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 رقم و تراکم بذرانتخاب در شرایط کشت انتظار مناطق سرد:  دیم جو دانهر عملکردبمدیریت  تاثیر

 
 چکیده

از طریق انتخاب رقم مناطق سرد  دیم در شرایط کشت انتظاردیم جو تولید مزارع  مدیریت بهبود این مطالعه به منظور :اهداف
 . انجام شدها و تراکم بذر 

دو طی  به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرارآزمایش  :مواد و روش ها
اصلی و پنج به عنوان کرت خراسان شمالی به اجرا درآمد. رقم های جو بهاره و زمستانه  استاندر  9911-9911سال زراعی 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بذر در مترمربع به عنوان کرت فرعی 951و  911، 051، 011، 951تراکم 

رقم های بهاره همخوانی بهتری برای وقوع مرحله حساس نموی گرده افشانی با دوره مطلوب گلدهی نشان دادند.  :یافته ها
کیلوگرم  0919معنی دار نبود اما در سال دوم رقم بهاره ماهور با  هارقم  عملکرددانهتفاوت نتایج نشان داد که در سال اول 

 0/90کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرددانه را نشان دادند که حاکی از برتری  9191در هکتار بیشترین و جو زمستانه آرتان با 
و  911، 051ایش تراکم های بذر بالاتر )درصدی عملکرددانه رقم ماهور نسبت به رقم آرتان بود. در هر دو سال اجرای آزم

بذر در مترمربع( برتری  011و  951بذر در مترمربع( حداکثر عملکرددانه را نشان دادند و بر تراکم های بذر کمتر ) 951
 معنی داری داشتند. دانهعملکرد

رقم های جو بهاره نظیر ، مناطق سردبرای کشت انتظار در  با توجه به تطابق بهتر مراحل نمو با شرایط محیطی، :نتیجه گیری
بذر در مترمربع  051-951. تراکم بذر مطلوب برای کشت در شرایط انتظاری دیم به نظر رسیدندخرم، بهدان و ماهور مناسب 

 خواهد بود.

 یمراحل نمو، جو، مناطق سرد، عملکرددانه، گرده افشان کلیدی: واژه های
 

The Effect of Management on Dryland Barley Yield under Entezar Conditions in Cold Regions: 

Cultivar Selection and Seed Density 
Abstract 

Background & Objective: The aim of this study was improvement of production management of dryland barley 

farms by selecting of cultivars and suitable seed density under entezar conditions (conditions that plant emergence 

occur after the winter cold) of cold regions. 

 

Material& Methods: The experiment was carried out during 2019-2020 in North Khorasan province in the form 

of split plots in a completely randomized block design with three replications. Dryland spring and winter barley 

cultivars were evaluated as main plot and five densities of 150, 200, 250, 300 and 350 seeds per square meter were 

evaluated as sub-plots. 

 

Results: Spring cultivars showed better matching for the occurrence of the critical stage of pollination with optimal 

flowering period. The results showed that grain yield difference in first year was not significant, but in the second 

year, spring Mahoor cultivar with 2393 kg.ha-1 showed the highest and Artan winter barley with 1810 kg.ha-1 

showed the lowest grain yield, which indicated superiority of 32.2% in grain yield of Mahoor compared to Artan. 

Higher seed densities (250, 300 and 350 seeds.m-2) showed maximum grain yield and were significantly superior 

to lower seed densities (150 and 200 seeds.m-2). 
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Conclusion: Due to the better adaptation of developmental stages to environmental conditions, for entezar 

cultivation in cold area, spring barley cultivars such as Khorram, Behdan and Mahoor are suitable however, 

facultative Nader cultivar also had acceptable grain yield in these conditions and can replace spring cultivars if 

necessary to escape severe cold damage. Desirable seed density of barley cultivars for sowing in dryland entezar 

conditions will be 250-350 seeds/m2. 
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 مقدمه

یکی از مهم ترین چالش های روبه روی بشر توانایی تغذیه جمعیت روبه ازدیاد به ویژه در شرایط افزایش تنش های ناشی 
اراضی قابل دسترس است. جو در مقیاس جهانی چهارمین غله مهم است و ذاتا تحمل تنش بالاتری از تغییر اقلیم و کاهش 

نسبت به سطوح بالاتر تنش های غیر زنده نسبت به سایر محصولات زراعی دارد و پتانسیل آن را دارد که تولید آن به مناطقی 
پایداری و بقا  اطمینان در زمینه. کشاورزی برای (0191ران ویگمن و همکا) که از تغییر اقلیم دچار آسیب شده اند گسترش یابد

باید سازگاری لازم را پیدا کند، به همین جهت تغییر تاریخ کاشت و تغییرات ژنتیکی فنولوژی محصولات زراعی توجه قابل 
رقم سازگاری و پتانسیل عملکردانه جو به هم خوانی فنولوژی و زمان کشت (. 0195سادراس و درکر ملاحظه ای یافته است )

تا اطمینان حاصل شود که گلدهی و تشکیل دانه در زمان مطلوب و با کمترین برخورد با تنش های غیرزنده  وابسته است ها
 (.0191هریس و همکاران اتفاق افتد )

ننده عملکرددانه در مناطق کم باران است و در ترکیب با انتخاب رقم تاریخ کاشت یک از مهم ترین عملیات مدیریتی تعیین ک
(.  0101یکی از چند گزینه قابل دسترس کشاورزان برای کاهش خطر خسارت یخبندان، گرما و خشکی است )کن و همکاران 

جو جدید از نظر فنولوژی و بنابراین تناسب آنها برای تاریخ کاشت های متفاوت جهت دستیابی به زمان مطلوب  رقم های
. جو در مقایسه با سایر غلات محصول (0191والترز )گلدهی برای به حداقل رساندن تنش های غیرزنده متفاوت هستند 

زمان کاشت و از طریق اجزای عملکرد، عملکرددانه ثابت و  سازگارتری است و قادر است در دامنه ای از ترکیب ژنوتیپ و
بالایی داشته باشد اما همخوانی رقم و زمان کاشت برای دسترسی به گلدهی در زمان مناسب برای هر محیط، موثرترین 

ک است، (. در جنوب اروپا که تابستان ها گرم و خش0191)هریس و همکاران  استراتژی برای بهینه کردن عملکرددانه است
عملکرددانه زمانی به بیشترین مقدار خود می رسد که محصول زودتر گل داده و برسد در مقابل در شمال اروپا با تابستان 
های خنک تر و مرطوب تر، مناسب ژنوتیپ های دیرگلده است. یک مثال خوب از برهمکنش شرایط فصلی و زمان گلدهی بر 

نوتیپ گندم در شرایط محدویت و بدون محدودیت رطوبتی طی دو سال انجام شد؛ ژ 91عملکرد گندم مطالعه ای است که روی 
در شرایط آبیاری و بدون محدودیت رطوبتی، رابطه ای بین زمان گلدهی و عملکرد دانه نبود اما در شرایط محدودیت رطوبتی، 

روز  18به  10یر زمان وقوع گلدهی از ارتباط منفی بین عملکرددانه و زمان گلدهی مشاهده شد و بر اساس این رابطه با تغی
(. بنابراین همخوانی رقم با تاریخ کاشت به گونه ای که گلدهی در 0192درصد کاهش یافت )ستر و همکاران  81عملکرددانه 

محدوده مطلوب اتفاق افتد بسیار حیاتی است و توانایی پیش بینی زمان گلدهی یک رقم می تواند مهم ترین ابزار مدیریتی به 
(. ژنوتیپ های جو با الگوهای نموی متفاوت در پاسخ به تاریخ 9111ویژه در انتخاب تاریخ کاشت و رقم باشد )لاس و همکاران 

کاشت، تنوع در گلدهی را نشان می دهند و عملکرددانه مطلوب در جو زمانی به دست می آید که ژنوتیپ ها و تاریخ کاشت 
(. شناخت دوره مطلوب گلدهی به کشاورزان اجازه 0191)هریس و همکاران  رخ دهدهمخوان باشند تا گلدهی در زمان مناسب 

خواهد داد که تاریخ کاشت ها را در تطابق با ویژگی های ژنوتیپ ها انتخاب کنند و بنابراین خطرات ناشی از ترکیب تنش های 
 .(0101لیو و همکاران ) حداکثر عملکرددانه استیخبندان، درجه حرارت و رطوبت را به حداقل برسانند که برآیند آن دستیابی به 
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مکاران کامارانو و ه) تاریخ های کشت، میزان کود و تراکم بوته می توانند برای بهینه کردن تولید و کیفیت جو تغییر یابند
 بذر  511 و 911،011،911،811 تراکم پنج و محلی دو ردیفه و ماهور ایذه، دیم جو رقم ( سه0198. احمدی و همکاران )(0191

 مربوط هکتار( در کیلوگرم 2299عملکرد دانه ) مترمربع را مورد بررسی قرار دادند، بر اساس نتایج مطالعه آنها بالاترین در

 با ایذه جو به رقم هکتار( مربوط در کیلوگرم 9191دانه ) عملکرد کمترین و مترمربع دانه در 911 تراکم با ماهور جو رقم به

 ساختار ژنتیکی دلیل به که است آن از حاکی بذر متفاوت های تراکم از بدست آمده نتایج بود و مترمربع در دانه 911 تراکم

 گرفتن نظر در با باید بذر توصیه بلکه نمود توصیه را بذر واحد تراکم یک توان نمی مختلف محیطی شرایط و رقم ها متفاوت

 011و  011، 901( روی میزان 0115در مطالعه چیلینگر و همکاران ) .شود انجام عملکرد پتانسیل ظهور در عوامل مؤثر کلیه
بذر در مترمربع برای غلات بهاره )گندم، جو و یولاف( مشخص شد که میزان بذر اثر معنی داری بر عملکرددانه هیچ یک از 

دقیق بذر، کشاورزان منطقه ای در آمریکا می توانند میزان بذر  ینشان داد که با جایگذار ای محصولات نداشت. نتایج مطالعه
 (.0199اوداناوان و همکاران بذر در مترمربع و بدون کاهش در عملکرددانه کاهش دهند ) 901غلات بهاره را تا 

درجه  یکی از محرک های اصلی سازگاری جو تنظیم دوام دوره رشدی برای همخوانی با دسترسی به منابع به ویژه آب و
حرارت است، این امر به ویژه از طریق تنظیم زمان گلدهی حاصل می شود بنابراین توسعه ژنوتیپ هایی با زمان گلدهی سازگار 

ضرورتی در برنامه های به نژادی است زیرا بر پتانسیل عملکرد تاثیر دارد و عملکرد را واقعی می  با شرایط محیطی مورد نظر
لیات تواند عم. تاثیر بارندگی نامنظم، به ویژه با توجه به تغییرات اقلیمی، به گونه ای است که می(0191منصور و همکاران ) کند

کاشت را از زمان مطلوب به کشت تاخیری و انتظار برساند. در برخی از مناطق سرد و کم باران، بارندگی های پاییزه برای 
بهار سال بعد اتفاق می افتد و بنابراین با وجود کشت در پاییز،  سبز شدن بذور کافی نیست و اغلب بارندگی ها در زمستان و

سبزشدن بذور پس از رفع سرمای زمستان اتفاق می افتد، همچنین در مزارع بزرگ اغلب کشت قسمتی از مزرعه به علت شرایط 
که در صورت تاخیر در مختلف ممکن است دیر اتفاق افتاده و به حالت انتظاری تبدیل شود. در این صورت سئوال این است 

 ؟تراکم بذر آنها چقدر باشد ؟ی باید کشت شوندرقم هایچه  ،جو در مناطق سرد رقم هایکاشت و شرایط کشت انتظاری برای 
 ابتاثیر تطابق رقم  ،تراکم بذر به عنوان یک عامل مدیریتی ضمن ارزیابی و چه تاثیری بر تولید خواهد داشت؟ این آزمایش

  .است کردهرا بررسی مناطق سرد جو دیم در شرایط کشت انتظار  رقم هایعملکرددانه  بیشترینزمان کاشت برای دستیابی به 
 مواد و روش ها

درجـه و  91مختصات جغرافیـایی در ایستگاه های تحقیقات دیم سیساب با  9911-9911 زراعی دو سال در آزمایش این

 جغرافیاییمختصات و ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان با  دقیقه طول شرقی 91و  درجه 51دقیقـه عرض شمالی و  05

در  دریا از سطح ارتفاع طول شرقی در خراسان شمالی انجام شد. دقیقه 90 درجه 51دقیقه عرض شمالی و  91 و درجه 91 و

سالیانه در دو ایستگاه سیساب و شیروان به متر و میانگین بارندگی  9999و  9511دو ایستگاه سیساب و شیروان به ترتیب

به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های تصادفی با سه  آزمایش متر است. این میلی 021و  051ترتیب

بذر در مترمربع  951و  911، 051، 011، 951در همه آزمایش ها رقم های جو کرت های اصلی و تراکم های تکرار انجام شد و 

آزمایش در دو ایستگاه سیساب و شیروان انجام شد و در سال زراعی  9911-9911رت های فرعی بودند. در سال زراعی ک

در ایستگاههای سیساب  رقم هازمان کاشت  9911-9911آزمایش در ایستگاه شیروان ادامه یافت. در سال زراعی  9811-9911

 رقم هادر ایستگاه شیروان زمان کاشت  9911-9911در سال زراعی بود و  91/91/9911و  1/99/9911و شیروان به ترتیب 

 سهندمورد بررسی در هر دو ایستگاه شامل آبیدر )زمستانه(، انصار )زمستانه(،  رقم هایبود. در سال اول  8/91/9911

ان )زمستانه(، آرت جو قم هایر)بهاره( بود. در سال دوم و در ایستگاه شیروان  ماهور)بهاره( و  خرم(، ینابین)ب نادر)بینابین(، 
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اده ورزی شامل استف)بهاره( کاشته شدند. عملیات خاک و بهدان)بهاره(  ماهور)بینابین(،  نادر(،  بینابین) سهند)زمستانه(،  انصار

دود ح از گاوآهن برگرداندار و دیسک بود. تغذیه به صورت پایه در ابتدای فصل در سال اول با توجه به برآورد نیاز بر مبنای

کیلوگرم کود آمونیوم سولفات  91کیلوگرم کود سوپرفسفات در هر هکتار و در سال دوم بر مبنای  51کیلوگرم کود اوره و  05

ردیف کشت هر یک به فواصل  2کیلوگرم کود اوره در هکتار انجام شد. در سال اول هر کرت فرعی فرعی شامل  11فسفات و 

متر و سانتی 01ردیف کشت هر یک به فواصل  2سال دوم هر کرت فرعی فرعی شامل  متر بود و در 5متر و طول سانتی 05

دهی، زنی، ساقهعملیات کاشت در هر دو سال به صورت دستی صورت گرفت. مراحل نمو دربرگیرنده پنجه ؛متر بود 2طول 

های درصد از بوته 51حل در افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک طی فصل رشد بود و بر اساس زمان وقوع هر یک از مراگرده

از نظر دمایی  جوهای هواشناسی، وقوع هر مرحله رشدی، زمان مناسب وقوع گلدهی هر کرت ثبت گردید. با توجه به داده

لیو و همکاران )نظر گرفته اند  گرچه برخی منابع تفاوت کمی در (0195وانگ و همکاران ) مشابه با گندم در نظر گرفته شد

 تعیین گردید. 9( طبق فرمول شماره GDDمطلوب گلدهی در هر سال بر اساس درجه روز رشد )(، زمان 0101

 :] 9[فرمول 
)bT -= Σ (Tmax + Tmin)/2 GDD  

maxT  وminT  گراد تصحیح شده اند؛و صفر درجه سانتی 91به ترتیب حداکثر و حداقل دمای روزانه هستند که بر اساس bT

آزمایش سال اول در ایستگاه شیروان  (.0109خداشناس صفر درجه در نظر گرفته شده است ) دمای پایه گندم است که معادل
ثبت گردید و عملکرد و اجزای عملکرد تعیین  رقم هادچار خسارت پرندگان شد و به علت غیریکنواختی حاصل، تنها مراحل نمو 

نشد اما برای آزمایش سال اول در ایستگاه سیساب و سال دوم ایستگاه شیروان پس از رسیدگی محصول، یک متر طولی از 
برای تعیین عملکرد در واحد سطح، برداشت تمام کرت در  هر کرت جهت تعیین اجزای عملکرد به طور کامل برداشت شد.

سیساب به صورت دستی و در ایستگاه شیروان با کمباین مخصوص برداشت آزمایشات غلات انجام شد. تجزیه  ایستگاه
 ها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.انجام یافت و میانگین SAS(8.2)آماری نتایج با استفاده از نرم افزار 

 و بحث نتایج
 شرایط آب و هوایی

در آمده است. بارندگی سالیانه ایستگاه شیروان  9اطلاعات آب و هوایی دو سال انجام آزمایش در هر دو ایستگاه در جدول     
ویژگی  تر بود وسردکمتر بود و از نظر دمایی نیز نسبت به سال قبل  9911-9911 زراعی از سال 9911-9911سال زراعی 

مهم ترین نکته در این زمینه سرمای دیررس بهاره به میزان  (.9رد بود )شکل آن دوره مطلوب گلدهی طولانی ناشی از هوای س
سرمای دیررس بهاره از آنجا که  ،(9)جدول  بوددر ایستگاه شیروان  9911-9911در بهار سال زراعی درجه سانتی گراد  -1

ما عموش های تولید برای غلات است و یکی از مهم ترین چال ،بر مراحل حساس نموی و نهایتا عملکرد غلات تاثیر بسزایی دارد
در مجموع شرایط آب و هوایی دو سال اجرای آزمایش در هر دو  برای تاریخ کاشت و انتخاب رقم محدودیت ایجاد می کند.

ایستگاه از نظر بارندگی سالیانه و دما شرایط ویژه ای بود زیرا هم بارندگی بالاتر از میانگین سالیانه بود و هم دما طی فصل 
  رشد پایین بود.

 مراحل نمو
ها از نظر طی مراحل فنولوژیکی رقم ی از آن است که رفتار حاک 9و  0، 9مراحل نمو ثبت شده برای رقم های جو در شکل های 

بر اساس درجه روز متفاوت بوده است. اولین تفاوت در مرحله پنجه زنی رقم ها مشاهده می شود به گونه ای که رقم های 
این تفاوت در سال بهاره زودتر از رقم بینابین نادر و رقم نادر زودتر از رقم های زمستانه به این مرحله نموی رسیدند و 
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در ایستگاه سیساب و در سال زراعی  9911-9911در ایستگاه شیروان کمترین مقدار و در سال زراعی  9911-9911زراعی 
در ایستگاه  9911-9911در ایستگاه شیروان بیشترین مقدار و در دو مورد اخیر بسیار مشابه بود. سال زراعی  9911-9911

 زمستانه و بینابین با تاخیر بیشتری پنجه زنی رقم های است که باعث شده دمای پایین لااحتماشیروان سال سردی بود و 
1931-1933و  1931-1931اطلاعات هواشناسی ایستگاه های شیروان و سیساب در سال های زراعی  -1جدول   

9911-9911شیروان  9911-9911شیروان   9911-9911سیساب    

های سالماه بارندگی  

(mm) 

 دما
بارندگی 

(mm) 

 دما
بارندگی 

(mm) 

 دما

حداکثر 
 مطلق

حداقل 
 مطلق

حداکثر 
 مطلق

حداقل 
 مطلق

حداکثر 
 مطلق

حداقل 
 مطلق

5/99  1/92  90-  1/99  9/91  0/5-  0/90  9/92  8/2-  دی 
5/98  9/91  1/99-  5/01  95 2/99-  8/59  1/99  1/1-  بهمن 
0/55  8/01  1/1-  90 09 1/1-  0/89  0/91  1-  اسفند 
8/19  8/09  *1-  0/990  9/08  1/0-  1/999  8/00  1/0-  فروردین 
2/90  1/01  8/9  02 99 1/9-  2/50  1/91  0/1- بهشتاردی   

1 9/91  1/1  9/81  1/99  1/1  91 5/98  خرداد 91 
9/1  1/98  1/1  2/2  2/91  8/91  1/9  81 9/99  تیر 

9/018    1/991    8/898    
بارندگی کل 
 سال زراعی

اتفاق افتاد. 01/9/9911* این دما در   

بهاره به مرحله پنجه زنی تحت تاثیر دما واقع نشده  رقم هایورود  و شاید بتوان گفت که بهاره اتفاق افتد رقم هاینسبت به 
 های رقمشروع ساقه روی نیز در  بینابین و زمستانه تحت تاثیر دما بوده و با کاهش دما به تاخیر افتاد. رقم هایاما پنجه زنی 

پاییزه بود. در هر دو سال انجام آزمایش رقم های زمستانه فاصله زمانی زیادی را از پنجه زنی تا  رقم هایبهاره سریع تر از 
(؛ این وضعیت بر پوشش سریع خاک و تلفات تبخیری تاثیر منفی قابل توجهی 9و  0، 9شروع ساقه روی داشته اند )شکل های 
بهاره در هر دو سال آزمایش به استثناء یک مورد  رقم هایاقه روی تا گرده افشانی در خواهد داشت. بر عکس فاصله زمانی س

بهاره سریع تر از رقم های پاییزه آغاز و پایان  رقم هایزمستانه بود. دوره رشدی مهم پرشدن دانه نیز در  رقم هایبیشتر از 
مشاهده می شود در  9و  0، 9انگونه که در شکل های یافت، این رفتار برخورد به شرایط تنش آخر فصل را کاهش می دهد. هم

جو زمستانه را در شرایط  رقم هایتمام آزمایشات فاصله زمانی سبز شدن تا شروع ساقه روی بخش زیادی از دوره زندگی 
کاهش فصل رشد ناشی از کشت انتظار به خود اختصاص داده است در حالی که برای شرایط دارای محدودیت نظیر شرایط 

شت انتظاری دیم، مطلوب این است که گیاه در کوتاه ترین زمان ممکن از رکود رشدی خارج شده و روند رشد عمودی ساقه ک
را به عنوان آغاز مرحله رشد سریع و تولید زیست توده آغاز کند و سریع سطح خاک را پوشش داده و مسیر مصرف آب را 

تعرق منجر به تولید زیست توده و در پایان عملکرددانه تغییر دهد. فرار از  از تبخیر بدون بهره وری از خاک و گیاه، به مسیر
خشکی می تواند شدت تنش را محدود کند و در نتیجه رشد اولیه بالا تلفات تبخیری را کاهش داده و زمان گلدهی و ابتدای پر 

. طویل شدن (0195باندر و همکاران ) دشدن دانه را با زمان های مطلوب از نظر آب قابل دسترس کافی بهتر همخوان می کن
جو زمستانه عمدتا ناشی از نیاز به ورنالیزاسیون است و شرایط آب و هوایی سرد طی  رقم هایدوره های رکود رشدی در 

این دو سال حتی این دوره ها را کاهش نیز داده است. در شرایط معمول و با سرمای کمتر، این دوره ها طولانی تر می شود 
بهاره وجود ندارد و قادر هستند در کوتاه ترین زمان ممکن  رقم هایلی که این محدودیت یعنی نیاز به ورنالیزاسیون در در حا
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از رکود رشد خارج شده و رشد سریع خود را آغاز نمایند، وضعیتی که برای محدودیت فصل رشد مشابه شرایط کشت انتظار 
 مطلوب تر است. 

اه سیساب، بارندگی سالیانه بسیار بیشتر از میانگین بارندگی سالیانه و شرایط آب و هوایی در سال اول آزمایش در ایستگ
برای رشد مساعد بود، اما موج کوتاهی از گرما طی دوره رشد باعث شد که به لحاظ تعریف دوره مطلوب گلدهی از نظر دما، 

( اما پس از 9قم ها در دوره مطلوب اتفاق نیفتاد )شکل این دوره سریع پایان یابد و در این شرایط گرده افشانی هیچ یک از ر
آن، این دمای بالا تداوم نیافت و شرایط محیطی مناسب باعث بیشترین دوره زمانی برای پرشدن دانه گردید. در این سال در 

ه در انتهای این دوره بایستگاه شیروان تنها رقم های بهاره در محدوده مطلوب گلدهی گرده افشانی داشتند و رقم بینابین نادر 
(. در سال دوم آزمایش 0مرحله گرده افشانی وارد شد و در رقم های پاییزه گلدهی در محدوده دمایی مطلوب اتفاق نیفتاد )شکل 

گرده افشانی همه رقم ها در این محدوده اتفاق بود بنابراین  طولانی تربه علت شرایط آب و هوایی سرد، دامنه مطلوب گلدهی 
گرچه در این سال نیز شرایط مطلوب مربوط به رقم های بهاره بود که تقریبا در میانه این دوره گلدهی داشتند و سهم افتاد، 

بیشتری از دوره رشدی را به مرحله مهم پرشدن دانه اختصاص دادند. اگرچه اثری از زمان گلدهی بر تولید بیومس نیست اما 
هفته قبل از  8تا  9(. جو به ویژه به تنش های دوره 0192)ستر و همکاران  اردزمان گلدهی اثری قوی بر عملکرد نهایی جو د

گلدهی تا شروع پرشدن دانه حساسیت دارد، این زمانی است که تعداد دانه تعیین شده و ذخایر ساقه تجمع می یابند. از آنجا 
به تاریخ کاشت های زودهنگام و دیرهنگام  که همه مزرعه نمی تواند در زمان مناسب کشت شود، انتخاب واریته های سازگارتر

(. در مجموع به عنوان مکانیسمی برای فرار از اثرات تنش خشکی و حرارتی آخرفصل، در 0191 زوالترسودمند خواهد بود )
 شرایط کوتاه 

 
سفید درجه روز ؛ برای هر رقم قسمت 1931-1931جو طی فصل رشد در ایستگاه سیساب سال زراعی  رقم هایمراحل نمو  -1شکل  

است، قسمت خاکستری  (S)است، قسمت خاکستری کم رنگ درجه روز از پنجه زنی تا شروع ساقه روی  (T)از سبز شدن تا پنجه زنی 
است و قسمت خاکستری پر رنگ درجه روز از گرده افشانی تا  (An)پر رنگ تر درجه روز از شروع ساقه روی تا گرده افشانی 

است؛ اعداد داخل هر قسمت درجه روز طی آن مرحله نموی است، اعداد انتهای هر قسمت مجموع درجه  (Ph)رسیدگی فیزیولوژیکی 
 دوره مطلوب گلدهی  OFP و  روز از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک

428

428

428

334

253

253

284

249

249

238

203

203

OFP

216

216

216

238

295

324

538

549

597

539

510

592

اول اسفند اسفند10 اسفند19 اسفند29 10
فروردین

20
فروردین

31
فروردین

10
اردیبهشت

21
اردیبهشت

31
اردیبهشت

خرداد10 خرداد20 خرداد31

ها
م 

رق

روز پس از سبزشدن

نادر

سهند

آبیدر

S An Ph

1349

1490

1442

1466

ماهور1261

خرم
T

1372

انصار
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و شرایط کشت انتظار، رقم های بهاره حداکثر دوره رشد را به دوره رشد تند، پوشش سریع سطح خاک و شدن فصل رشد 
رشدن دانه اختصاص دادند که این وضعیت نقش قابل توجهی در بهره وری از بارندگی و تولید دارد اما در رقم های زمستانه پ

بخش زیادی از فصل رشد با دمای مطلوب به دوره پنجه زنی و قبل از آن یعنی دوره رکود رشد اختصاص یافت که ضمن 
لید زیست توده را از دست دادند. در مجموع رقم های بهاره در ابتدای فصل افزایش تبخیر، فرصت مناسب ابتدای بهار برای تو

 و از شدت تبخیر خاکی در کمترین زمان پوشش می یابد رشد فرصت کمتری صرف رشد رزت می کنند، با رشد سریع خاک

 

؛ برای هر رقم قسمت سفید درجه روز 1931-1931گندم طی فصل رشد در ایستگاه شیروان سال زراعی  رقم هایمراحل نمو  –2شکل 
است، قسمت خاکستری  (S)است، قسمت خاکستری کم رنگ درجه روز از پنجه زنی تا شروع ساقه روی  (T)از سبز شدن تا پنجه زنی 

ست و قسمت خاکستری پر رنگ درجه روز از گرده افشانی تا ا (An)پر رنگ تر درجه روز از شروع ساقه روی تا گرده افشانی 
مجموع درجه است؛ اعداد داخل هر قسمت درجه روز طی آن مرحله نموی است، اعداد انتهای هر قسمت  (Ph)رسیدگی فیزیولوژیکی 

 دوره مطلوب گلدهی OFPو   روز از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک

تر از رقم های زمستانه آغاز می کنند و دوره پرشدن دانه در این رقم ها نیز نسبت به  کاسته می شود، گرده افشانی را سریع
رقم های زمستانه بیشتر بوده است. با وجود این که رقم های بهاره سریع تر از مرحله رکود و مقاوم به سرما نسبت به رقم 

جه سانتیگراد( بر هیچ یک از رقم ها تاثیر منفی در -1های زمستانه خارج شدند، سرمای دیررس قابل توجه بهاره سال دوم )
نداشت. بنابراین به نظر می رسد از نظر مراحل نموی رقم های بهاره سازگاری بیشتری به شرایط محیطی در شرایط کشت 

ای انتظار مناطق سردسیر دارند و خطر سرمازدگی و نگرانی از خسارت سرما نباید مانع تولید بهتر حاصل از انتخاب رقم ه
و در تداوم سال  بهاره در این شرایط باشد. این نتایج حاصل سال های خوب برای رشد غلات در مناطق سردسیر بوده است

ها و بارندگی کمتر و نیز دمای بالاتر، برتری سازگاری و تولید رقم های بهاره نسبت به رقم های زمستانه بیشتر نیز خواهد 
ل نمو ذکر یک نکته لازم است که در اثر کاهش تراکم بذر تاخیری حدود دو روزه در طی بود. در مورد اثر تراکم بذر بر مراح

 مراحل نمو مشاهده گردید به عبارت دیگر تراکم بذر بیشتر باعث تسریع کوچکی در مراحل نمو برای همه رقم ها شده بود.

289

289

289

273

256

262

475

475

475

343

240

316

OFP

251

251

264

209

255

193

539

539

569

584

590

612

اسفند6 اسفند19 اسفند29 10
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؛ برای هر رقم قسمت سفید درجه 1931-1933گندم طی فصل رشد در ایستگاه شیروان سال زراعی  رقم هایمراحل نمو  –9شکل 

است، قسمت  (S)است، قسمت خاکستری کم رنگ درجه روز از پنجه زنی تا شروع ساقه روی  (T)روز از سبز شدن تا پنجه زنی 
ست و قسمت خاکستری پر رنگ درجه روز از گرده ا (An)خاکستری پر رنگ تر درجه روز از شروع ساقه روی تا گرده افشانی 

است؛ اعداد داخل هر قسمت درجه روز طی آن مرحله نموی است، اعداد انتهای هر قسمت  (Ph)افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیکی 
 دوره مطلوب گلدهی OFPو   مجموع درجه روز از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک

اثر رقم بر تعداد دانه در سنبله معنی دار و اثر تراکم بذر بر وزن هزاردانه و عملکرددانه معنی تنها در سال اول آزمایش 
(. در سال دوم رقم بر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و عملکرددانه تاثیر معنی داری نشان داد 0دار شد )جدول 

رددانه را تحت تاثیر معنی دار قرار داد و برهمکنش رقم و تراکم و تراکم بذر تعداد سنبله در مترمربع، عملکردزیستی و عملک
 (.  9بر تعداد سنبله در مترمربع معنی دار شد )جدول  نیزبذر 

سطوح معنی داری حاصل از تجزیه واریانس برای تیمارهای مورد بررسی جو در سال اول  –2جدول   

 منابع تغییر
 

 درجه آزادی
 ارتفاع بوته

تعداد سنبله 
مترمربعدر   

تعداد دانه در 
 سنبله

وزن 
 هزاردانه 

شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 زیستی

 عملکرددانه

ns ns 1990/1 5  رقم  ns ns ns ns 

ns ns ns 1810/1 8 تراکم بذر   ns ns 1900/1  

تراکم بذر× رقم   
01 

ns ns ns ns ns ns ns 

:ns  داری تیمار است.دهنده عدم معنینشان 

 ارتفاع بوته
در سیساب )سال اول( تحت تاثیر معنی دار رقم قرار نگرفت و در دامنه  9911-9911بوته در آزمایش سال زراعی ارتفاع 

در شیروان )سال دوم( ارتفاع بوته رقم ها  9911-9911(، اما در آزمایش سال زراعی 8سانتیمتر متغیر بود )جدول 9/19-9/11
سانتی متر  8/55سانتی متر(  و رقم بهدان با  9/11ر بیشترین ارتفاع بوته )تفاوت معنی داری نشان داد به گونه ای که رقم ناد

 (. تراکم بذر اثر معنی داری بر ارتفاع بوته در هر دو سال انجام آزمایش نشان نداد.5کمترین ارتفاع بوته را نشان دادند )جدول 

 

  دومدر سال  جواز تجزیه واریانس برای تیمارهای مورد بررسی  حاصل سطوح معنی داری –9جدول 

392

392

380

297
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311
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327

234
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OFP

276

245
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392

400
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439

455
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 منابع تغییر
 

 درجه آزادی
 ارتفاع بوته

تعداد سنبله 
 در مترمربع

تعداد دانه در 
 سنبله

وزن 
 هزاردانه 

شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 زیستی

 عملکرددانه

1119/1 > 5  رقم  ns ns 1119/1  < 1119/1  ns 1929/1  

ns 1110/1 8 تراکم بذر   ns ns ns 1152/1  1011/1  

تراکم بذر× رقم   
01 

ns 1821/1  ns ns ns ns ns 

:ns  داری تیمار است.عدم معنی دهندهنشان 

 
پابلند و پاکوتاه  رقم هایدر سال اول آزمایش به طور نسبی بیشتر از سال دوم است اما  رقم هابه طور کلی ارتفاع بوته همه 

واکنش مشابهی طی دو سال داشته اند، این وضعیت در مورد تراکم های متفاوت بذر نیز ملاحظه می شود. ارتفاع صفتی ژنتیکی 
بهاره در این آزمایش ناشی از ویژگی ذاتی پاکوتاهی آنهاست، گرچه ظاهرا در شرایط مطلوب  رقم هایاست و ارتفاع کمتر 

پابلند زمستانه بیشترین ارتفاع  رقم هایارتفاع مناسبی خواهند داشت. طی هر دو سال اجرای آزمایش  نیز رقم هارشدی این 
به نژادگران گندم عملکرد را از طریق افزایش سهم ماده خشک سنبله طی مرحله طویل شدن ساقه برای افزایش  را داشته اند.

 .(0191اکیونا و همکاران ) ارتفاع بوته حاصل شده استشاخص برداشت بهبود داده اند و بخش زیادی از این با کاهش 

 
 تعداد سنبله در مترمربع

قرار داشت و تفاوت  890-822و  919-511در سال اول تعداد سنبله در مترمربع رقم ها و تراکم های بذر به ترتیب در دامنه 
( اما در سال دوم انجام آزمایش تعداد سنبله در 8رقم ها و تراکم های بذر معنی دار نبود )جدول تعداد سنبله در مترمربع 

مترمربع تحت تاثیر رقم، تراکم بذر و برهمکنش رقم و تراکم بذر تغییر معنی داری نشان داد. در سال دوم برای رقم بهدان در 
سنبله در مترمربع  019بذر در مترمربع  951رقم نادر در تراکم  سنبله در مترمربع و برای 815بذر در مترمربع،  011تراکم 

نشان می دهد در رقم  2(. همانگونه که جدول 2ثبت شد که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این صفت را نشان دادند )جدول 
ترمربع افزایش یافته و این افزایش بذر در مترمربع، تعداد سنبله در م 951های زمستانه آرتان و انصار با افزایش تراکم بذر از 

بذر در مترمربع ادامه داشته است اما در رقم های بینابین سهند و نادر و نیز رقم های بهاره بهدان و ماهور این  951تا تراکم 
رت دیگر بذر در مترمربع کاهش یافته است. به عبا 951بذر در مترمربع ادامه داشته و پس از آن در تراکم  911روند تا تراکم 

بهاره و بینابین در تراکم  رقم هایمحدوده حداکثر تعداد سنبله در مترمربع رقم ها با توجه به تراکم بذر متفاوت بوده است و 
زمستانه تقریبا می توان گفت با افزایش تراکم بذر در  رقم هایبذر کمتری به حداکثر تعداد سنبله در مترمربع رسیده اند و در 

بله در مترمربع بیشتری تولید شده است گرچه رقم های بهاره با تراکم بذر کمتر، تعداد سنبله بیشتری نسبت مترمربع تعداد سن
(. می توان چنین برداشتی داشت که برای 2زمستانه در تراکم های بالاتر در واحد سطح تولید نموده اند ) جدول  رقم هایبه 

ار مناطق سرد و کم باران، تراکم بذر مورد نیاز رقم های زمستانه باید بهبود این جزء مهم عملکرددانه در شرایط کشت انتظ
بهاره باشد، ضمن این که با همین افزایش تراکم بذر نیز رقم های زمستانه معادل رقم های بهاره سنبله در  رقم هایبیشتر از 

بهاره با تراکم بذر کمتر در شرایط کشت انتظاری مناطق سرد و کم  رقم هایمترمربع تولید نخواهند نمود و از این نظر کشت 
زمستانه حتی با تراکم بذر بالاتر برتری خواهد داشت. در مطالعه احمدی  رقم هایباران برای بهبود این جزء مهم عملکرددانه بر 

 811، 911ر قرار داشت و تراکم های ( تعداد سنبله رقم های جو مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار تراکم بذ0198و همکاران )
( در سال اول بیشترین 0109بذر در مترمربع برتری داشتند. در مطالعه صالح روان و همکاران ) 011و  911بر تراکم های  511و

در  بذر 011بذر در مترمربع و صحرا در تراکم  511ماهور در تراکم  رقم هایو کم ترین تعداد سنبله در مترمربع به ترتیب از 
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بهاره دوره پنجه زنی تا شروع ساقه روی  رقم هایبا توجه به این که  سنبله در مترمربع بدست آمد. 899و  111مترمربع با 
( ، از نظر تعداد سنبله در مترمربع نیز در سال اول 9و   0، 9بینابین و زمستانه طی نمودند )شکل های  رقم هایرا سریع تر از 

بهاره بهدان و ماهور در ردیف برترین ها بودند،  رقم هایداد را نشان داد و در سال دوم نیز رقم بهاره خرم بیشترین تع
تر بهاره جو بیش رقم هایبنابراین به نظر می رسد که سرعت تولید پنجه به عنوان عامل موثر در تولید سنبله در مترمربع در 

( به تفاوت سرعت پنجه زنی اشاره گردیده و 0190همکاران ) و آلزوتازمستانه و بینابین بوده است. در مطالعه  رقم هایاز 
  عنوان شده است که در اثر تفاوت در سرعت تولید پنجه، حداکثر تعداد پنجه در جو بیشتر از گندم بود.

 تعداد دانه در سنبله
تعداد دانه در سنبله در سال اول تحت تاثیر رقم های مورد بررسی تفاوت معنی داری نشان داد به گونه ای که رقم بهاره 

دانه در مترمربع کمترین مقدار این صفت  9/09دانه در سنبله بیشترین و رقم زمستانه انصار با میانگین  1/01خرم با میانگین 
ل دوم تفاوت معنی داری بین رقم ها از نظر تعداد دانه در سنبله مشاهده نشد و کمیت این (، اما در سا8را نشان دادند )جدول

(. تراکم بذر در هر دو سال انجام آزمایش تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در 5قرار داشت )جدول  9/01-9/08صفت در دامنه 
ر متفاوت نشان داد که اثر رقم بر تعداد دانه در سنبله جو با تراکم بذ رقم های(. بررسی 5و  8سنبله نشان نداد )جدول های 

این  صحرا و ماهور بود. در رقم هایمربوط به  92و  01معنی دار بود و بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله به ترتیب با 
اول بیشترین و کمترین  بررسی با افزایش تراکم بذر تعداد دانه در سنبله در هر دو سال اجرای ازمایش کاهش یافت و در سال

صالح )دانه در سنبله به دست آمد  91و  00بذر در مترمربع و به میزان  511و  011تعداد دانه در سنبله به ترتیب از تراکم های 
. تعداد دانه در سنبله کمی پیش از گرده افشانی و طی گرده افشانی در دوره مطلوب تعیین می شود. (0109روان و همکاران 

زمستانه آغاز نمودند؛ در سال اول و آزمایش  رقم هایبهاره در هر دو سال اجرای آزمایش گرده افشانی را زودتر از  رقم های
بهاره در دامنه مطلوب گلدهی به گرده افشانی رسیدند و گرده افشانی رقم بینابین نادر در انتهای  رقم هایایستگاه شیروان تنها 

در دامنه مطلوب گلدهی  رقم هاعلت دمای پایین دوره مطلوب گلدهی طولانی بود و همه این دوره بود و در سال دوم که به 
زمستانه در بخش  رقم هایبهاره در نیمه این دوره که مطلوب گزارش شده گلدهی داشتند اما  رقم هایگرده افشانی داشتند، 

هی یک رهیافت برای بهبود تحمل تنش ها از طریق هدف گذاری برای وقوع گلدانتهایی این دوره به مرحله گرده افشانی رسیدند. 
بنابراین به نظر می رسد همانگونه که در منابع . (0191ویگمن و همکاران ) اجتناب از تنش و بنابراین افزایش عملکرددانه است

جو دارد و از نظر این جزء مهم  رقم هایذکر شده است گرده افشانی در زمان مناسب اهمیت زیادی برای تعداد دانه در سنبله 
جو زمستانه برتری دارند و رقم نادر وضعیتی بینابین نشان  رقم هایجو بهاره در شرایط کشت انتظار بر  رقم هایعملکرددانه 

  (.5و 8داد )جدول های 
 وزن هزاردانه 

( اما در 8متغیر و تحت تاثیر معنی دار رقم نبود )جدول  5/89-1/81وزن هزاردانه رقم ها در سال اول آزمایش در دامنه 
بهاره بهدان و ماهور و رقم بینابین نادر به ترتیب با وزن هزاردانه  رقم هایسال دوم اثر رقم بر وزن هزاردانه معنی دار شد و 

گرم کمترین مقدار این صفت را به خود اختصاص  0/01و رقم زمستانه آرتان با وزن هزاردانه  گرم بیشترین 9/98و  1/95، 9/92
بذر در مترمربع با  951(. تراکم بذر در سال اول تاثیر معنی داری بر وزن هزاردانه داشت به گونه ای که تراکم 5دادند )جدول 

گرم کمترین میزان این صفت را نشان  9/88با وزن هزاردانه  بذر در مترمربع 951گرم بیشترین و تراکم  9/81وزن هزاردانه 
رقم (. در هر دو سال 5 نشان نداد )جدول رقم ها(. تراکم بذر در سال دوم تاثیر معنی داری بر وزن هزاردانه 8 دادند )جدول

ه پایان رسانیده اند و در اغلب بهاره دوره پرشدن دانه را، که تاثیر بسزایی بر وزن هزاردانه دارد، زودتر آغاز و زودتر ب های
رقم زمستانه نیز بوده است که ناشی از همخوانی بهتر مراحل نموی  رقم هایموارد این دوره از نظر درجه روز رشد بیشتر از 
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بهاره با شرایط کشت انتظار و طی این دوره در شرایط دمایی پایین تر بوده است. در سال اول که شرایط رشدی مناسب  های
تفاوتی نشان نداد اما در سال دوم با کاهش بارندگی و شرایط رشدی نامساعدتر نسبت  رقم هااست، تفاوت وزن هزاردانه بوده 

بهاره برتری معنی داری نشان دادند. بنابراین از نظر این جزء مهم عملکرددانه که هم کمیت و هم کیفیت  رقم هایبه سال اول، 
زمستانه ندارند و در  رقم هایبهاره حتی در بهترین شرایط نیز کاهشی نسبت به  های رقمتولید را تحت تاثیر قرار می دهد 

درصد از کربوهیدرات دانه  15تا  11بیان شده است که شرایط همراه با افزایش تنش، برتری معنی دار خود را نشان داده اند. 
یط مطلوب پس گرده افشانی نقش مهمی در عملکرددانه بنابراین شرا. (0191بلیک و همکاران ) پس از گرده افشانی تولید می شود

 خواهد داشت و وقوع گرده افشانی در دوره مطلوب گلدهی نوعی کمک به بهبود این شرایط است.

 

 شاخص برداشت
( اما در سال دوم 8قرار داشت )جدول  0/89-0/81شاخص برداشت در سال اول تحت تاثیر معنی دار رقم نبود و در دامنه 

بیشترین و رقم  9/85برداشت تحت تاثیر معنی دار رقم بود به گونه ای که رقم بهاره بهدان با شاخص برداشت شاخص 
رقم ( شاخص برداشت 0109(. در مطالعه خداشناس )5کمترین شاخص برداشت را نشان دادند )جدول  1/91زمستانه انصار با 

کمترین  درصد 1/91بیشترین و رقم آبیدر با  1/80اخص برداشت جو تفاوت معنی داری داشت و رقم ماهور با میانگین ش های
بهاره بیشتر از سایر ژنوتیپ ها بود. در مطالعه احمدی  رقم هایمقدار را نشان دادند و به طور کلی میانگین شاخص برداشت 

درصد قرار  9/95-0/92( شاخص برداشت رقم های جو بهاره ماهور و ایذه بدون تفاوت معنی دار در دامنه 0198و همکاران )
بذر در  951و  911داشت. تحت تاثیر تراکم بذر، شاخص برداشت در سال اول تفاوت معنی داری نشان داد و تراکم های 

( اما در سال دوم 8بیشترین و کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند )جدول  1/89و  8/81مترمربع به ترتیب با 
رقم (. بیشترین شاخص برداشت در هر دو سال متعلق به 5در شاخص برداشت ایجاد نکرد )جدول  تراکم بذر تفاوت معنی دار

بهاره در هر دو سال یعنی شرایط مطلوب و شرایط دارای تنش از شاخص برداشت  رقم هایبهاره بود و شاخص برداشت  های
در سال دوم  ص برداشت رقم زمستانه انصارزمستانه برتر بود گرچه این برتری در سال اول معنی دار نشد. شاخ رقم های

درصد بوده  95درصد کاهش یافته است در حالی که این نسبت برای رقم بهاره ماهور حدود  91نسبت به سال اول حدود 
نشان می دهد که حتی در شرایط نامساعدتر آب و هوایی سال دوم، شاخص برداشت رقم بهاره بهدان  5و  8است. جداول 

صار و آبیدر و نیز رقم بینابین نادر بوده است. این وضعیت که ناشی از تطابق زمستانه ان رقم هایبیشتر از شاخص برداشت 
جو بهاره برای شرایط کشت انتظار مناطق سرد و  رقم هایبیشتر مراحل نموی با شرایط محیطی است حاکی از آن است که 

 جو زمستانه هستند. رقم هایکم باران انتخاب برتر نسبت به 

 
1931-1931صفات مورد بررسی برای جو در آزمایش ایستگاه سیساب سال زراعی مقایسه میانگین  -4جدول   

 
 ارتفاع بوته تیمار

(cm) 
تعداد سنبله 
 در مترمربع

 تعداد دانه
 در سنبله

 وزن هزاردانه
(g) 

 شاخص
 (%) برداشت 

 عملکرد بیولوژیک
(1-kg.ha) 

 عملکرددانه
(1-kg.ha) 

        رقم

9/19 آبیدر  a 812 a 05 ab 2/88  a 0/89  a 1110 a 9111 a 
5/19 سهند  a 911 a 1/05  ab 2/85  a 9/82  a 1119 a 9959 a 
1/18 انصار  a 829 a 9/09  b 1/82  a 88 a 1991 a 9982 a 
9/19 نادر  a 912 a 01 a 1/81  a 0/88  a 1898 a 9228 a 
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9/11 خرم  a 511 a 1/01  a 1/88  a 0/81  a 1809 a 9188 a 

2/11 ماهور  a 919 a 1/01  a 5/89  a 1/81  a 2091 a 0190 a 
        تراکم بذر در مترمربع

951  10 a 890 a 5/01  a 9/88  b 1/89  c 1099 a 9199 c 
011  1/11  a 822 a 5/01  a 9/85  ab 9/82  abc 2285 a 9122 c 

051  1/11  a 889 a 02 a 5/82  a 8/82  ab 1201 a 9519 ab 
911  1/11  a 898 a 1/05  a 8/85  ab 8/81  a 2120 a 9919 bc 

951  1/11  a 889 a 1/08  a 9/81  a 8/88  bc 1521 a 9190 a 

داری ندارند.درصد تفاوت معنی 5ها در هر ستون از هر تیمار که حداقل در یک حرف مشترک باشند، در سطح * میانگین  

 عملکردبیولوژیک
عملکرد بیولوژیک در سال های اول تحت تاثیر رقم و تراکم بذر قرار نگرفت و در سال دوم تنها تحت تاثیر تراکم بذر تفاوت 

بذر در متر مربع با  951کیلوگرم بیشترین و تراکم  2229بذر در مترمربع با  951معنی داری نشان داد به گونه ای که تراکم 
بهاره مورد  رقم های(. با وجود این که 5و  8وژیک را به خود اختصاص دادند )جدول های کیلوگرم کمترین عملکرد بیول 5801

 قم هارزمستانه و بینابین پابلند هستند اما عدم تفاوت معنی دار عملکرد بیولوژیک بین این  رقم هایبررسی پاکوتاه هستند و 
 ایط کشت انتظار است.بهاره در شر رقم هایبه مفهوم رشد و تولید بهتر و سازگاری بیشتر 

 
 عملکرددانه

اختلاف معنی داری  رقم ها( اما در سال دوم عملکرددانه 8در سال اول معنی دار نبود )جدول رقم هاتفاوت عملکرددانه 
کیلوگرم کمترین عملکرددانه را به خود  9119کیلوگرم بیشترین و رقم زمستانه آرتان با  0919نشان داد و رقم بهاره ماهور با 

بذر  951(. تراکم بذر در هر دو سال بر عملکرددانه تاثیر معنی داری داشت و در هر دو سال تراکم 5 تصاص دادند )جدولاخ
در مطالعه  (.5و  8بذر در متر مربع کمترین مقدار عملکرددانه را نشان دادند )جدول های  951در متر مربع بیشترین و تراکم 

ماهور در تمام تراکم های مورد بررسی بیشترین عملکرددانه را داشت و برای مناطق با ( رقم 0109صالح روان و همکاران )
میلی متر رقم  051بذر در مترمربع و برای بارندگی بیش از  911میلی متر در سال رقم ماهور با تراکم  051بارندگی کمتر از 

در سال اول برتری قابل ملاحظه ایی بر  رقم هاانه بذر در مترمربع توصیه شده است. به طور کلی عملکردد 011خرم با تراکم 
در سال دوم نشان داد که حاکی از تاثیر بارندگی و شرایط آب و هوایی مطلوب طی این سال بوده است. در  رقم هاعملکرددانه 

رقم بهاره ماهور  سال اول با وجود عدم تفاوت معنی دار، رقم بهاره خرم بیشترین عملکرددانه را نشان داد و در سال دوم نیز
در سال اول تنها جزء موثر بر عملکرددانه زمستانه نشان داد.  رقم هایبیشترین عملکرد دانه را با تفاوت معنی دار نسبت به 

که تفاوت معنی داری نشان داد تعداد دانه در سنبله بود که در ارقام بهاره بیشترین مقدار بود و در سال دوم وزن هزاردانه و 
شت بیشترین تاثیر را بر عملکرددانه نشان دادند که در هر دو صفت رقم های بهاره بر رقم ها زمستانه برتری شاخص بردا

هاره ب رقم هایغیر از کمیت برای سال دوم که شرایط پر تنش تر از سال اول بوده است، کیفیت دانه تولیدی نیز در داشتند. 
بهاره قادر هستند که پتانسیل تولید را در هر  رقم هایبوده است. بنابراین زمستانه  رقم های)برتری وزن هزاردانه( برتر از 

زمستانه بروز دهند و این امتیاز بزرگی در انتخاب یک رقم برای کشت به حساب  رقم هایشرایطی برای کشت انتظار، برتر از 
 حداکثر پتانسیل تولید کمک خواهد نمود درک درست از فنولوژی واریته ها به اطمینان از کاشت در زمان مناسب برایمی آید. 

. زمان گلدهی اهمیت حیاتی برای تعیین عملکرددانه محصولات دانه ای دارد زیرا سازگاری گیاه را تعریف می (0191 زوالتر)
کند، انعکاس مناسبی از همخوانی بین شرایط محیطی پویای فصلی )که ممکن است اثر مثبت یا منفی داشته باشند( و نیازهای 
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مان گلدهی می تواند تعداد دانه در واحد سطح و نیز متوسط وزن محصول برای تشکیل و تحقق عملکرد است. تغییرات در ز
 .(0198هال و همکاران )دانه را تغییر دهد 

1931 -1933مقایسه میانگین صفات مورد بررسی برای جو در آزمایش ایستگاه شیروان سال زراعی  -5جدول   

 ارتفاع بوته تیمار
(cm) 

تعداد سنبله 
 در مترمربع

 تعداد دانه
 در سنبله

 وزن هزاردانه
(g) 

 شاخص
 (%) برداشت 

 عملکرد بیولوژیک
(1-kg.ha) 

عملکرددانه 
(kg.ha-1) 

        رقم

9/11 آرتان  ab 899 a 1/09  a 0/01  b 90 d 5111 a 9191 c 
8/10 سهند  b 892 a 1/09  a 9/99  b 2/95  c 5125 a 0911 abc 
ab 899 a 9/01 11 انصار  a 5/01  b 1/91  d 2110 a 0198 bc 
9/11 نادر  a 958 b 9/01  a 9/98  a 90 d 2111 a 0901 abc 

8/55 بهدان   c 800 a 9/08  a 9/92  a 9/85  a 5991 a 0998 ab 

5/51 ماهور  c 898 a 1/09  a 1/95  a 5/81  b 5119 a 0919 a 
        تراکم بذر در مترمربع

951  1/11  a 951 b 1/08  a 1/90  a 91 a 5801 c 9115 b 
011  1/12  a 891 a 0/00  a 1/90  a 0/92  a 5118 bc 0151 b 

051  1/15  a 809 a 9/01  a 1/90  a 1/95  a 2051 ab 0921 ab 
911  5/15  a 895 a 8/00  a 1/99  a 8/95  a 2095 ab 0925 ab  

951  8/11  a 915 ab 0/00  a 99 a 5/95  a 2229 a 0911 a 

داری ندارند.درصد تفاوت معنی 5حداقل در یک حرف مشترک باشند، در سطح ها در هر ستون از هر تیمار که * میانگین  

 تراکم بذر
تحت تاثیر تراکم بذر قرار داشت. در هر دو سال  نتایج نشان می دهد که عملکرددانه به عنوان برآیند نهایی اجزای عملکرددانه

بذر در مترمربع( حداکثر عملکرددانه را نشان دادند و بر تراکم های  951و  911، 051اجرای آزمایش تراکم های بذر بالاتر )
روز  0ر حدود (. تراکم های بذر کمت5و  8بذر در متر مربع( برتری معنی داری داشتند )جدول های  011و  951بذر پایین تر )

از نظر طی مراحل نموی عقب تر از تراکم های بذر بالاتر بودند، همچنین پوشش سطح خاک در تراکم های پایین تر دیرتر اتفاق 
مشخص شده است که حفظ آب طی اوایل دوره رشد گیاه بیشتری برای تلفات آب از طریق تبخیر فراهم بود. افتاد و فرصت 

 )کلارک افشانی برای نقش در پرشدن دانه دارد ش عملکرد از طریق  نگه داشتن آب تا پس از گردهدر عمق خاک، منجر به افزای
به نظر می رسد این تراکم ها، به ویژه از بعد مصرف آب شرایط نامطلوب تری نسبت به تراکم های  (. بنابراین0191و همکاران 

بالاتر بذر داشته باشند. بسیاری از مطالعات زراعی در کانادا گزارش نموده اند که میزان بذر جو بر عملکرددانه تاثیری ندارد 
 (.0199باشد )اوداناوان و همکاران  بذر در مترمربع 011به ویژه زمانی که تراکم بذر بالای 

 1931 -1933در آزمایش ایستگاه شیروان سال زراعی  برهمکنش رقم و تراکم بذر بر تعداد سنبله در مترمربع جو -6جدول 

 رقم ها تراکم بذر در متر مربع

951 911 051 011 951 

819 ab 891 ab 929 b 801 ab 920 b آرتان 

851 ab 951 b 899 ab 819 ab 921 b انصار 

955 b 819 ab 815 ab 905 b 895 ab سهند 

911 b 891 ab 911 ab 985 b 019 b نادر 
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955 b 895 ab 881 ab 815 a 925 b بهدان 

901 b 811 ab 810 ab 895 ab 921 b ماهور 

 ندارند.داری درصد تفاوت معنی 5هایی که حداقل در یک حرف مشترک باشند، در سطح * میانگین

 نتیجه گیری  
در زمان مناسب  ،مرحله حساس گلدهیوقوع بهاره از نظر  رقم هایبرآیند نتایج دو سال اجرای آزمایش نشان داد که 

زمستانه برتری دارند، این نتایج در حالی  رقم هایبرای کشت در شرایط انتظار بر  ،و سایر صفات موثر در عملکرددانهگلدهی 
از شرایط نرمال این مناطق برای رشد غلات بهتر بوده است. با وجود آزمایش است که شرایط آب و هوایی هر دو سال اجرای 

درجه سانتی گراد( در سال دوم و نیز دمای پایین طی هر دو سال اجرای آزمایش، اثری از  -1سرمای دیررس بهاره شدید )
 رقم هایبهاره بر  رقم های ،در سال دوم نیز که به طور غیر معمولی سرد بود .بهاره مشاهده نشد رقم هایخسارت سرما بر 

درصد بیشتر از رقم زمستانه آرتان بود که با توجه  0/90عملکرددانه رقم بهاره ماهور به گونه ای که  زمستانه برتری داشتند
اسب رقم های منبنابراین اهمیت انتخاب رقم مناسب بر عملکرددانه است. و یر قابل توجه ، بیانگر تاثیکسان به شرایط محیطی

رقم بینابین نادر نیز در  ؛هستند بهدانو  خرمماهور،  مانند بهاره جو های رقم ،برای کشت انتظار در مناطق سردو سازگار 
در مناطق  سرما خسارت گریز ازبرای ضرورت شرایط کشت انتظار مناطق سرد عملکرددانه قابل قبولی داشت و در صورت 

مورد تراکم بذر  کشت رقم های بهاره است. ،توصیهگرچه  خواهد بود بهاره رقم های، جایگزین مناسبی برای بسیار سرد
 .نیازمند بررسی بیشتر است و بوده بذر در مترمربع 951-051 محدودهتوصیه برای کشت انتظار مناطق سرد، 
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