترین ویژگی

  .دبوشرایط محیطی این آزمایش 

 مورد استفاده منابع

مجله پژوهش هاي . واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد گندم به آبیاري تکمیلی در شرایط دیم. 1386 ،تدین م ر و امام ي
  .269 تا  259 هايصفحه. 2شماره . زراعی ایران
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نهال و . اثر مقادیر مختلف آبیاري تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم دیم رقم سبالن. 1382 ،ع توکلی
  . 381 تا 367 هايصفحه. 3 مارهش.بذر

. 41- 50): 7( 2. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزي. به گزینی مدیریت تک آبیاري در زراعت گندم دیم. 1380 ،ر توکلی ع
  .فنی و مهندسی کشاورزي موسسه تحقیقات

گزارش نهایی . بررسی اثرات آبیاري تکمیلی روي ارقام پیشرفته گندم دیم. 1379 ،ف و فريو بلسون  ،توکلی ع ر
   .فحهص 50. 79/729شماره . موسسه تحقیقات کشاورزي دیم

م نخود دیم به تراکم واکنش کمی و کیفی چهار رق. 1384 ،صباغ پور س ح و خلیفه ر ،س ع م مدرس ثانوي ،جلیالن ج
  .325تا  323  هايفحهص. دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده مقاالت اولین همایش ملی حبوبات. بوته و آبیاري تکمیلی

اثر کشت مخلوط جو بهاره  .1374 ،عنیري  دهقان .صفحه 537. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. غالت .1390 ،ن خدابنده
 .دانشگاه تبریزدانشکده کشاورزي،  ).امهپایان ن( و گاودانه بر عملکرد

تغییرات ژنتیکی در میزان عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ارقام جو اصالح . 1387 ،رمضانی س ح ر و آساد م ت
 .9تا  1هاي  صفحه. 79 مارهش. زراعت و باغبانی. شده

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(جنبه هاي فیزیولوژیکی زراعت دیم . 1374 ،سرمدنیا غ و کوچکی ع

. مجله علوم زراعی ایران. تاثیر آبیاري تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم. 1379 ،طلیعی ع ا و صیادیان ك
 .70تا  63هاي صفحه . 3 مارهش. 2 لدج

عملکرد ژنوتیپ هاي  بررسی خصوصیات کمی و کیفی. 1380 ،ع و مدرس ثانوي م. روحی س ،طهماسبی سروستانی ز ا
 .156تا  147هاي صفحه. 10 مارهش. مجله علوم زراعی ایران. گندم دیم تحت شرایط آبیاري تکمیلی

دانش . بررسی صفات زراعی، عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام نخود دیم با آبیاري تکمیلی. 1388 ،کریمی ب و فرنیا ا
  .90تا  83 هايصفحه .17 مارهش. کشاورزي

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(به زراعی و به نژادي در زراعت دیم . 1376 ،کوچکی ع

. هاي زراعی ایرانمجله پژوهش. ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت .1388 ،س نجیب نیاو  ب گانیهللا  ،ع کوچکی
  .605 هايهصفح: 7
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