
 

 

 

 

 
 

تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون 

 (.Hordeum vulgare L) پوشینه
 

 2 اله سيادتسيد عطاء،*1زر مهري خشت
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 هچكيد

در  91-1390آزمایشی در سال زرايی منظور بررسی تأثیر فرسودگی ب ر و تراك  بوته بر يملکرد و اجزاي يملکرد جو بدون پوشینهآ  به

. تیمارهاي آزمایش شامل سه سیح فرسودگی ب ر شامل غیرفرسوده  شتاهدپآ  گرفتآباد  دزفولپ انجام مركز تحقیقا  كشاورزي صفی

مربع بود. نتایج نشان داد كته فرستودگی    بوته در متر 300و  250آ 200آ 150آ 100پنج سیح تراك  شامل  سايت فرسودگی و 96و  72

طتور   مربعآ درصد فیبر و پروتئیه دانهآ يملکرد زیستیآ يملکرد دانته و شتاخ  برداشتت را بته     ب ر وزن هزاردانهآ تعداد سنبله در متر

مربعآ وزن هزاردانهآ يملکترد دانتهآ شتاخ  برداشتتآ يملکترد         تعداد سنبله در مترصفا برداري كاهش داد. اثر تراك  بوته نیز امعن

 موجتب استفاده از ب رهاي باكیفیتآ يالوه بر برتري گیاه در طتول مراحتل رشتدونموآ    دار شد. ازیستیآ درصد فیبر و پروتئیه دانه معن

 د.شافزایش يملکرد نیز 

 .برداشتآ يملکردآ فرسودگیپوشینهآ شاخ   تراك آ جو بدون ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

كه ارز  غ ایی  استآ یکی از ارقام جو 1جو بدون پوشینه

طیور و دام مناستب   ةو براي تغ ی ردمعادل ذر  و گندم دا

يلت دارا بتودن پتروتئیه بیشتترآ     [. ایه محصول به4است ]

ينتتوان  فیبتر كمتتر و ستتازگاري بته فصتتل رشتد كوتتتاه بته     

طیور متورد توجته    ةب براي ذر  در تغ یجایگزینی مناس

 [. 5قرار گرفته است ]

بتاگلوكتان و   مقتادیر زیتادي  جتو بتدون پوشتینهآ     ةدان

ولی از  آ. دانهآ اسید فولیک و فیبر زیادي ندارددارداسترول 

 70-60موجتود   ةنشاستت  قدارلحاظ پروتئیه غنی است و م

و جت  ةلیتزیه در دانت   ة. مقدار اسید آمیناستدرصد وزن آن 

 [.20ذر  نیز بیشتر است ] ةپوشینهآ حتی از دان بدون

اي فیزیولوژیک است كته پتس از   فرسودگی ب رآ پدیده

پتس از برداشتت در    ۀرسیدگی فیزیولوژیک بت ر و در دور 

شرایط بتا  بتودن دمتاآ رطوبتت و فشتار اكستیهن محتیط        

تدریج آغاز شده و موجب تخریب ساختار نگهداري ب ر به

ها در ب ر و نفوذپت یري   س و فعالیت آنزی ب رآ افزایش تنف

بت ر و   ةنامیهآ بنی ۀشود كه به كاهش قوغشاهاي سلولی می

 [. 17د ]انجامنهایت يملکرد محصول می گیاهچه و در

اي  بوته يملکرد هر محصول زرايی حاصل رقابت برون

. استت اي براي دستیابی به يوامل محییی رشد بوته و درون

ها بته  شود كه ایه رقابت نی حاصل میحداكثر يملکردآ زما

حداقل خود برسد و گیاه بتواند از يوامل محییتی حتداكثر   

هاي كاشت و بتیه  مناسب بیه ردیف ة. فاصلكنداستفاده را 

فضتاي رشتد قابتل     ۀكنندها در روي خط كشتآ تعییهبوته

ها . تراك  مناسب و توزیع متعادل بوتهاستاستفاده هر بوته 

بهتتر از رطوبتتآ متواد     ۀوجتب استتفاد  در واحد ستیحآ م 

د. مقدار ب ر و رقت   شو غ ایی و نور و افزایش يملکرد می

در يملکترد دانته دارنتد و اغلتب از يوامتل       زیادينیز اثر 

آیندآ زیرا  شمار می موفقیت در تولید محصول به ۀكنندتعییه

                                                           

1. Hordeum vulgar L. 

دستت  ریزي زرايی براي بته  یکی از نیازهاي مه  در برنامه

يملکرد و با كیفیت میلوبآ تعییه بهتتریه  آوردن حداكثر 

 [.14] استتراك  بوته 

هتتدف از پتتهوهش حايتترآ ارزیتتابی توانتتایی آزمتتون  

مناستب بتراي رستیدن بته      ةفرسودگی بت ر و تتراك  بوتت   

يملکرد میلوب جو بدون پوشینه  جو لختتپ در شترایط   

 .استوهوایی شمال خوزستان  دزفولپ  آب

 

 ها مواد و روش. 2

در مركتز تحقیقتا     91-1390ر سال زرايتی  ایه تحقیق د

. ایته مركتز بتا    گرفتت آباد  دزفولپ انجام كشاورزي صفی

درجته   32متر از سیح دریا و يرر جغرافیایی  82ارتفاع 

شترقی در   ةدقیق 32درجه و  48شمالی و طول  ةدقیق 22و 

شتدهآ جتو    جنوب غرب كشور واقع شده است. جو كشتت 

ب رها از مركز تحقیقا   وبود ’WHB-81-6‘لخت ژنوتیپ  

د. آزمتایش در چهتار   شت كشاورزي خوزستان  اهوازپ تهیه 

هتاي كامتل    صور  فاكتوریل در قالب طرح بلوک تکرار به

 تصادفی اجرا شد. 

تیمارهاي آزمایش شامل سه سیح فرسودگی  بت رهاي  

سايت فرسودگیپ و تتراك  بوتته در    96و  72غیرفرسودهآ 

مربعپ  بوته در متر 300و  250آ 200آ 150آ 100پنج سیح  

ستايت در انکوبتاتور و    96و  72متد    بود. ابتدا ب رها به

هاي فلزي مشبک كه زیر آنها ظرف آبی وجتود   درون سینی

 100گترادآ بتا رطوبتت     ستانتی  ةدرجت  45داشتآ در دماي 

ايآ بت رها   درصد فرسوده شدند. سپس براي كشت مزريته 

  دند.شهاي مختلف شمار  و كشت  در تراك 

بالفاصتتله پتتس از كشتتتآ آبیتتاري یکنواختتت مزريتته  

صتور    گرفت. برداشت به انجامصور  شیاري  نشتیپ  به

آ از دو ختط وستط هتر كتر      10/2/1391دستی در تاری  

متر از قسمت بتا  و پتاییه هتر    سانتی 50صور  گرفت و 

نظر گرفته شد و بقیته كته معتادل     ينوان حاشیه در كر  به
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هتتاي د و تمتتام بوتتتهشتتداشتتت متتتر مربتتع بتتودآ بر  6/1

گ اري شد و بعد بندي و اتیکتشده جداگانه بسته برداشت

گتراد بته    ستانتی  ةدرج 75دن در آون با دماي كراز خشک 

ستپس صتفا  يملکترد     .سايتآ تتوزیه شتدند   48مد  

زیستیآ يملکرد دانتهآ شتاخ  برداشتتآ تعتداد دانته در      

صتور    نه بهسنبلهآ وزن هزاردانهآ درصد فیبر و پروتئیه دا

 دند.شگیري  زیر اندازه

 

  كستيز عملكرد. 1 .2

بندي و به آزمایشتگاه   شده از مزريهآ اتیکت هاي برداشت بوته

انتقال داده شدند و پس از جداسازي بترگآ ستاقهآ ستنبله و    

 75ستايت در آون بتا دمتاي     48متد    خشک كردن آنها به

ساستیت  ترازوي دیجیتتالی  بتا ح   ةوسیل گرادآ بهسانتی ةدرج

 د.شثبت  یستیز يملکردينوان  پ توزیه شده و به001/0

 

 عملكرد دانه. 2. 2

شتتده و  دن كتتل محصتتول برداشتتت كتترپتتس از خشتتک 

آمده  دستدن كاه و كلشآ محصول بهكركوبی و جدا  خرمه

ينتوان يملکترد دانته در هکتتار      و بته  شتده هتاپ وزن    دانه

 د.شمحاسبه و ثبت 

 

 ااخص برداات. 3. 2

 زیر محاسبه شد: ةبا استفاده از رابی 1شتشاخ  بردا

 پ1 

 =شاخصبرداشت×100

 

 تعداد دانه در سسبله. 4 .2

هتاي   تعداد دانته در ستنبلهآ تعتداد كتل دانته      ةمحاسب براي

تقستی  و   10ده و سپس بر شسنبله شمار   10موجود در 

 آمدهآ نوشته شد. دست میانگیه به

                                                           
1. Harvest Index 

 وزن هزاردانه. 5 .2

صوورتایبهبرایگرفتنوزنهزاردانهازهرپالت،نمونه

دستگاهبذرشومار ۀوسیلتصادفیجداوتعدادهزاردانه)به

وبااستفادهازترازویدیجیتالیدقیق،وزنوثبتشمارش

د.ش


 پروتئين دانه. 6 .2

 2ستنج  دستگاه پروتئیه وسیلة بهمقدار پروتئیه ب رهاي جوآ 

هاآ در آزمایشگاه  گیري پروتئیه نمونه د. اندازهشگیري  ندازها

آبتاد   كنترل و گواهی ب ر مركز تحقیقا  كشتاورزي صتفی  

 .[23گیري شد ] اندازه


 درصد فيبر. 7 .2

درصد فیبر در آزمایشتگاه صتنایع غت ایی مركتز تحقیقتا       

گیري شد. ایه كار بتا استتفاده از    آباد اندازه كشاورزي صفی

  [.21] فتانجام گر 3برسنجدستگاه فی

هتا بتا استتفاده از     وتحلیتل آمتاري داده   در پایانآ تجزیه

میتانگیه بتا    ةصور  گرفتت. مقایست   SASآماري  افزار نرم

. گرفتت درصد انجام  1و  5آزمون دانکه در سیح احتمال 

 استفاده شد.  4اكسلافزار  براي رس  نمودار از نرم

 

 نتايج و بحث .3

 دانه اجزاي عملكرد. 1. 3

 مربع تعداد سناله در متر. 1. 1. 3

مربع در سیح احتمتال   اثر فرسودگی بر تعداد سنبله در متر

دار شد. تراك  بوتته نیتز بتر ایته صتفت اثتر       ادرصد معن 5

ولی برهمکنش  آدرصد داشت 1داري در سیح احتمال امعن

 پ. 1د  جدول شدار ناتراك  معن× فرسودگی 

                                                           
2. Model NIR - 9000 

3. Model Foss-Fiber tcc2010 

4. Excel 

 يملکرد اقتصادي  دانهپ

 ولوژیکيملکرد بی
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 صفات تحت تأثیر فرسودگی بذر و تراك  بوته در جو بدون پوشینه واريانس برخی ۀ. تجزي1جدول 

 منابع تغییرا 

 میانگیه مربعا 

 ةدرج

 آزادي

 تعداد سنبله

 در مترمربع

 تعداد

 دانه در

 سنبله

 وزن

 هزاردانه

 يملکرد

 دانه

 شاخ 

 برداشت

 يملکرد

 زیستی

 درصد

 پروتئیه

 دانه

 درصد

 فیبر

 تکرار

 فرسودگی ب ر

 تراك  بوته

 تراك  بوته× دگی ب ر فرسو

 اشتباه آزمایشی

3 

2 

4 

8 

42 

**66509 
*42202 
**57482 
ns10013 

13253 

ns2/1 
ns2/0 
ns6/1 
ns1/4 

0/2 

ns8/5 
**2/41 
**2/22 
**5/14 

7/4 

*2251983 
*641656 
*1766229 

ns317740 

527035 

*6/46 
ns1/19 
**5/70 
ns1/7 

5/16 

**19071229 
*11792560 
*5480871 
ns2402244 

4156382 

ns1/0 
**1/8 
**2/9 
**6/3 

1/0 

ns1/0 
**4/0 
* 3/0 
 *3/1 

1/0 

 5/3 6/2 11 1/5 2/10 9/4 2/5 12 - يریب تغییرا 

ns  ** استدرصد  1و  5دار در سیح احتمال خیاي ادار و تفاو  معناترتیب بیانگر تفاو  غیرمعنبه -و * و. 

 

 ت تأثیر فرسودگی بذر و تراك  بوته در جو بدون پوشینهبرخی صفات تح ۀمیانگین اثر ساد ۀ. مقايس2جدول 

 تیمارها

 میانگین صفات

تعداد سناله در 

 مربع متر

وزن هزاردانه 

(g) 

عملکرد 

 دانه

(kg/h) 

شاخص 

 برداشت

عملکرد زيستی 

(kg/h) 

درصد 

 پروتئین

 فیار

)%( 

بدون فرسودگی 

  شاهدپ

a410 b43 a2488 a35 a7187 c2/12 a1/6 

 72مد   فرسودگی به

 سايت

ab371 b44 a2376 a38 ab6299 b9/12 a1/6 

 96مد   فرسودگی به

 سايت

b318 a46 b2137 a38 b5658 a5/13 b8/5  

        سیوح تراك  بوته

 b259 a2/46 b1721 b31 c5479 a5/13 bc9/5 مربع بوته در متر 100

 ab351 ab1/45 ab2258 a37 b6141 a6/13  bc9/5 مربع بوته در متر 150

 a416 bc5/43 a2579 a37 a7003 b9/11 a2/6 مربع بوته در متر 200

 a436 c3/43  a2713 a38 a7107 a4/13 b0/6 مربع بوته در متر 250

 b369 c1/43 a2398 a39 b6178 b9/11 c8/5 مربع بوته در متر 300

 دار با ه  ندارند.ادرصد اختالف معن 5سیح احتمال خیاي  آ براساس آزمون دانکه دراند هایی كه حداقل داراي یک حرف مشترک میانگیه
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فرسوده  شاهدپ نتایج ایه آزمایش نشان داد كه ب رهاي غیر

مربتع را نستبت بته     توانستند بیشتریه تعداد ستنبله در متتر  

بررسی سه  اجتزاي يملکترد   . كنند سیوح فرسودهآ تولید

دهتد كته    در تولید محصول دانه در ایه تحقیتق نشتان متی   

مربع  بوته در متر 250ب رهاي غیرفرسوده  شاهدپ و تراك  

مربتع   با استقرار خوب گیاهچه و تولید زیاد ستنبله در متتر  

يملکترد در ایته آزمتایشآ     ۀكننتد تعیتیه  ةتتریه مؤلفت   مه 

 آیند. حساب می به

دست آوردن يملکرد میلتوبآ  به منظور بهكلیآ  طوربه

و داراي  بتد تقرار یاخوبی در زمیه اس  زم است یک بوته به

قوي و میلوب باشتد. كیفیتت بت ر بتر يملکترد گیتاه        ةبنی

طور مستقی  و غیرمستقی   شامل درصد و زمان كاشت تا  به

سبز شدن ب ر كه از طریتق كنتترل تتراك  گیتاهیآ آرایتش      

يتالوه قتدر     كاشت و بقایاي محصولپآ اثرگ ار است. به

ملکترد  افتزایش ي  ستبب هتاي قتوي    رویش با  در گیاهچه

د. در آزمایش حايرآ با افزایش تتراك آ تعتداد   شو نهایی می

تتوان   مربتع افتزایش یافتت. دلیتل آن را متی      سنبله در متتر 

دلیتل   بته  كمتتر هتاي  طور بیان كرد كه هرچند در تتراك   ایه

زنتد   بوته بیشتر پنجته متی   فراه  بودن فضاي كافیآ هر تک

واند كتاهش  ت هاي كمتر نمی زنی در تراك  افزایش پنجه آ[9]

تر یشت هتاي ب مربتع را نستبت بته تتراك      تعداد سنبله در متر

دانته در تتراك     يملکترد  بیشتتریه  اصتلی  لیجبران كند. دل

 [.2آ بیشتر بودن تعداد سنبله در ایه تراك  است ]زیاد

در آزمایشی با بررسی اثر تراك  بتر يملکترد و اجتزاي    

تته  كه بیشتریه تعداد سنبله در بو مشخ  شديملکرد جو 

نظتر   [. بته 8دستت آمتد ]  مربع به بوته در متر 400از تراك  

بهینته از شترایط محییتی و     ۀهاي جو با استتفاد رسد بوته می

خشتک   ۀانتد متاد   همراه تراك  معقتول گیتاه توانستته    منابع به

نتیجه تعتداد ستنبله در بوتته     بیشتري تولید و ذخیره كنندآ در

راك  بت ر بتر   افزایش یافته استت. اگرچته در بررستی اثتر تت     

د كته بتا   شت يملکرد و اجزاي يملکرد دو رق  جو مشخ  

مربتع   افزایش تراك آ تعداد كل پنجه و تعتداد ستنبله در متتر   

 .[24]است  همسوكه با نتایج آزمایش حاير یابد  افزایش می

 

 تعداد دانه در سناله. 2. 1. 3

اثر فرستودگی بت ر و تتراك  بوتته و همچنتیه بترهمکنش       

دار ا  بر صفت تعداد دانه در سنبله غیرمعنتراك× فرسودگی 

تواند سبب بتروز   پ. فرسودگی ب ر اگرچه می1د  جدول ش

در شترایط   آدشواثر منفی و كاهنده در خصوصیا  رشدي 

آزمایش حاير تأثیر چندانی بر صفت تعداد دانه در ستنبله  

دانه در سنبله در هر سه  27طور میانگیه تعداد  نداشت و به

حاصل شدآ هرچند كاهش جزئی در تعداد سیح فرسودگی 

د. از دیتدگاه  شت دانه در سنبله در اثر تغییر تتراك  مشتاهده   

توانتد   دیگرآ ایه يدم تغییتر در تعتداد دانته در ستنبله متی     

باشد كه نشان از مقاومتت   1مربوط به رق  جو مورد استفاده

 ایه صفت در مقابل فرسودگی ب ر دارد. بته هتر حتالآ بتا    

ودن بررسی ایه تیمارها در سیح مزريه و توجه به جدید ب

هاي بیشتر با هدف تعیتیه  خصوصیا  يملکرديآ آزمایش

هتاي مختلتف   اثتر و چگتونگی واكتنش رقت      ۀتر نحو دقیق

 رسد.  نظر می يروري به

آ گرفتت لخت انجتام   در آزمایش دیگري كه بر روي جو

دستت   صفت تعداد دانه در ستنبله بته   موردنتایج مشابهی در 

دار شتد  اثر فرسودگی بر تعداد دانه در ستنبله غیرمعنت  آمد و ا

تحقیقی بر روي گنتدم نشتان داد فرستودگی بت ر     نتایج . [1]

توجته بته    [. بتا 6] را كتاهش دهتد  تواند اجزاي يملکترد   می

هاي تحقیق حاير در متورد گیتاه جتو لختت و      تفاو  یافته

شود كه گیاه جو  شدهآ چنیه استنباط می هاي گزار  پهوهش

خصوت صتفت تعتداد دانته در     مقایسه با گندم در لخت در

ايمتال تیمارهتاي    ۀایتهآ نحتو   با وجودتر است. سنبله مقاوم

 .استبسیار مه  و تأثیرگ ار  يواملفرسودگی از جمله 

                                                           
1. Genotype WHB-81-6 
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 وزن هزاردانه. 3. 1. 3

× اثر فرسودگی و تراك  و همچنیه بترهمکنش فرستودگی   

درصتد   1تراك  روي صفت وزن هزاردانه در سیح احتمال 

هتاآ   میتانگیه  ةتوجته بته مقایست    پ. بتا 1دار شد  جدول امعن

گرم در هکتار مربوط به  46با تریه مقدار وزن هزاردانه با 

 بوته در متتر  100سايت بود. از تراك   96سیح فرسودگی 

پ. در 2دست آمد  جدول مربع نیز بیشتریه وزن هزاردانه به

بوته در  100  تحقیق حايرآ بیشتریه وزن هزاردانه از تراك

 بوتته در متتر   300و كمتریه آن از تراك   2/46مربع با  متر

كمتر بودن  ممکه استگرم بود. دلیل ایه امر  1/43مربع با 

 موجتب مربتع باشتد كته     ب ر در متر 100تعداد مخازن در 

در انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر بته ستمت مختازن كمتتر و     

 نهایت افزایش وزن هزاردانه خواهد شد. 

و  300در آزمایش اثر تراك  بتر وزن هزاردانتهآ تتراك     

مربعآ از بیشتریه وزن هزاردانه برختوردار   بوته در متر 350

مکته  هتاي بتا  م   [. كاهش وزن هزاردانه در تراك 8بودند ]

هتاي   هاي رویشی در رقابتت بتا انتدام    از برتري اندام است

 [. 18زایشی ناشی شده باشد ]

آ گرفتر روي جو لخت انجام در آزمایش مشابهی كه ب

هاي  دار بود و وزن دانهافرسودگی ب ر بر وزن هزاردانه معن

در ستتتیح شتتتاهد  رو ازایتتته. را كتتتاهش دادتولیدشتتتده 

امتا در   آگرم بتود  50 غیرفرسودهپ وزن هزاردانه در حدود 

گترم   46و  47ترتیب بته   سايتآ به 96و  72اثر فرسودگی 

ق با نتایج تحقیق حايتر  در هکتار رسید كه نتایج ایه تحقی

 [.  24میابقت ندارد ]

 

 عملکرد دانه. 4. 1. 3

اثر سیوح مختلف فرسودگی بتر يملکترد دانته و نیتز اثتر      

 آدار شدادرصد معن 5تراك  بر ایه صفتآ در سیح احتمال 

دار اتراك  بر ایه صفت غیرمعن× ولی برهمکنش فرسودگی 

گیآ نشتان  فرسود ۀمیانگیه اثر ساد ةپ. مقایس1د  جدول ش

داد كه سیح بت رهاي غیرفرستوده  شتاهدپ بتا اختتالف نته       

 2488سیوح بیشتتریه يملکترد دانته      ةچندان زیادي با بقی

كیلتتوگرم در هکتتتارپ را دارا بتتود. همچنتتیه تنهتتا در شتترایط 

محییی مسايد از نظر رشدآ افزایش تراك  بوته ممکه استت  

 [.22 آ16آ 12تا حدودي با افزایش يملکرد همراه باشد ]

افزایش  موجباستفاده از ب رهاي مرغوب از دو رو  

هتتاي  شتتود. در رو  اولآ درصتتد گیاهچتته  يملکتترد متتی

هتاي حاصتل از    سبزشده از ایه بت رهاآ بیشتتر از گیاهچته   

ب رهاي فرستوده استت. در ایته صتور  بتا كاشتت بت ر        

ولتی بتا    آشتود  مرغوبآ دستیابی به تراك  میلوب میسر می

صول تتراك  میلتوب در مزريته    كشت ب رهاي فرسوده ح

مشکل خواهد بود. همچنتیه در رو  دومآ ستريت رشتد    

هتاي   چنیه گیاهانی بیشتر از ستريت ستبز شتدن گیاهچته    

 [. 7] استحاصل از ب رهاي يعیف 

دست آوردن يملکرد میلتوبآ   به منظور بهكلیآ  طوربه

 ةو داراي بنیت  بنتد ها به خوبی در زمیه استتقرار یا بوته باید

طتور   یلوب باشند. كیفیت ب ر بر يملکرد گیاه بته قوي و م

مستقی  و غیرمستقی  اثرگ ار است. اثتر غیرمستتقی  شتامل    

كته از طریتق    استت درصد و زمان كاشت تا سبز شدن ب ر 

كنترل تراك  گیاهیآ آرایش كاشت و بقایتاي محصتول بتر    

يتتالوهآ قتتدر  بتت ر بتتا  در  گتت ارد. بتته يملکتترد اثتتر متتی

د. شتو  افزایش يملکرد نهایی متی  بموجهاي قوي  گیاهچه

 یابد میب رها تنزل  ةنامی ۀبا افزایش فرسودگیآ قدر  و قو

و كاشت در مزريه بته كتاهش درصتد ستبز شتدنآ تولیتد       

نهایت افت يملکترد دانته منجتر     هاي يعیف و در گیاهچه

تواند بته شکستته ختواب     شود. فرسودگی همچنیه می می

هتاي   ش تعداد گیاهچهها و افزایب رهاآ كاهش رشد گیاهچه

مبنتی بتر كتاهش     یغیرطبیعی منجتر شتود. نتتایج آزمایشت    

گندم و جو بر اثتر فرستودگی بت ر بتا نتتایج       ةيملکرد دان

[. نتتایج ایته   19حاصل از تحقیتق حايتر میابقتت دارد ]   

كتاهش يملکترد دانته     سببتحقیق نشان داد كه فرسودگی 

 شده است.
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 شاخص برداشت. 5. 1. 3

 آدار شتد ات شاخ  برداشت غیرمعنت اثر فرسودگی بر صف

درصتد   1ولی اثر تراك  بر ایته صتفت در ستیح احتمتال     

تتراك  بتر   × دار شد. همچنیه اثر برهمکنش فرسودگی امعن

میتانگیه اثتر    ةپ. مقایس1د  جدول شدار اایه صفت غیرمعن

شتاخ    قتدار فرستودگی نشتان داد كته بیشتتریه م     ۀساد

ستايت   96و  72برداشت مربوط به تیمار ب رهاي ستیوح  

درصدپ بود كه اختالف نه چندان زیادي بتا   38فرسودگی  

 ةدرصدپ داشتت. در مقایست   35سیح ب رهاي غیرفرسوده  

میانگیه سیوح تراك آ كمتریه شاخ  برداشتت از تتراك    

ولی دیگر سیوح تراك   آدست آمدمربع به بوته در متر 100

امتر   پ. ایته 2داري با یکدیگر نداشتند  جدول ااختالف معن

جبرانی اجزاي يملکرد  در تراك   ةدلیل رابی به مکه استم

گلدهی و پر شدن  ةگیاهی در مرحل رقابت درون سبب ك  به

گیاهی قبل از تشکیل  دلیل رقابت بیه به زیاددانه و در تراك  

[. در غتال   8هتاي مولتد گتلپ ناشتی شتده باشتد ]       سلول

حد نهایی خود ریز  نظیر جوپ افزایش بیوماس تقریباً به  دانه

افتتزایش يملکتترد دانتته از طریتتق  رو ازایتتهرستتیده استتتآ 

هتاپ يملتی    تخصی  بیشتر مواد فتوسنتزي به مخازن  دانه

خواهد بود كه در ایه صور  شتاخ  برداشتت افتزایش    

 [.15محسوسی خواهد داشت ]

 

 عملکرد زيستی. 6. 1. 3

درصد بر ایه  5اثر فرسودگی و نیز تراك  در سیح احتمال 

تراك  بر ایه × دار ولی اثر برهمکنش فرسودگی امعن صفت

 ةپ. نتایج حاصتل از مقایست  1د  جدول شدار اصفت غیرمعن

میانگیه اثر ساده فرسودگی نشان داد كه بیشتتریه يملکترد   

كیلوگرم  7187زیستی مربوط به تیمار ب رهاي غیرفرسوده  

ستايت   96مربتوط بته تیمتار     قتدار در هکتارپ و كمتریه م

 كیلوگرم در هکتارپ بود.  5658  فرسودگی

رسد كه رشد و نمتو گیتاهآ تحتت اثتر منفتی       نظر میبه

فرسودگی ب ر قرار گرفته و در صفت يملکرد زیستی نمود 

ده است. فرسودگی با اثتر  شكاهش آن  موجبپیدا كرده و 

كاهش استتقرارآ رشتد گیاهچتهآ     سبببر روي كیفیت ب ر 

 شودآ درزیستی مینهایت كاهش يملکرد  توده و در زیست

كاهش يملکرد نهایی دانته   بهنتیجه كاهش يملکرد زیستی 

رسد كه فرستودگی بتر    نظر می در ایه تحقیقآ به انجامد. می

كتاهش درصتد    موجبيملکرد زیستی تأثیر داشته و چون 

 ها و نیز كاهش تعداد بوتته در واحتد ستیح و در   سبز بوته

آ پتس بته   نتیجه كاهش تعداد سنبله در واحتد ستیح شتده   

ده است. با افتزایش تتراك آ   شكاهش يملکرد زیستی منجر 

اما يملکرد زیستی  آابدی بوته كاهش می يملکرد زیستی تک

رسد افتزایش   نظر می به .كند در واحد سیح افزایش پیدا می

بارور در  ةيملکرد زیستی در تراك  با  به تعداد بیشتر پنج

يملکرد زیستتی  واحد سیح مربوط باشد. با افزایش تراك آ 

 [. 13آ 11ابد ]ی صور  خیی افزایش می به

بررسی اثر تراك  بوته بر يملکرد و اجزاي يملکترد جتو   

بوتته در   450كه بیشتریه يملکرد زیستی از تتراك    نشان داد

دست آمد. با افزایش تراك آ تعداد بترگ و تعتداد   مربع به متر

ایته   ابتد و ی تبع آن شاخ  سیح برگ افزایش می ساقه و به

[. همچنیه در 8د ]شو امر موجب افزایش يملکرد زیستی می

ب ر بر يملکرد و اجزاي  قدارتحقیق دیگري با بررسی تأثیر م

بوتته   450د كته تتراك    شيملکرد چند رق  جو چنیه ينوان 

خشتتک در هکتتتارآ  ۀتتته متتاد 1/28مربتتع بتتا تولیتتد  در متتتر

 [.3تریه يملکرد زیستی را به خود اختصات داد ]یشب

 

 پروتئین دانه. 7. 1. 3

ها در مورد مقدار پروتئیه واریانس داده ةنتایج جدول تجزی

دانه نشان داد كه اثر فرستودگی و تتراك  بوتته بتر صتفت      

د. شتتدار ادرصتتد معنتت 1پتتروتئیه دانتته در ستتیح احتمتتال 

تراك  بر ایه صفت در × همچنیه اثر برهمکنش فرسودگی 

پ. نتتایج  1 دار شتد  جتدول  ادرصتد معنت   1سیح احتمتال  
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فرسودگی نشان داد كته   ۀمیانگیه اثر ساد ةحاصل از مقایس

 5/13ستتايت فرستتودگیآ بیشتتتریه    96تیمتتار بتت رهاي 

 2/12درصتتدپ و تیمتتار بتت رهاي غیرفرستتودهآ كمتتتریه    

میتانگیه   ةدرصدپ مقدار پروتئیه را دارا بودند. نتایج مقایس

بتا  تراك  نیز بیتانگر ایته بتود كته ستیوح تتراك         ۀاثر ساد

درصتد   13تتا   11اختالف جزئی داراي درصد پتروتئیه از  

 150تریه درصد پتروتئیه دانته از تیمتار تتراك      یشبودند. ب

 پ. 2دست آمد  جدول  درصد به 6/13مربع با  بوته در متر

از نتتایج ستیوح فرستتودگی در ایته تحقیتقآ افتتزایش     

كه با افزایش ستیح  طوريجزئی درصد پروتئیه دانه بودآ به

درصد در ستیح بتدون    2/12گیآ درصد پروتئیه از فرسود

درصتتد در آختتریه ستتیح  5/13فرستتودگی  شتتاهدپآ بتته 

سايتپ تغییر یافت. با افزایش تراك  ب ر در  96فرسودگی  

 [. 10ابد ]ی مربعآ پروتئیه دانه كاهش می متر

 

 فیار. 8. 1. 3

هتتا نشتتان داد كتته اثتتر تیمتتار واریتتانس داده ةنتتتایج تجزیتت

درصتد   1صفت درصد فیبر در سیح احتمال فرسودگی بر 

×  یفرسودگ برهمکنش اثرولی اثر تراك  و نیز  آدار شدامعن

دار است ادرصد معن 5تراك  بر ایه صفت در سیح احتمال 

 پ. 1 جدول 

فرستودگی   ۀمیتانگیه اثتر ستاد    ةنتایج حاصل از مقایس

ستتايت  72نشتتان داد كتته تیمتتار بتت رهاي غیرفرستتوده و  

ستتايت  96درصتتدپ و تیمتتار  1/6ه  فرستتودگیآ بیشتتتری

درصدپ مقدار فیبتر را دارا بودنتد.    8/5فرسودگیآ كمتریه  

تراك  نشان داد كته   ۀمیانگیه اثر ساد ةهمچنیه نتایج مقایس

درصتدپ و   23/6مربتع بیشتتریه     بوتته در متتر   200تیمار 

درصتدپ مقتدار    81/5مربع كمتریه   بوته در متر 300تیمار 

 پ. 2 جدول  فیبر را دارا بودند

 

 گيري نتيجه. 4

شود حتماً قبل از  توجه به نتایج تحقیق حايرآ توصیه می با

هاي تعییه كیفیتت بتر روي بت رها صتور       كشتآ آزمون

 موجتب زیرا ممکه استت گرمتا و رطوبتت انبتاريآ      آگیرد

هتاي   زنیآ كاهش گیاهچته كاهش قدر  ب ر  كاهش جوانه

تتتی در زنتتی و غیتترهپ حنرمتتالآ كتتاهش ستتريت جوانتته 

نهایتت كتاهش اجتزاي يملکترد      هتا و در  تریه رقت   مقاوم

مربعآ تعداد دانه در ستنبله   خصوت  تعداد سنبله در متر به

نتیجه كاهش يملکرد دانهآ شتاخ    و وزن هزاردانهپ و در

توجتته بتته نتتتایج  برداشتتت و يملکتترد زیستتتی شتتود. بتتا 

توان گفت كه استفاده از ب رهاي باكیفیتت   آمدهآ می دست به

قويآ يالوه بر برتري گیاه در طول مراحتل رشتد و    ةبنی و

شود. تحقیق حايرآ  افزایش يملکرد دانه نیز می سبب نموآ

اثر فرسودگی ب ر و تراك   موردیکی از تحقیقا  پیشرو در 

بر يملکرد گیاه جو لختت بتود كته زمینته را بتراي انجتام       

 د.كن تحقیقا  تکمیلی فراه  می

 

 تشكر و قدردانك

یله از بخش تحقیقا آ ثبت و گواهی بت ر و نهتال   وسبدیه

زاده و ستتعید خوزستتتان و همچنتتیه آقایتتان مهتتران شتترفی

 د.شو زاده قدردانی می خواجه
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