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   جو بهاره در انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعیبرتاثیر قطع آبیاري 
  

  3 امیرقلی سنجري و2کامل ساجد، 1علی عبادي*

   ، دانشگاه محقق اردبیلی-ارشد زراعت ه کارشناسیآموخت دانش2 ،استادیار دانشگاه محقق اردبیلی1
  ل تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیعلمی مرکز عضو هیأت3

 25/3/1390 : تاریخ پذیرش؛20/4/1389: تاریخ دریافت

  چکیده
جو بهاره، آزمایش  در  انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعیبرثیر قطع آبیاري  تأ بررسیمنظور به
صورت  بهآزمایش . اجرا شد 1388طبیعی اردبیل در سال زراعی  اي در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع  مزرعه

تیمارهاي آبیاري شامل . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد  در قالب طرح پایه بلوكکرت خرد شده 
  بهارهاصلی و چهار ژنوتیپ جوعنوان عامل   عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله گلدهی به،آبیاري معمول

)EBYTW-11 ،EBYTW-2 ،EBYTW-3 و EBYTW-7(نتایج . در نظر گرفته شدعنوان عامل فرعی   به
هوایی گیاه  به دانه با قطع آبیاري هاي مختلف  ماده خشک انتقال یافته از اندامنشان داد که میزان، کارایی و سهم 

ي هوایی در تیمار عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله گلدهی نسبت ها  که سهم کل اندام طوري هافزایش یافت، ب
ژنوتیپ . برآورد شدباالتر  درصد 0/38 و 8/67ترتیب  به شرایط آبیاري معمول در عملکرد نهایی دانه، به

EBYTW-2 ساقه و میانگره برگ (و سهم ) هاي هوایی ساقه و کل اندام (میزان در شرایط عدم آبیاري داراي
انتقال یافته از ساقه و برگ به  کارایی ماده خشک االترینب. بود  انتقال یافته به دانهبیشتري از ماده خشک) پرچم

ژنوتیپ  بهمتعلق انتقال یافته از میانگره برگ پرچم  کارایی ماده خشک باالترین و EBYTW-3ژنوتیپ دانه از 
EBYTW-11ارتفاع بوته، . دست آمد به در مرحله گلدهی  به ترتیب در شرایط عدم آبیاري و قطع آبیاري بود که

، 9/33ترتیب  طول سنبله و طول میانگره برگ پرچم در شرایط عدم آبیاري نسبت به شرایط آبیاري معمول به
 در تیمار عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله زیست تودهعملکرد دانه و .  درصد کاهش یافت9/11 و 5/24

ژنوتیپ .  کاهش یافت درصد9/9 و 6/36 درصد و 9/16 و 4/47 معمول به ترتیب گلدهی نسبت به تیمار آبیاري
EBYTW-2بیشتري داشتزیست تودهعملکرد دانه و   طول سنبله، وزن هزار دانه،ها   نسبت به سایر ژنوتیپ .  

 1انتقال مجدد، صفات زراعی، عملکرد، جو بهارهآبیاري، :  کلیديهاي واژه

                                                
  ebadi@uma.ac.ir :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ترین غالت زراعی در آسیایی مرکزي و غربی و  یکی از مهم) .Hordeum vulgare L(جو 

در این نواحی گیاه جو عموماً به صورت دیم توسط کشاورزان کشت . رود  آفریقاي شمالی به شمار می
ویژه اواخر دوره رشد که   اغلب تحت کمبود آب در طی فصل رشد و به تولید آنرو شود، از این  می

  ). 2004سکارلی و همکاران، (گیرد  ، قرار میمصادف با دوره خشکی است
و سنبله هاي سبز نظیر ساقه،  ها و سایر اندام منابع اصلی کربن در گیاهان شامل فتوسنتز جاري برگ

باشد  افشانی می هاي رویشی در مراحل قبل از گرده همچنین انتقال مجدد مواد ذخیره شده در اندام
خشکی و عدم آبیاري، کاهش فتوسنتز از طریق انتقال مجدد در شرایط ). 2004بوراس و همکاران، (

). 2006یانگ و ژانگ، (شود   هاي هیدرولیز کننده، جبران می دلیل افزایش فعالیت آنزیم هاي ب  مواد ذخیره
شود که در   محدودیت سهم مواد پرورده جاري باعث افزایش سهم ذخایر ساقه در عملکرد دانه می

رسد    درصد در شرایط عدم آبیاري می40 درصد در شرایط معمول به بیش از 10گندم بهاره از حدود 
در جو پاییزه سهم ماده خشک انتقال یافته از ). 1996؛ اهدائی و واینز، 1992دیویدسون و چوالیر، (

 درصد و در شرایط عدم دریافت 75 تا 60هاي هوایی در دوره قبل از گلدهی در عملکرد دانه بین   اندام
 که اعالم داشت) 1998(بلوم . )1992بونت و اینکول، ( درصد نیز گزارش شده است 100فی تا آب کا

 20نسبت سهم ذخایر ساقه به کل ماده خشک براي عملکرد غالت بسته به شرایط محیطی و ارقام بین 
خشک ها از لحاظ انتقال مجدد مادة  اظهار داشت که بین برگ) 1993(اشنایدر . باشد   درصد می100تا 

کند، در حالی   اي که برگ پرچم مواد فتوسنتزي را سریعاً به سنبله منتقل می  تفاوت وجود دارد به گونه
که سرعت انتقال مواد فتوسنتزي در برگ دوم تنها به اندازة یک سوم سرعت انتقال برگ پرچم بوده و 

مطالعات انجام شده، . دهد  ی در صد این مواد را در خود نگه داشته و بعد به سنبله انتقال م90حدود 
ترین منبع براي ذخیره سازي مواد  نشان داده است که میانگره برگ پرچم و میانگره زیرین آن مهم

واردالو و (و گندم ) 1982دنیلز و آلکوك، (محسوب شده و سهم باالیی در انتقال مواد به دانه در جو 
اي است که   گلدهی به دانه وابسته به میزان ماده قبل از مواد فتوسنتزيسهم . دارند) 1994ویلن بریک، 

به دانه ) انتقال مجدد(صورت کارایی تبدیالت ماده انتقالی  هیابد و ب بین گلدهی و رسیدگی انتقال می
عنوان داشتند که عدم آبیاري ) 2007(عبادي و همکاران . )1999گبینگ و همکاران،  (شود  تعریف می

سهم انتقال مجدد . هاي متعدد گیاهی به دانه شد دد ماده خشک از اندامباعث افزایش میزان انتقال مج
 درصد 5/36 و 5/82ترتیب  ماده خشک در شرایط عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله گلدهی به
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ایشان عنوان داشتند که عدم آبیاري داراي اثر مستقیم . جو بهاره بوددر تولید نسبت به آبیاري معمول 
هاي متفاوتی نسبت به   العمل هاي جو بهاره مورد مطالعه عکس   دانه است و ژنوتیپبر کاهش عملکرد

نشان دادند که تنش ) 2003(سروستانی و همکاران طهماسبی . دهند  عدم آبیاري از خود نشان می
رطوبتی در مرحله بعد از گلدهی اثري نامطلوبی بر میزان جذب مواد پرورده داشته و بنابراین میزان 

ها از نظر انتقال مجدد  ل وابستگی نسبتاً زیادي به میزان دسترسی به رطوبت و رفتار ژنوتیپمحصو
  . هاي هوایی در مرحله پر شدن دانه دارد  ذخایر موجود در اندام

بر روي دو الین اصالح شده جو  آبیاريمختلف با اعمال تیمارهاي ) 2005(باهري و همکاران 
 نددو جمعیت بومی به نام قراملک و سفیدان در تبریز نشان دادو  1B76-26403و  MB76-17بهاره 

از جمله عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، عملکرد که بین تیمارهاي آبیاري و صفات بررسی شده 
گزارش داد که تنش ) 2005(ساماره . شتداري وجود دا اختالف معنی و شاخص برداشت توده زیست

 گانزالس .دهد  ه و وزن هزار دانه، عملکرد دانه را در جو کاهش میرطوبتی با کاهش تعداد دانه در سنبل
 گزارش کردند که در شرایط تنش رطوبتی عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن )1999 (و همکاران

که تعداد بوته در واحد  هزار دانه نسبت به شرایط بدون تنش کاهش چشمگیري پیدا کردند در حالی
هاي مورد مطالعه عملکردهاي متفاوتی در شرایط   همچنین ژنوتیپ،ش واقع نگردیدسطح تحت تأثیر تن

نشان دادند که در هر دو شرایط آبیاري ) 2006(طوسی مجرد و قنادها . تنش و بدون تنش داشتند
داري براي ارتفاع بوته، ارتفاع  هاي معنی هاي مختلف گندم تفاوت معمول و عدم آبیاري بین ژنوتیپ

 مربوط به هاي مولفهها از نظر  ه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مشاهده شد و بین ژنوتیپمحور سنبل
  . هاي مختلف، تنوع قابل توجهی دیده شد حرکت مجدد ماده خشک به دانه از اندام

زمان با کاهش یا  همکمبود آب آبیاري به ویژه در اواخر دوره رشد جو بهاره در منطقه اردبیل که 
رو در  باشد، از این می این محصولدر تولید یکی از مشکالت اساسی کشاورزان گی است، فقدان بارند

این تحقیق سعی بر آن شد تا ضمن مطالعه تاثیر عدم آبیاري و قطع آن در مرحله گلدهی بر میزان، 
هاي مختلف هوایی، میزان کاهش عملکرد دانه در  کارایی و سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام

  . هاي مختلف جو در شرایط مختلف آبیاري مورد بررسی قرار گیرد ژنوتیپ
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  ها  مواد و روش
 متر، 1350با ارتفاع حدود (این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل 

 دقیقه شرقی و 15 درجه و 48 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 15 درجه و 38عرض جغرافیایی 
آزمایش در قالب .  اجرا گردید1388در سال زراعی ) متر  میلی280-300الیانه متوسط بارندگی س

هاي کامل تصادفی در سه تکرار بود که در آن تیمارهاي آبیاري    بر پایۀ طرح بلوكهاي خرد شده کرت
هاي اصلی و  در کرتکامل  آبیاري - 3 ، قطع آبیاري در مرحله گلدهی-2 عدم آبیاري، -1: شامل

 در کرت هاي فرعی )EBYTW-7و  EBYTW-11 ،EBYTW-2 ،EBYTW-3(جو هاي   ژنوتیپ
 جهت تعیین میزان رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی، از چند تانسیومتر در نقاط .قرار گرفتند

 در تیمارهاي مختلف، با توجه به عدد قرائت شده از آبیاري .هاي آزمایشی استفاده گردید مختلف کرت
در مواقع . فت انجام گر)باشد  می اتمسفر-35/0 تا -3/0که معادل  35 و 30بین (روي دستگاه 

   .بارندگی، از آبیاري تا رسیدن میزان رطوبت خاك به محدوده قرائت ذکر شده، خودداري گردید
 ردیف 3 متر بود که در روي هر پشته 4متري به طول    سانتی60هر کرت آزمایشی شامل سه پشته 

. در متر مربع با ماشین بذر کار آزمایشی کشت گردید) بوته( دانه 400مبناي متر بر    سانتی15به فاصلۀ 
 بوته کامل در مرحلۀ 30گیري انتقال مجدد مواد فتوسنتزي از هر کرت آزمایشی تعداد  به منظور اندازه

و همچنین همین تعداد بوته کامل در ) بودهاي وسط بیرون آمده  هاي سنبلچه که پرچم زمانی(گلدهی 
، به )دادندها کامالً رنگ سبز خود را از دست   هنگامی که محور سنبله (ی رسیدگی فیزیولوژیکزمان

طور تصادفی از سطح خاك برداشت و بعد از جدا سازي برگ، ساقه، میانگره برگ پرچم و سنبله در 
ر ها د مرحلۀ گلدهی و همچنین برگ، ساقه، میانگره برگ پرچم و سنبله در مرحلۀ رسیدگی، نمونه

هاي زیر  شاخصو گراد تا حصول وزن ثابت در آون خشک و توزین شدند   درجه سانتی70-72دماي 
  .محاسبه شد) 1991(هاي پاپاکوستا و گاگیاناس  معادلهبراساس 

 :)گرم بر مترمربع (انتقال ماده خشک -1
 ماده خشک انتقال یافته میزان =  ماده خشک در مرحله گلدهی - در مرحله رسیدگی ) پوشال+ ساقه + برگ (ماده خشک 

 ):درصد(کارایی انتقال ماده خشک  -2
  کارایی ماده خشک انتقال یافته = ماده خشک انتقال یافته / ماده خشک گلدهی × 100

 ):درصد( قبل از گلدهی به دانه ماده خشک انتقال یافتهسهم  -3
  ل از گلدهی به دانه قبماده خشک انتقال یافته سهم = ماده خشک انتقال یافته / عملکرد دانه × 100



  علی عبادي و همکاران

 23

گیري عملکرد، اجزاي عملکرد دانه و برخی صفات زراعی، پس از رسیدگی کامل  منظور اندازه  به
بر شده و  هاي موجود کف  مساحت یک مترمربع تعیین و بوته بههاي وسطی هر کرت ها، از ردیف بوته

د دانه در سنبله، وزن هزار ، عملکرد دانه، تعداتوده زیستپس از خشک کردن آنها در آون، عملکرد 
. گیري و مشخص شد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول میانگره برگ پرچم و شاخص برداشت اندازه

ها با آزمون حداقل تفاوت    و مقایسه میانگینSASافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه واریانس داده
 Excel از نرم افزار نمودارهاي ترسیم  برا. درصد صورت گرفت5در سطح احتمال ) LSD(دار  معنی

  .استفاده شد
  

   و بحثنتایج
تیمارهاي آبیاري بر میزان انتقال، کارایی و سهم : میزان، کارایی و سهم انتقال مجدد ماده خشک

). 3 و 2، 1جدول  (داري گذاشت هاي مختلف گیاهی تأثیر معنی  انداماز ماده خشک انتقال مجدد 
ن داد که در تیمار آبیاري معمول کمترین میزان ماده خشک انتقال یافته از سنبله ها نشا مقایسه میانگین

مشاهده شد و دو تیمار عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله گلدهی با )  گرم بر مترمربع3/27(به دانه 
 و 0/54به ترتیب با (داري نسبت به هم بودند  داشتن بیشترین میزان این صفت، فاقد اختالف معنی

ین کارایی ماده خشک انتقال یافته از سنبله به دانه بیشترین و کمتر). 4جدول ) (رمربع گرم بر مت3/60
مشاهده )  گرم بر مترمربع7/20 و 5/52ترتیب با  به(در تیمار عدم آبیاري و آبیاري معمول مشاهده شد 

هاي  ل یافته از اندامدر این آزمایش، در شرایط عدم آبیاري کارایی ماده خشک انتقا). 4جدول (شد 
بیشترین و کمترین سهم ماده ). 4جدول ( درصد افزایش نشان داد 50مختلف هوایی به دانه بیش از 

ترتیب به تیمار  هاي هوایی به خشک انتقال یافته به دانه از هر دو اندام برگ و سنبله و همچنین کل اندام
 انتقال ر افزایش درصد سهم ماده خشکعدم آبیاري و آبیاري معمول اختصاص داشت، هرچند از نظ

هاي مورد بررسی نیز از نظر میزان ماده خشک انتقال  ژنوتیپ). 4جدول (یافته، متفاوت از همدیگر 
به استثناء ساقه (، کارایی ماده خشک انتقال یافته و سهم ماده خشک انتقال یافته )به استثناء برگ(یافته 

ها نشان داد که از نظر  مقایسه میانگین). 3 و2، 1جدول ( دادند داري را نشان هاي معنی اختالف) و برگ
کمترین مقدار را داشت  EBYTW-7میزان ماده خشک انتقال یافته از میانگره برگ پرچم ژنوتیپ 

داري نسبت به همدیگر نشان ندادند، با  ها تفاوت آماري معنی و سایر ژنوتیپ)  گرم بر مترمربع3/27(
 برتر از سایر EBYTW-2 ماده خشک انتقال یافته از سنبله به دانه، ژنوتیپ این حال از نظر میزان
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 برتر از EBYTW-7یافته از سنبله، ژنوتیپ   از نظر کارایی ماده خشک انتقال).4جدول (ها بود  ژنوتیپ
دار باالترین کارایی   بدون تفاوت آماري معنیEBYTW-3بقیه بود و همین ژنوتیپ به همراه ژنوتیپ 

، ولی با این وجود بیشترین میزان سهم )4جدول (خشک کل انتقال یافته به دانه را نشان دادند ماده 
 EBYTW-2 و EBYTW-11هاي   به دانه از ژنوتیپ از سنبله و در حالت کلماده خشک انتقال یافته

   ).4جدول (
  

  هاي هوایی جو بهاره  ل یافته از اندام تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف آبیاري بر میزان ماده خشک انتقا- 1جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییر
  درجه
  کل  سنبله  میانگره برگ پرچم  برگ  ساقه  آزادي

  ns 58/41  *6/225  ns 25/90  **6/827  78/36*  2  بلوك
  ns 1/352  **3/3687  **1/16068   8/411*  0/937*  2  آبیاري

  7/218  28/71  1/104  21/26  1/109  4  خطاي عامل اصلی
  ns36/19  **9/272  *3/270  *1/257  84/38*  3  ژنوتیپ
  ns 42/53  ns 36/48  *2/229  2/150**  51/43**  6  ژنوتیپ× آبیاري 

  89/75  52/58  33/36  33/13  565/9  18  خطاي آزمایشی
  0/7  2/16  3/17  4/15  7/15  -  (%)ضریب تغییرات

  ns ،* احتمال پنج و یک درصددار در سطح  دار و معنی ترتیب غیر معنی  به**و.  
  

  هاي هوایی جو بهاره  تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف آبیاري بر کارایی ماده خشک انتقال یافته از اندام- 2جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییر
  درجه
 برگ ساقه  آزادي

میانگره برگ 
 پرچم

 کل سنبله

  ns361/1  *1/254  ns 19/14  ns 03/2  19/25*  2  بلوك
  4/863*  4/3323**  1/1888**  1/164*  4/567*  2  آبیاري

  5/12  94/34  29/11  53/29  94/41  4  خطاي عامل اصلی
  81/9*  19/98*  8/205*  07/16*  77/32*  3  ژنوتیپ
  ns 96/41  ns 78/6  5/166*  63/45**  43/12*  6  ژنوتیپ× آبیاري 

  04/3  95/29  70/44  361/3  769/3  18  خطاي آزمایشی
  3/6  9/13  4/13  1/15  8/15  -  (%)تتغییرا ضریب

ns ،*دار در سطح احتمال پنج و یک درصد دار و معنی ترتیب غیر معنی  به**و.  
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 هاي هوایی جو بهاره   تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف آبیاري بر سهم ماده خشک انتقال یافته از اندام- 3جدول 

  میانگین مربعات
  منابع تغییر

  درجه
 برگ هساق  آزادي

میانگره برگ 
 پرچم

 کل سنبله

  ns 36/4  ns 44/1  *03/35  ns 028/6  ns 19/42  2  بلوك
  0/6866**  4/1058**  2/356*  0/181**  0/328*  2  آبیاري

  6/370  78/46  86/69  44/0  6/28  4  خطاي عامل اصلی
  ns 00/3  ns 45/8  *69/34  *00/91  * 4/279  3  ژنوتیپ
  ns 69/7  *42/32  ns 25/56  ns 1/233  25/8**  6  ژنوتیپ× آبیاري 

  77/90  86/23  06/7  56/5  97/1  18  خطاي آزمایشی
  3/21  8/28  8/21  7/28  3/19  -  (%)ضریب تغییرات 

  ns ،* دار در سطح احتمال پنج و یک درصد دار و معنی ترتیب غیر معنی  به**و.  
  

 هاي هوایی جو بهاره انتقال یافته از اندام ماده خشک  مقایسه میانگین اثرات ساده میزان، کارایی و سهم-4جدول 
  )گرم در مترمربع( تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري و ژنوتیپ

 سهم ماده خشک انتقال یافته کارایی ماده خشک انتقال یافته  میزان ماده خشک انتقال یافته  

صفات                 
  تیمارهاي آزمایش

  میانگره برگ
   پرچم

 کل سنبله برگ کل سنبله سنبله

                آبیاري
  a 7/28  b 3/27  c 7/20  c 4/13  c 5/4  c 3/7  c 7/21  آبیاري معمول
  a 3/38  a 0/54  a 5/52  a 9/29  a 3/12  a 0/26  a 4/69  عدم آبیاري

  a 8/37  a 3/60  b 0/45  b 1/25  b 9/7  b 6/17  b 0/43  قطع آّبیاري در گلدهی
LSD  56/11 57/9 70/6 01/4 76/0 75/7 82/21 

                ها ژنوتیپ
EBYTW-11 a 2/40  b 3/46  b 4/36  ab 6/22  a 0/9  a 7/17  a 1/49  
EBYTW-2 a 2/37  a 0/55  ab 9/40  b 4/21  a 9/7  a 3/20  a 0/48  
EBYTW-3  a 9/34  b 3/42  b 9/36  a 4/23  a 0/7  b 7/12  b 8/36  
EBYTW-7  b 3/27  b 0/45  a 3/43  a 8/23  a 0/9  ab 1/17  ab9/44  

LSD 96/5 57/7 42/5 41/1 33/2 84/4 44/9 

  . ندارند درصد5 در سطح LSDبر اساس آزمون  داري اختالف معنی  در هر ستونداراي حروف مشترك هاي میانگین
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ساقه، (، کارایی )ساقه، برگ و کل( براي میزان ماده خشک انتقال یافته  تیمارهاي آزمایشاثر متقابل
به دانه ) هاي هوایی ساقه و کل اندام(م ماده خشک انتقال یافته و سه) برگ و میانگره برگ پرچم

هاي اثرات متقابل مشخص شد که از نظر میزان ماده خشک   براساس مقایسه میانگین.  بوددار معنی
 در تیمار عدم EBYTW-3و  EBYTW-11 ،EBYTW-2هاي   انتقال یافته از ساقه به دانه ژنوتیپ

 شرایط قطع آبیاري در مرحله گلدهی، میزان ماده خشک انتقال  در EBYTW-7آبیاري و ژنوتیپ 
در تیمار عدم آبیاري و میزان ماده خشک انتقال یافته از کل  EBYTW-3یافته از برگ به دانه ژنوتیپ 

 در تیمار عدم آبیاري و ژنوتیپ EBYTW-3 و EBYTW-2هاي  هاي هوایی ژنوتیپ اندام
EBYTW-11صفت در ). 3 و 2، 1هاي  شکل( مرحله گلدهی برتر بودند  در تیمار قطع آبیاري در

هاي مورد بررسی در تیمار عدم آبیاري و  کارایی ماده خشک انتقال یافته از ساقه به دانه، تمامی ژنوتیپ
از ). 4شکل (در تیمار قطع آبیاري در مرحله گلدهی در یک گروه قرار گرفتند  EBYTW-7ژنوتیپ 

 در تیمار عدم آبیاري برتر از EBYTW-3ال یافته از برگ به دانه، ژنوتیپ نظر کارایی ماده خشک انتق
و باالترین کارایی در انتقال ماده خشک از میانگره برگ پرچم به دانه از ژنوتیپ ) 5شکل (بقیه بود 

EBYTW-3 در تیمار عدم آبیاري و ژنوتیپ EBYTW-11 در تیمار قطع آبیاري در مرحله گلدهی 
 در تیمار عدم آبیاري در پارامتر سهم ماده خشک انتقال EBYTW-2ژنوتیپ ). 6 شکل(به دست آمد 

)  گرم بر متر مربع4/21 و 0/15ترتیب با  به(هاي هوایی به دانه  یافته هم از ساقه و هم از کل اندام
  ).8 و 7هاي  شکل(باالترین مقدار را در بین سایر تیمارهاي ترکیبی به خود اختصاص داد 

زمایش تأثیر تیمارهاي آبیاري بر پارامترهاي دخیل در انتقال مجدد ماده خشک از در این آ   
) 1996(و اهدائی و واینز ) 1992( دیویدسون و چوالیر .هاي مختلف هوایی به روشنی آشکار شد اندام

 این) 1998(همچنین بلوم .  درصد در گندم بهاره تخمین زده بودند40 را به بیش از  مجددمیزان انتقال
در این آزمایش سهم .  درصد بسته به شرایط محیطی و رقم عنوان داشته است100 تا 60مقدار را بین 

 درصد برآورد شد که سهم میانگره برگ پرچم نسبت 3/25ماده خشک انتقال یافته کل در عملکرد دانه 
انگره برگ پرچم از نظر به اهمیت می) 1982(در این راستا دنیلز و آلکوك . ها باالتر بود  به بقیه میانگره

همچنین طوسی مجرد و . اند  ذخیره سازي مواد و داشتن سهم باال در انتقال مواد به دانه اشاره داشته
ها از نظر پارامترهاي مربوط به حرکت مجدد ماده خشک به دانه از   به تفاوت ژنوتیپ) 2006(قنادها 

ز منبع به مخزن با صرف انرژي همراه است، لذا انتقال ماده خشک ا. اند  اندام هاي مختلف اشاره کرده
تواند یک مزیت براي گیاه تلقی شود که با صرف انرژي کمتر بویژه   نزدیک بودن این دو اندام بهم می
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میزان انتقال، کارایی و سهم . زا مقدار ماده خشک بیشتري از منبع به مخزن انتقال دهد  در شرایط تنش
رغم این که در شرایط عدم آبیاري نسبت به آبیاري معمول  گ به دانه، علیماده خشک انتقال یافته از بر

به نقش کمتر ) 1992(اشنایدر . ها بود  باالتر بود ولی در مجموع این مقدار بسیار کمتر از سایر اندام
ا ه رسد ریزش برگ  به نظر می. در انتقال مواد فتوسنتز اشاره داشته است) به استثناء برگ پرچم(ها  برگ

در اواخر فصل به خصوص در شرایط تنش قبل از این که بتواند ذخایر ماده خشک خود را به دانه 
عالوه وجود  تواند مهمترین عامل در نقش کمتر آن در انتقال مجدد محسوب شود، به  بفرستند، می

ختیار هاي پایینی مقداري از ماده خشک خود را در ا فاصله بیشتر بین منبع و مخزن و این که برگ
میزان انتقال، کارایی و سهم ماده . توانند جزو عوامل تأثیرگذار محسوب شوند  دهند می  ریشه قرار می

هاي گیاهی بود، هر   خشک سنبله هم در شرایط عدم آبیاري و هم آبیاري معمول بیشتر از بقیه اندام
نکته جالب توجه . یده شدچند بین تیمار عدم آبیاري و آبیاري معمول اختالف فاحشی در این مورد د

نزدیک بودن . باال بودن پارامترهاي فوق در عملکرد دانه در تیمار قطع آبیاري در مرحله گلدهی بود
منبع و مخزن و سرعت باالي انتقال مواد فتوسنتزي جاري و مواد فتوسنتزي ذخیره شده قبل از مرحله 

ها قادر به فتوسنتز بویژه در   که ریشک ییجا از آن(هاي بلند   انه و وجود ریشکگلدهی بین سنبله و د
هاي مورد مطالعه در این آزمایش از جمله عوامل دخیل در این زمینه   در ژنوتیپ) زا هستند  شرایط تنش

هاي جو سهم انتقال  طی آزمایشی بر روي ژنوتیپ) 2007(عبادي و همکاران . تواند محسوب شود  می
  .  درصد برآورد کرده بودند5/36 و 5/82ترتیب  مجدد ماده خشک را به

  

  
  ر میزان انتقال ماده خشک از ساقه بهاره ب جوهاي  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با-1شکل 
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  ر میزان انتقال ماده خشک از برگهاي جو بهاره ب  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با-2شکل 

  
  

  
   انتقال ماده خشک کلر میزانهاي جو بهاره ب  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با-3شکل 
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  ر کارایی ماده خشک انتقال یافته از ساقههاي جو بهاره ب ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با -4شکل 

  

  
  ر کارایی ماده خشک انتقال یافته از برگهاي جو بهاره ب  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با-5شکل 
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  رایی ماده خشک انتقال   جو بهاره در کاهاي  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با-6شکل 

  یافته از میانگره برگ پرچم
  

  
  ر سهم ماده خشک هاي جو بهاره ب ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با -7شکل 

  انتقال یافته از برگ
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  ر سهم ماده خشک بجو بهاره هاي  ژنوتیپ اثر متقابل آبیاري با -8شکل 

  یافته از میانگره برگ پرچمانتقال 
  

داري بر ارتفاع   تیمارهاي مختلف آبیاري تأثیر معنی)5(جدول براساس :  زراعیعملکرد دانه و صفات
. اشتد و عملکرد و اجزاي عملکرد و شاخص برداشت میانگره برگ پرچمبوته، طول سنبله و 

متعلق به تیمار آبیاري معمول و ) متر  سانتی1/37 و 1/56به ترتیب (بیشترین و کمترین ارتفاع بوته 
د، هرچند بین تیمار آبیاري معمول و قطع آبیاري در مرحله گلدهی اختالف آماري عدم آبیاري بو

 سانتی 51/4(کمترین طول سنبله در تیمار عدم آبیاري مشاهده شد ). 6جدول (دار مشاهده نشد  معنی
 بیشترین طول EBYTW-3ژنوتیپ . دار نشان نداند و دو تیمار دیگر باهم اختالف آماري معنی) متر

در بین تیمارهاي ). 6جدول (ها به خود اختصاص داد  را در بین ژنوتیپ) متر  سانتی59/4(سنبله 
) متر  سانتی80/12 و 90/16ترتیب با  به (میانگره برگ پرچممختلف آبیاري بیشترین و کمترین طول 

  بیشترین طول میانگرهEBYTW-2همچنین ژنوتیپ . متعلق به تیمار آبیاري معمول و عدم آبیاري بود
ها بیشترین تعداد دانه در  اساس مقایسه میانگین بر). 6جدول (را داشت ) متر  سانتی02/17(برگ پرچم 

، عملکرد دانه و شاخص برداشت متعلق به تیمار آبیاري توده زیستسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد 
داري  ف آماري معنی اختالزیست تودهمعمول بود، با این وجود از نظر تعداد دانه در سنبله و عملکرد 

هاي فوق مربوط به تیمار  همچنین کمترین مقدار صفت. با تیمار قطع آبیاري در مرحله گلدهی نداشت
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 بیشترین تعداد دانه در سنبله EBYTW-3هاي مورد مطالعه ژنوتیپ   در بین ژنوتیپ. عدم آبیاري بود
 EBYTW-2جود ژنوتیپ را به خود اختصاص داد، با این و) 3/44(و شاخص برداشت ) 48/26(

 کیلوگرم در هکتار 7/3414، باالترین عملکرد دانه با تولید ) گرم61/43(داراي بیشترین وزن هزار دانه 
  ). 6جدول ( کیلوگرم در هکتار بود 7/7801 با تولید توده زیستو عملکرد 

ولی بر میزان این اختالف ط اما ی بودیها جز اختالف طول سنبله در بین ژنوتیپدر این آزمایش    
هایی که داراي میانگره برگ پرچم   که ژنوتیپ طوري پارامترهاي انتقال ماده خشک نیز تأثیرگذار شد، به

و طوسی مجرد ) 1996( مونیري و همکاران -ال. بلندتري بودند، سهم بیشتري در عملکرد دانه داشتند
بود آب و ایجاد خشکی اشاره به کاهش ارتفاع بوته و طول میانگره در اثر کم) 2006(و قنادها 

دهد و بروز خشکی به    درصد از حجم بافت در حال رشد را تشکیل می95 تا 85آب بین . اند  داشته
کاهش پتانسیل تورگر در سلول گیاهی منجر شده و با تأثیر بر رشد و نمو سلول هاي ساقه از رشد 

 عملکرد دانه نسبت به عملکرد .گردد  طولی آنها جلوگیري کرده و سبب کاهش ارتفاع بوته می
 در هر دو تیمار عدم آبیاري و قطع آبیاري در مرحله گلدهی کاهش بیشتري داشته است که توده زیست

نشان دهنده تأثیر باالتر عدم آبیاري بر عملکرد دانه به ویژه کاهش فتوسنتز جاري در اواخر دوره رشد 
به کاهش تعداد دانه، وزن ) 2003(بین  و جهان) 2005(، ساماره )1999(گانزالس و همکاران . است

نتایج این آزمایش اشاره به . اند  هزار دانه و عملکرد دانه در جو تحت شرایط کمبود آب اشاره کرده
کمبود آب به طور . تأثیر باالتر عدم آبیاري بر روي وزن هزار دانه در مقایسه با تعداد دانه در سنبله دارد

هایی متعدد در گیاه از آن  يراهکارافتد باعث ایجاد   طور تدریجی اتفاق میپیوسته که در طی فصل به
هایی با وزن هزار دانه پایین جلوگیري کند اما  شود تا از ایجاد دانه جمله کاهش تعداد دانه در سنبله می

  دد گر منجر به کاهش شدید در وزن هزار دانه می ویژه در اواخر دوره رشد وقوع ناگهانی کمبود آب به
آزمایش نشان داد که انتقال مجدد ماده خشک نقش مهمی را در عملکرد نهایی دانه این طورکلی  به
هایی که توانایی باالیی در انتقال مجدد ماده خشک داشتند، داراي عملکرد نهایی   ژنوتیپ. نماید میایفا 

شتن سهم باالتر ماده ها با دا  نسبت به سایر ژنوتیپ EBYTW-2طوري که ژنوتیپ  به. بهتري بودند
همچنین مشخص شد که قطع آبیاري در مرحله . خشک انتقال یافته به دانه داراي عملکرد بهتري بود

تواند با کاهش وزن هزار دانه، عملکرد دانه را کاهش دهد که در این تحقیق مقدار آن حدود   گلدهی می
ر انتقال مجدد ماده خشک و از طرفی بهبود هاي با کارایی باالتر د لذا با انتخاب ژنوتیپ.  درصد بود17

  .وجود دارد ویژه در اواخر دوره رشد، امکان افزایش تولید محصول جو بهاره در منطقه هوضعیت آب ب
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Abstract 
In order to study the effect of irrigation cut on dry matter remobilization and 

some of agronomy traits on spring barley, a field experiment was conducted by 
using a split-plot based on randomized complete block design (RCBD), in three 
replications, at agricultural and natural resource research center of Ardebil, in 
2009. Irrigation treatments included normal irrigation (as local routine in past 
years), no-irrigation and irrigation cut at stage an thesis substituted in main plots, 
and spring barley genotypes, EBYTW-11, EBYTW-2, EBYTW-3, and EBYTW-7 
were placed in sub-plots. Results showed that amount, efficiency and contribution 
of dry matter remobilization from various organs of plant to grains were increased 
with irrigation cut, so that the contribution of dry matter remobilization at no 
irrigation treatment and irrigation cut in stage an thesis were estimated 67.8 and 
38.0 percent, respectively, higher than that normal irrigation treatment. Means 
comparing of interaction effects showed that EBYTW-2 genotype had higher dry 
matter translocation (culm and various organs total) and contribution to grain yield. 
the highest dry matter efficiency of culm and leaf was belongs to EBYTW-3 
genotype and the highest dry matter efficiency of peduncle was obtained from 
EBYTW-11 genotype in no irrigation and irrigation cut at an thesis stage 
treatments, respectively. The plant height, head and panicle length decreased at no 
irrigation rather than normal irrigation treatment (33.9, 24.5, and 11.9 percent, 
respectively). Results showed this reduction were 47.4 and 16.9 percent for grain 
yield, also 36.6 and 9.9 percent for biological yield at no irrigation treatment and 
irrigation cut at thesis stage in compared with normal irrigation treatment. The 
EBYTW-2 genotype in head length, 1000-grain weight, grain and biological yield 
had higher value than other genotypes. 
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