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بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقمهای مختلف جو تحت تأثیر تاریخ کاشت
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چکیده
 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ1390-91  آزمایشی در سال زراعی،بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر ویژگیهای رشدی رقمهای جو
 بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار،کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
 شوری و4  شمارۀ، آذر) در کرتهای اصلی و رقمها در سه سطح (نصرت3  آبان و15 ، آبان1(  تاریخ کاشت در سه سطح.اجرا شد
 نتایج نشان داد که با. نمونهبرداریها هر دو هفته یکبار انجام پذیرفت، برای تعیین روند رشد.) در کرتهای فرعی قرار گرفتند30 فجر
 تاریخ کاشت دوم بیشترین سرعت رشد محصول و. از بیشینه مادۀ خشک کل و شاخص سطح برگ کاسته شد،تأخیر در تاریخ کاشت
 بیشترین شاخص سطح برگ و میزان سرعت رشد محصول، رقم نصرت بیشترین وزن خشک کل.سرعت اسیمیالسیون خالص را داشت
 مادۀ خشک کل و سرعت رشد محصول در انتهای دورۀ رشد در، افت شاخص سطح برگ.باالتری نسبت به دیگر رقمها داشت
 بیشترین میزان سرعت30  رقمهای نصرت و فجر. کمتر از دیگر رقمها بود30  آبان در رقم فجر15 تاریخهای کاشت اول و
 بیشترین عملکرد دانه در. بیشترین خوابیدگی ساقه در تاریخ کاشت اول آبان و رقم نصرت مشاهده شد.اسیمیالسیون خالص را داشتند
30  آبان و رقم فجر15  استفاده از تاریخ کاشت، در شرایط همسان با این آزمایش. به دست آمد30  آبان و رقم فجر15 تاریخ کاشت
.برای کاشت جو بهمنظور تولید دانه قابل توصیه باشد
. مادۀ خشک کل، عملکرد، شاخص سطح برگ، سرعت اسیمیالسیون خالص، سرعت رشد محصول:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study the effects of planting date on growth characteristics of barley cultivars, a field
experiment was carried out at the Agricultural Research Station of Islamic Azad University- Isfahan branch
(2011-2012) as a split plot experiment in randomized complete blocks design with three replications.
Various planting dates (October 23rd, November 6th, and November 24th) were main plots whereas three
cultivars (Nosrat, No. 4, Shooriand Fajr 30) were subplots. To evaluate the growth process, samplings were
done every two weeks. According to results, total dry matter and leaf area index were decreased by late
planting. Second planting date had the highest crop growth rate and net assimilation rate. Maximums of
total dry weight, leaf area index and crop growth rate were belonging to Nosrat cultivar. Fajr 30 had less
final decrease in leaf area index, total dry matter and crop growth rate than other cultivars for the first and
second planting dates. Nosrat and Fajr 30 cultivars had the highest net assimilation rate. The highest
amount of stem lodging was observed in first sowing date and Nosrat cultivar. The highest grain yield
was obtained from second planting date and Fajr30 cultivar. On the whole, planting Fajr30 cultivar at
November 6th can be recommended for seed production in regions similar to this study.
Keywords: Crop growth rate, net assimilation rate, leaf area index, yield, total dry matter .
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مقدمه
جو ) (Hordeum vulgare L.بهعنوان دانه و علوفۀ دام
استفاده میشود و یکی از مهمترین غالت کشتشده
در جهان به شمار میرود .عملکرد جو ناشی واکنش
رقمهای مختلف آن به شرایط محیطی و عملیات
زراعی مانند تاریخ کشت ،رقمها ،تراکم گیاهی ،انواع
خاک ،کود و غیره است ( Karimi, 1990; Soleymani
 .)et al., 2011تاریخ کاشت و رقم عاملهای مهم
زراعی هستند که میتوانند افزون بر فرار دادن گیاه از
شرایط نامساعد محیطی در برخورداری گیاهان از
منابع طبیعی ،میزان انرژی نورانی جذبشده و تجمع
مادة خشک در راستای بهبود عملکرد مؤثر واقع شوند
( Fayedet al, 2015; Khajehpour, 1998; Luangaria
 .)& Shekh, 2006تجزیههای رشدی بهمنظور بررسی
واکنش رقمهای محصوالت مختلف زراعی به شرایط
محیطی و برای یافتن عاملهای مؤثر بر بهبود عملکرد
اقتصادی ،بررسی شدهاند ( .)Xie et al., 2015بهمنظور
انجام تجزیهوتحلیل رشد تنها اندازهگیری دو عامل سطح
برگ و وزن خشک در فاصلههای مکرر الزم است؛
کمیتهای دیگر مانند سرعت رشد محصول و سرعت
اسیمیالسیون خالص توسط محاسبه به دست میآیند.
در گیاه جو با تیپ رشدی محدود گلدهی موجب پایان
رشد رویشی و افزایش سطح برگ میشود؛ به همین
جهت اهداف زراعی مانند تاریخ کاشت باید در جهتی
باشند که زمان رسیدن گیاه به شاخص سطح برگ
بحرانی با هنگامیکه بیشینه انرژی خورشیدی وجود
دارد ،برابر باشد ،تا بتوانند نورساخت (فتوسنتز) را از راه
دریافت تشعشع خورشیدی بیشتر به بیشینه میزان خود
برسانند (.)Sarmadnya & Kouchaki, 2007
ترکیب ژنتیکی گیاه نیز تعیینکنندة ویژگیهای
رشدی ،میزان سازگاری گیاه با محیط و توان تولیدی
آن است .انتخاب گیاهان ویژه که توانایی باالیی در
بهرهگیری از منابع طبیعی مانند تشعشع خورشیدی
دارند ،میتواند پایداری سامانههای تولید را تا حد
زیادی تضمین کند ( Purcell et al., 2002; Yunli et
 .)al., 2012تحقیقات نشان داده است که واکنش
رقمهای گندم و جو به تأخیر در تاریخ کاشت ،باعث

کوتاه شدن همۀ مراحل نمو شده و درنهایت منجر به
کاهش تجمع مادة خشک میشود ( Ferrise et al.,
 .)2010میزان سرعت رشد گیاه و همچنین سرعت
اسیمیالسیون خالص (مدت کوتاهی پس از سبز شدن)
تا مدتی به دلیل افزایش شمار و سطح برگها و نیز
افزایش وزن ساقهها (در مورد سرعت رشد گیاه) افزایش
مییابد و سپس به دلیل ایجاد سایه روی برگهای
پایینی و افزایش سن برگها کم میشود .شدت ریزش
برگها و درنتیجه کاهش وزن در ژنوتیپهای مختلف جو
متفاوت است ( & Miranzadeh et al., 2011; Gallagher
 .)Biscoe, 1978; Sharifi et al., 2011بنابر بیان
محققان ،رقمهای دارای بیشترین و کمترین میزان
شاخص سطح برگ و سرعت اسیمیالسیون خالص ،به
ترتیب بیشترین و کمترین سرعت رشد محصول و
عملکرد را نیز دارند که این موضوع نشان میدهد ،بین
ژنوتیپ و محیط رابطۀ متقابلی وجود دارد
(.)Dehghanzadeh et al., 2007
با توجه به اهمیت گیاه جو و با در نظر گرفتن این
موضوع که در منطقۀ اصفهان جو پاییزه پس از
برداشت محصوالت تابستانه کشت میشود ،امکان دیر
یا زود شدن کشت پاییزه وجود دارد؛ لذا هدف کلی
این آزمایش شامل تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
برای بهبود شاخصهای رشد مانند سرعت رشد
محصول و سرعت آسیمیالسیون خالص بهمنظور
دستیابی به عملکرد باالتر و همچنین تعیین رقم
دارای ویژگیهای رشد و نموی و عملکرد برتر ،بود.
مواد و روشها
آزمایش در سال زراعی  1390-91در مزرعۀ تحقیقاتی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان،
واقع در روستای خاتونآباد و در عرض جغرافیایی 32
درجه و  40دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی  51درجه
و  48دقیقۀ شرقی با ارتفاع  1555متر از سطح دریا
اجرا شد .این منطقه اقلیم با زمستانی نیمه سرد و
خشک و تابستان خشک و گرم دارد .بافت خاک
رسسیلتی بود .آزمایش بهصورت کرتهای خردشده
در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی با سه
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تکرار اجرا شد .سه تاریخ کاشت (اول و پانزدهم آبان و
سوم آذرماه) در کرتهای اصلی و سه رقم جو (نصرت،
شمارة چهار شوری و فجر  )30در کرتهای فرعی قرار
گرفتند .برای تهیۀ زمین از زیرشکن و روتیواتور
استفاده شد .بر پایۀ آزمایش کودی خاک (با در نظر
گرفتن میزان نرمال  15پیپیام نیتروژن خاک و وزن
مخصوص ظاهری خاک  1/3گرم بر سانتیمترمکعب)
میزان  100کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره (46
درصد نیتروژن) پیش از کاشت به زمین داده شده و
سپس دیسک زده شد (جدول  .)1کاشت به روش
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خشکهکاری ،با تراکم  400بذر زنده در مترمربع بر
پایۀ ارزش مصرف بذر صورت پذیرفت .هر کرت فرعی
شامل شش خط کاشت با فاصلۀ خطوط  15سانتیمتر
و به طول  12متر بود و بین کرتهای اصلی  1.5متر
فاصله در نظر گرفته شد .آبیاریهای پاییزه تا زمان دو
برگی شدن بر پایۀ وضعیت رطوبتی الیۀ سطحی خاک
و پسازآن بر پایۀ  70میلیمتر تبخیر تجمعی از
تشتک تبخیر استاندارد هواشناسی انجام شد .میزان
 300کیلوگرم در هکتار کود اوره بهصورت سرک در
مرحلۀ انتقال از رویشی به زایشی داده شد.

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physicochemical analysis of soil in the experimental field
Clay
%
43

Silt
%
42

K
)(mg/kg
349

Sand
%
15

P
)(mg/kg
48.3

 0/5متر از ابتدا و انتهای هر کرت و دو خط کاشت
کناری هر کرت فرعی بهعنوان اثر حاشیهای حذف شد.
نمونهگیری روی دو خط کاشت میانی انجام گرفت .برای
بررسی روند رشد از سطح  0/1مترمربع نمونه برداشت
شد .نخستین نمونهبرداری از مرحلۀ سه برگی آغاز و با
فاصلههای  10تا  14روز ادامه یافت .در آزمایشگاه سطح
برگ با استفاده از اسکنر و برنامۀ نرمافزاری Image 4.0.2
اندازهگیری شد .سپس برگها و بخشهای گیاه در آون
تهویهدار و دمای  75درجۀ سلسیوس و به مدت 72
ساعت قرار داده شدند و وزن خشک نمونهها با استفاده از
ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد .برای تعیین تغییرات
شاخصهای رشد از رابطههای رگرسیونی ارائهشده بنابر
رابطههای شمارة  3 ،2 ،1و  4استفاده شد ( Soleymani
 .)et al., 2011در رابطههای زیر  wمادة خشک کل
برحسب گرم t ،زمان برحسب شمار روز LAI ،شاخص
سطح برگ NAR ،سرعت آسیمیالسیون خالصCGR ،
سرعت رشد محصول و  c2, b2, a2, c1, b1, a1ضرایب
رگرسیون هستند.
2

()1
()2
()3
()4

𝑡 𝐿𝐴𝐼 = 𝑒 𝑎 1 +𝑏1 𝑡+𝑐1

𝑎 2 +𝑏2 𝑡+𝑐2 𝑡 2
𝑎 2 −𝑎 1 +𝑏2 −𝑏1 +(𝑐2 −𝑐1 )𝑡 2

𝑎 2 +𝑏2 𝑡+𝑐2 𝑡 2

𝑒=𝑊

𝑒)𝑡 𝑁𝐴𝑅 = (𝑏2 + 2𝑐2

𝑒 𝑡 𝐶𝐺𝑅 = 𝑏2 + 2𝑐2

N
%
0.09

OC
%
1.67

Acidity
7.9

E.C.
)(ds/m
2.89

Depth
cm
0-30

عملکرد دانه نیز پس از خرمنکوبی سنبلههای
ناشی از برداشت  1مترمربع در مرحلۀ رسیدگی کامل
و توزین دانهها محاسبه شد .عملکرد نهایی دانه بر پایۀ
کیلوگرم در هکتار و رطوبت  14درصد اصالح شد.
برای تعیین درصد خوابیدگی در مراحل گردهافشانی و
رسیدگی ،میزان بوتههای خوابیده از زاویۀ ساقه
باحالت عمودی  45درجه یا بیشتر برای هر کرت
برآورد شد .سپس ضریب خوابیدگی محاسبه شد که
برحسب دو معیار شدت خوابیدگی (جدول  )2و درصد
بوتههایی از مزرعه که در یک شدت خوابیدگی معین
قرار میگیرند و با طیف  0تا  100محاسبه میشود
(رابطۀ  .)5وجود عدد  4در مخرج به دلیل آن است که
معیار شدت خوابیدگی از صفر تا چهار تغیر میکند
(.)Khajehpour, 2014
= ضریب خوابیدگی
() 5
(درصد خوابیدگی مربوطه × شدت خوابیدگی)
4
همۀ اطالعات و دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SASتجزیه واریانس شد .میانگینها در صورت
معنیدار بودن اثر عامل آزمایشی ،بر پایۀ آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد مقایسه
شدند .برای رسم نمودارها از نرمافزار Excelاستفاده
شد.
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جدول  .2معیار شدت خوابیدگی در غالت ریزدانه
Table 2. Criterion of lodging intensity in fine-grained cereals
Degree
0
1
2
3
4

Title
Standing
Lying
lodging
Fallen
Broken

Definition
Stems fully vertical to ground
stems with angle of 5 to 45 degrees perpendicularly
stems with angle of 45 to 85 degrees perpendicularly
stems with angle of 85 to 90 degrees perpendicularly
Steps are broken on the ground.

نتایج و بحث
سطح برگ گیاه

تاریخ کاشت تأثیر معنیداری بر سطح برگ در دو
مرحلۀ گردهافشانی و رسیدگی داشت .در مرحلۀ
گردهافشانی همزمان با تأخیر در کاشت از  1آبان به 3
آذر از میزان سطح برگ کاسته شد (جدول  .)4با
توجه به اینکه در طول روز مناسب (منطقۀ اشباع طول
روز) و نیز در گیاهان غیر حساس به طول روز ،دما
نقش اصلی را در تعیین زمان گلدهی دارد ( Wang et
 ،)al., 2015همچنین با توجه به اینکه انتظار میرود
در صورت وجود نیاز به بهاره شدن ،هر سه رقم طی
ماههای سرد در شرایط کاشت شده بهکلی بهاره شده
باشند ،بنابراین گیاهان در تاریخهای کاشت دیرهنگام
به دمای باالتری روبهرو میشوند و بهسرعت وارد فاز
زایشی میشوند و فرصت کمی برای رشد رویشی
دارند .در مرحلۀ رسیدگی نیز با تأخیر در کاشت از

میزان سطح برگ کاسته شد (جدول  .)4علت کمتر
بودن سطح برگ در مرحلۀ رسیدگی نسبت به
گردهافشانی را میتوان به خشکشدن و ریزش
برگهای پایین گیاه به علت کمبود نور و رقابت
اندامهای جوان برای آب و مواد غذایی مرتبط دانست.
اثر رقم نیز بر سطح برگ در مراحل گردهافشانی و
رسیدگی معنیدار شد .بیشترین سطح برگ در دو
مرحلۀ گردهافشانی و رسیدگی توسط رقم شماره 4
شوری و کمترین آن مربوط به رقم فجر  30بود
(جدول  .)4واکنش رقمهای مختلف یک گیاه به
دماهای پایین یا باال یکسان نیست ( & Luangaria
 .)Shekh, 2006تفاوت رقمها ازنظر میزان رشد رویشی
را میتوان به تفاوتهای ژنتیکی و ظرفیت آنها در
استفاده از منابع محیطی دانست .محققان دیگر بیان
کردند که رقم نصرت بیشترین سطح برگ در مرحلۀ
رسیدگی را داشت (.)Soleymani et al., 2011

جدول  .3تجزیۀ واریانس سطح برگ (مترمربع بر مترمربع زمین) در مراحل گردهافشانی و رسیدگی ،بیشینه وزن خشک کل (گرم
بر مترمربع) ،بیشینه شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول لحظهای (گرم بر مترمربع در روز) ،سرعت اسیمیالسیون خالص
لحظهای (گرم بر مترمربع برگ در روز) رقمهای مختلف جو تحت تأثیر تاریخ کاشت
Table 3. Anova of leaf area (sq m of land) in the pollination and maturity, total dry weight (g. m-2), maximum leaf
)area index, Instantaneous crop growth rate (g.m-2.day-1), Instantaneous net assimilation rate (g.m-2.day-1 leaves
barley cultivars affected by planting date
Grain
yield
100.15ns
**895508.48
88.25
** 1809256.26
** 143225.04
155.01
1.34

Instantaneous
assimilation
rate
0.00111ns
**29.01911
0.0017
**1.68975
**1.48019
0.0088
0.454

Mean Square
Maximum Instantaneous
leaf area
crop growth
index
rate
0.00321ns
0.00222ns
**0.19264
**96.51963
0.00001
0.0004
**0.21848
**3.51623
**0.13983
**0.51763
0.00002
0.0013
0.3170
0.353

Maximum
total dry
weight
0.00841ns
**65234.65242
0.00001
**11027.42123
**1308.17642
0.00591
0.4300

Leaf area

df

S.O.V.

Pollination Maturity
0.0004ns
**0.0227
0.0004
**0.561
**0.0062
0.0002
0.4381

*0.017
**2.185
0.002
**0.439
**0.096
0.003
0.491

2
2
4
2
4
12

Replication
Planting date
Error A
Cultivar
Planting date.Cultivar
Error B
)C.V. (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد و غیر معنیدار هستند.
*, ** and ns, are respectively significant at the 5 and 1 percent and non-significant.
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جدول  .4مقایسۀ میانگینهای سطح برگ (مترمربع بر مترمربع زمین) در مراحل گردهافشانی و رسیدگی ،بیشینه وزن خشک کل
(گرم بر مترمربع) ،بیشینه شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول لحظهای (گرم بر مترمربع در روز) ،سرعت اسیمیالسیون
خالص لحظهای (گرم بر مترمربع برگ در روز) رقمهای مختلف جو تحت تأثیر تاریخ کاشت

Table 4. Average leaf area (sq m of land) in the pollination and maturity, total dry weight (g.m-2), maximum leaf area
index, Instantaneous crop growth rate (g.m-2.day-1), Instantaneous net assimilation rate (g.m-2.day-1 leaves) barley
cultivars affected by planting date
Grain
yield

Instantaneous
assimilation rate

Instantaneous crop
growth rate

Maximum leaf
area index

Maximum total
dry weight

Leaf area
Pollination Maturity

4154b
4482a
2853c

3.84c
7.35a
4.94b

6.41c
12.93a
9.11b

2.09a
1.99a
1.75b

822a
701b
614c

0.61a
0.53b
0.37c

2.95a
2.44b
1.96c

3337c
3903b
4228a

5.624a
4.87b
5.623a

10.15a
9.38b
8.92c

2.12a
1.94b
1.74c

757a
736b
375c

0.45b
0.56a
0.34c

2.53b
2.62a
2.19c

Experimental
treatments
Planting date
23 October
6 November
24 November
Cultivar
Nosrat
Shuri NO. 4
Fajr 30

میانگین هر عامل آزمایشی در هر ستون که دستکم در یک حرف مشترک هستند ،بر پایۀ آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت
معنیدار ندارند.
Average of each factor in each column at least one letter in common, according to Duncan's multiple range test at the 5% level differences are not significant.

شاخصهای رشد
مادۀ خشک کل

نتایج نشان داد که با تأخیر در تاریخ کشت ،بیشینه
وزن خشک کل کاهش یافت (جدول  .)4وجود فرصت
بیشتر برای رشد رویشی تا پیش از مرحلۀ گلدهی و
گردهافشانی و شرایط مطلوب آب و هوایی برای تاریخ
کاشت اول موجب افزایش وزن خشک کل آن شد ولی
با تأخیر در کاشت گیاه با دمای باالتر روبرو و بهسرعت
وارد فاز زایشی شد .تحقیق دیگری نیز بیشترین تجمع
مادة خشک کل را در تاریخ کاشت  25مهر و کمترین
آن را در  15آبان گزارش کرد ( .)Zarei, 1998رقم
نصرت بیشینه وزن خشک کل بیشتری نسبت به دیگر
رقمها داشت و کمترین آن نیز مربوط به فجر 30بود
(جدول  .)4این رقمها بهترتیب بیشترین و کمترین
شاخص سطح برگ را نیز داشتند .افزایش سطح برگ
موجب افزایش ظرفیت نورساختی و تجمع مادة خشک
گیاه میشود .در کل بین همۀ رقمهای کاشتشده در
تاریخهای مختلف کاشت ،بیشترین میزان بیشینه وزن
خشک کل در رقم نصرت و در تاریخ کاشت اول و
کمترین میزان آن مربوط به رقم فجر  30در تاریخ
کاشت سوم بود (شکل  .)1اختالف رقمها مربوط به
پتانسیل ژنتیکی آنها در بهرهگیری از عاملهای
محیطی برای گسترش برگها هستDehghanzadeh .
 (2007) et al.نیز گزارش کرد ،رقمهایی که بیشترین
مادة خشک کل را داشتند ،بیشترین شاخص سطح
برگ را نیز نشان دادند.
روند تغییرات تجمع مادة خشک کل در تاریخهای

کاشت نشان میدهد در آغاز رشد به دلیل کوچک بودن
برگها کند بود ،سپس با توسعۀ برگها مادة خشک کل
آغاز به افزایش کرده و بهترتیب در  175 ،180و  165روز
پس از کشت (اواسط رشد دانه) به بیشینۀ خود رسیده و
سپس به علت افزایش تنفس و کاهش ساخت (سنتز)
مواد نورساختی ،ریزش برگهای تحتانی در آخر فصل
رشد به دلیل انتقال مواد غذایی این برگها به سمت
دانهها و پیری ،کاهش تجمع مادة خشک برای همۀ
تاریخهای کاشت مشاهده شد (شکل  .)2هرچند شاخص
سطح برگ حدود مرحلۀ گردهافشانی به بیشترین میزان
خود میرسد ولی بیشینه مادة خشک کل را در بلوغ
داریم ،که این موضوع نشان میدهد ،نورساخت برگ
پرچم و سنبله باعث تجمع مادة خشک پس از
گردهافشانی میشود .روند تغییرات وزن خشک کل در
رقمهای مختلف نشان میدهد که افت وزن خشک کل
پس از رسیدن آن به میزان بیشینه و در انتهای دورة
رشد در رقم نصرت و همچنین به میزان کمتر در رقم
شماره  4شوری در مقایسه با رقم فجر 30با سرعت
بیشتری انجام شد .این روند در تاریخ کشت اول به میزان
زیاد مشاهده شد ولی در تاریخ کشت سوم مشاهده نشد
(شکل .)3این موضوع را میتوان به رشد رویشی بیشتر
در رقمهای مستعد و ایجاد مشکل خوابیدگی در تاریخ
کشت زودهنگام نسبت داد .دیگر محققان نیز روند
همسانی در تجمع مادة خشک مشاهده کردند
( Dehghanzadeh et al., 2003; Ferrise et al., 2010
.Karimi, 1990; Russelie et al., 1984; Sharifi et al.,
.)2011
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شکل  .1اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر بیشینه وزن خشک کل .ستونهایی که یک حرف مشترک دارند ،بدون
تفاوت معنیدار آماری بر پایۀ آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد هستند.
Figure 1. The interaction between planting date and cultivar on total dry weight. Columns that have a
common letter, no significant differences according to Duncan's multiple range test at 5 percent.
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شکل  .2روند تغییرات وزن خشک کل گیاه تحت تأثیر تاریخ کاشت
Figure 2. Trend of changes of total dry matter in different planting dates

شاخص سطح برگ

نتایج گویای آن است که با تأخیر در تاریخ کاشت
بیشینه شاخص سطح برگ بهطور معنیداری کاهش
یافت .تأثیر تاریخ کاشت بر بیشینه وزن خشک کل نیز
تا حدودی با شاخص سطح برگ برابر بود (جدول .)4
علت این نتایج را نیز بنا بر آنچه بیان شد ،میتوان
دمای مناسب برای رشد رویشی گیاهان در تاریخهای
کاشت زودتر دانست .محقق دیگری نیز مشاهده کرد
که با تأخیر در کاشت از  20مهر به  3آذر بیشینۀ
سطح برگ کاهش یافت ( .)Dorchei, 2008بیشترین
بیشینۀ شاخص سطح برگ به رقم نصرت و کمترین
آن به رقم فجر  30اختصاص داشت (جدول .)4
بر پایۀ روند تغییرات در آغاز فصل رشد تفاوت
چندانی بین رقمها وجود ندارد ولی با گذشت زمان و
نزدیک شدن به گردهافشانی این تفاوت مشهودتر
میشود (شکل  .)4اختالف رقمها از نظر این شاخص

نیز مربوط به پتانسیل ژنتیکی آنها در بهرهگیری از
عاملهای محیطی برای گسترش برگها است .محقق
دیگری نیز بین رقمهای بررسی خود بیشترین سطح
برگ را در رقم  M-80-16گزارش کرد که با رقم
نصرت تفاوت معنیداری نداشت ( .)Dorchei, 2008در
کل بین همۀ رقمهای کاشتشده در تاریخهای مختلف
کاشت ،بیشترین میزان بیشینه شاخص سطح برگ در
رقم نصرت و در تاریخ کاشت اول و کمترین میزان آن
مربوط به رقم فجر  30در تاریخ کاشت سوم بود
(شکل.)4
شاخص سطح برگ در سه تاریخ کاشت به ترتیب
در  135 ،130و  145روز پس از کشت به بیشینه
رسید .روند افزایش شاخص سطح برگ و مادة خشک
کل در مرحلۀ گردهافشانی همسان بود .بنابراین
افزایش سطح سبز موجب افزایش سرعت نورساخت
شده است .سرعت افزایش شاخص سطح برگ در
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تاریخهای کاشت دیرتر کمی بیشتر بود .پسازآن
میزان شاخص سطح برگ در رقمهای مختلف ثابت
شد .شمار برگها و شاخص سطح برگ پس از رسیدن
به بیشینه تا فرارسیدن پیری ثابت میمانند .پسازآن
با رسیدن به آخر فصل به دلیل قرارگیری شمار
بیشتری از برگهای پایین بوته در سایۀ برگهای
باالیی و افزایش تنفس آنها و همچنین انتقال مواد
مغذی از این برگها افزون بر برگهای جوان به سمت
دانهها و پیری برگها آغاز به کاهش کرده است که تا
مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیک به دلیل ریزش برگهای
مسن ادامه یافت (شکل .)5روند مشاهدهشده در
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تشکیل شاخص سطح برگ با یافتههای دیگر محققان
( ;Dehghanzadeh et al., 2003; Karimi, 1990
.Sharifi et al., 2011; Xie et al., 2015; Luangaria
 )& Shekh, 2006همسو بود .افت شاخص سطح برگ
پس از رسیدن آن به بیشترین میزان در رقمهای
نصرت و همچنین به میزان کمتر از آن در رقم شماره
 4شوری در مقایسه با رقم فجر  30با سرعت بیشتری
انجام شد .این روند در تاریخهای کاشت زودتر بیشتر
مشاهده شد که احتمال دارد به رشد رویشی بیشتر و
ایجاد خوابیدگی در رقمهای مستعد در تاریخ کشت
زودهنگام مربوط بوده باشد (شکل .)6
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شکل  .3روند تغییرات وزن خشک کل گیاه در رقمهای مختلف جو در الف) تاریخ کاشت اول ( 1آبان)،
ب) تاریخ کاشت دوم ( 15آبان) ،ج) تاریخ کاشت سوم ( 3آذر)
Figure 3. Trend of changes of total dry matter in different cultivars in: A) First planting date (23 October),
)B) Second planting date (6 November), C) third planting date (24 November
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Figure 4. The interaction between planting date and cultivar on maximum leaf area index. Columns that
have a common letter, no significant differences according to Duncan's multiple range test at 5 percent.
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 روند تغییرات شاخص سطح برگ تحت تأثیر تاریخ کاشت.5شکل
Figure 5. Trend of changes of leaf area index in different planting dates
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شکل  .6روند تغییرات شاخص سطح برگ در رقمهای مختلف جو در الف) تاریخ کاشت اول ( 1آبان)،
ب) تاریخ کاشت دوم ( 15آبان) ،ج) تاریخ کاشت سوم ( 3آذر)
Figure 6. Trend of changes of leaf area index in different cultivars in: A) First planting date (23 October), B) Second
)planting date (6 November) , C) third planting date (24 November

سرعت رشد محصول

نتایج نشان داد ،تاریخ کاشت دوم بیشترین و تاریخ
کاشت اول کمترین میزان سرعت رشد محصول را
داشت (جدول  .)4نتایج گویای آن است که در هر سه
تاریخ کاشت سرعت رشد محصول از آغاز دورة رشد به
دلیل رشد و توسعۀ برگها و بنابراین افزایش دریافت
نور ،انجام نورساخت و افزایش وزن بوته در واحد سطح
و واحد زمان آغاز به افزایش کرد و در رقمهای مستعد
در تاریخهای کاشت اول ،دوم و سوم به ترتیب پس از
در  130 ،125و  140روز از تاریخ کاشت به بیشترین
میزان خود رسید .سپس تا پایان دورة رشد به علت
افزایش سطح برگ که باعث سایهاندازی ،افزایش
تنفس و کاهش نورساخت برگهای پایین کانوپی گیاه
میشود ،کاهش یافت .در اواخر دورة رشد با آغاز
شکلگیری دانه و به علت کاهش وزن ساقهها که

ناشی از حرکت و توزیع دوبارة ذخایر غذایی ناپایدار به
بذرها است ،سرعت رشد محصول منفی میشود
(شکل .)7در این بررسی روند تغییرات سرعت رشد
محصول با روند تغییرات شاخص سطح برگ هماهنگ
بود (شکل .)6
رقم نصرت بیشترین و رقم فجر 30کمترین میزان
سرعت رشد محصول را داشتند (جدول  .)4بر پایۀ
روند تغییرات در رقمهای مختلف ،تا پیش از
گردهافشانی رقم فجر  30در هر سه تاریخ کاشت با
شیب کمتری افزایش یافت که این موضوع احتمال
دارد به دلیل ظرفیت پایین رشد رویشی این رقم و
سطح نورساختی کمتر آن بود .در اواخر رشد در تاریخ
کاشت اول ،سرعت رشد نسبی رقم نصرت پس از
گذشت  180روز و رقمهای شماره  4شوری و فجر 30
پس از گذشت  185روز از کاشت منفی شد .همچنین،
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را به کاهش شاخص سطح برگ و درنتیجه کاهش
دریافت نور مربوط دانستند (.)Gallagher et al., 1987

در هر سه رقم در تاریخهای کاشت دوم و سوم
بهترتیب پس از گذشت  180و  170روز از کاشت،
منفی شد .فاصلۀ بین تاریخهای کاشت ازنظر شمار روز
از کاشت تا منفی شدن سرعت رشد محصول کاهش
یافت که احتمال دارد به دلیل برخورد تاریخهای
کاشت دیرتر به گرما و زودرسی و پیری برگها باشد.
سرعت رشد رقم نصرت و شماره  4شوری به ترتیب در
تاریخهای کاشت اول (به میزان بیشتر) و دوم (به
میزان کمتر) زودتر و با شیب بیشتری کاهش پیدا کرد
که این موضوع احتمال دارد به دلیل ایجاد مشکل
خوابیدگی و از دست دادن قسمت زیادی از سطح سبز
آنها باشد .در زمان رسیدگی فیزیولوژیک تاریخ
کاشت اول نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر سرعت رشد
محصول بیشتری داشت ،این موضوع احتمال دارد به
علت بیشتر بودن سطح برگ و وزن خشک رقمهای
بوده باشد (شکل .)8
دیگر محققان نیز روند همسانی را مشاهده کردند.
آنها علت افزایش سرعت رشد محصول در آغاز را
افزایش سطح نورساختکننده و علت کاهش آن با
گذشت زمان را کاهش نورساخت خالص به دلیل
ریزش برگها بیان کردند (.)Sharifi et al., 2011
محققان دیگری نیز بیان کردند که شاخص سطح برگ
بیشازحد ،ممکن است موجب کاهش سرعت
اسیمیالسیون خالص و سرعت رشد محصول شود.
آنها علت کاهش سرعت رشد محصول در انتهای رشد

سرعت اسیمیالسیون خالص

نتایج نشان دادند ،تاریخ کاشت دوم احتمال دارد به
علت داشتن سطح سبز متناسب و کم بودن تنفس
بیشترین و تاریخ کاشت اول به علت حجم رویشی زیاد
و سایهاندازی برگها و تنفس باال کمترین میزان
سرعت اسیمیالسیون خالص را داشتند .تاریخ کاشت
سوم به دلیل برخورد به سرما میزان سطح سبز
کمتری داشت (جدول  .)4روند تغییرات نشان داد که
تاریخهای کاشت دیرهنگام در آغاز رشد تا آغاز رشد
بهاره به دلیل برخورد با سرمای زمستان ،حساسیت
گیاه به سرما به دلیل رشد رویشی کم و از دست دادن
میزانی از برگها میزانی با افت سرعت اسیمیالسیون
خالص روبهرو شدند .در این زمان میزان تنفس گیاه
بیشتر شده و کارایی نورساختی برگها کاهش مییابد.
این شاخص در تاریخ کشت اول تا حدود  160روز پس
از کشت ثابت و پسازآن همزمان با افت سطح برگ و
همچنین به علت قرارگیری برگها در سایۀ برگهای
باالیی و افزایش تنفس به همراه کاهش نورساخت
آنها ،پیری و زرد شدن برگهای مسن و کاهش
نورساخت بهواسطۀ بسته شدن نیم روزی روزنهها به
دلیل دمای باال کاهش یافت،بهطوریکه در اواخر دورة
رشد سرعت اسیمیالسیون خالص منفی شد (شکل .)9
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Figure 7. Trend of changes of crop growth rate (g.m-2.day-1) in different planting dates
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Figure 8. Trend of changes of crop growth rate (g.m-2.day-1) in different cultivars in: A) First planting date (23
)October) , B) Second planting date (6 November) , C) third planting date (24 November

در بین رقمهای مورد بررسی ،رقم نصرت بیشترین
میزان سرعت اسیمیالسیون خالص را داشت که تفاوت
معنیداری با رقم فجر  30نداشت (جدول  .)4این
موضوع میتواند بهاحتمال با چگونگی قرارگیری
مطلوب برگها برای کاهش سایهاندازی و دریافت بهتر
نور و در نتیجه باال بودن سطح فعال نورساختی و
تنفس کم در دو رقم نصرت و فجر  30مرتبط باشد.

در تاریخ کاشت اول ،رقم نصرت پس از گذشت 180
روز و رقمهای شماره  4شوری و فجر  30پس از
گذشت  185روز از کاشت سرعت اسیمیالسیون
خالص منفی شد .همچنین سرعت اسیمیالسیون
خالص در هر سه رقم در تاریخهای کاشت دوم و سوم
به ترتیب پس از گذشت  180و  170روز از کاشت
منفی شد .فاصلۀ بین تاریخهای کاشت ازنظر شمار روز
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از کاشت تا منفی شدن سرعت اسیمیالسیون خالص
کاهش یافت که بهاحتمال این موضوع به دلیل برخورد
تاریخهای کاشت دیرتر به گرما و زودرسی و پیری
برگها است .روند تغییرات سرعت اسیمیالسیون
خالص در رقمهای مختلف گویای آن است که در
تاریخ کاشت اول و به میزان کمتر در تاریخ کاشت دوم
رقمهای نصرت و شماره  4شوری سرعت اسیمیالسیون
خالص زودتر و با شیب بیشتری منفی شدهاند که این
موضوع بهاحتمال میتواند با نحوة آرایش برگها در
رقمهای مزبور مرتبط باشد (شکل .)10در رقمهای نصرت
و شماره  4شوری برگهای باالیی افقیتر بودند که
موجب سایهاندازی روی برگهای پایینی شدند .افزون بر
این ،این رقمها در تاریخهای کاشت زودتر با مشکل

خوابیدگی روبهرو شدند که این موضوع خود موجب
سایهاندازی و تنفس بیشتر و کاهش کارایی سطح برگ
گیاه برای تولید مادة خشک خالص میشود .محققان
دیگری نیز روند همسانی را مشاهده کردند .آنها علت
افزایش سرعت اسیمیالسیون خالص را افزایش شاخص
سطح برگ و علت کاهش آن با گذشت زمان را
سایهاندازی برگها روی یکدیگر ،پژمرده شدن برگها و
بسته شدن روزنهها در ظهر به همراه بزرگتر شدن آنها
که موجب تسریع پیری میشود ،بیان کردند
( .)Shangguan et al., 2000محققان دیگری بیان
داشتند که ریزش برگها و افزایش تنفس باعث رشد
منفی سرعت اسیمیالسیون خالص در پایان فصل رشد
میشود (.)Cannel, 2009; Kumar et al., 2012
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Figure 9. Trend of changes of net assimilation rate (g.m-2leaf .day-1) in different planting dates

عملکرد دانه

نتایج نشان میدهد ،تاریخهای کاشت دیر و زودهنگام
هر دو موجب افت عملکرد دانه میشوند (جدول  )4در
بین تاریخهای کاشت در تاریخ کاشت اول بیشینه وزن
خشک کل و شاخص سطح برگ باالتری مشاهده شد
که موجب شد رقمهای نصرت و شماره  4شوری پس
از مرحلۀ گردهافشانی با مشکل خوابیدگی روبرو شوند
و بخش زیادی از سطح سبز خود را از دست بدهند و
با افت وزن خشک و سرعت رشد محصول روبهرو
شوند .بنابراین توانایی کمی برای تأمین مواد
نورساختی مورد نیاز برای پر شدن دانهها در

سنبلههای تشکیلشده داشتند .در تاریخ کاشت سوم
نیز دورة گلدهی و گردهافشانی گیاهان با هوای گرمتر
روبهرو شد که موجب زودرسی گیاهان شد ،لذا
گیاهان رشد رویشی کمتری داشتند؛ بنابراین هم
توانایی تأمین مواد نورساختی کافی برای تشکیل و پر
شدن دانهها را نداشتند و هم فرصت کافی برای
تشکیل و پر شدن سنبله فراهم نبود .این عاملها
موجب کاهش عملکرد دانه در این دو تاریخ کاشت
شد .تاریخ کاشت دوم بهاحتمال از راه تعادلی که بین
رشد رویشی و زایشی ایجاد کرده است ،بیشترین
عملکرد دانه را داشته است.
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Figure 10. Trend of changes of net assimilation rate (g.m-2leaf. day-1) in different cultivars in: A) First planting date
)(23 October) , B) Second planting date (6 November) , C) third planting date (24 November

بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در
رقمهای فجر  30و نصرت به دست آمد (جدول .)4
رقمهای نصرت و شماره  4شوری در تاریخهای کاشت
اول و دوم با مشکل خوابیدگی روبهرو شدند ،همچنین
میزان خوابیدگی ایجادشده در رقم نصرت بیشتر بود
که موجب شد سرعت رشد محصول در این رقم با
سرعت و به میزان بیشتری کاهش یابد و گیاه نتواند
مواد نورساختی الزم را تولید کرده و عملکرد دانه خود
را افزایش دهد .رقم فجر  30به علت داشتن رشد

رویشی کمتر در هیچکدام از تاریخهای کاشت با
مشکل خوابیدگی روبهرو نشد؛ همچنین این رقم دوام
سرعت رشد محصول بیشتری در زمان ظهور سنبله و
گردهافشانی تا رسیدگی داشت و بنابراین توانست
عملکرد دانۀ بیشتری در مرحلۀ رسیدگی داشته باشد.
بنابراین پس از مرحلۀ گردهافشانی ظرفیت عملکرد
بیشتر توسط سطح سبز برگ پرچم و سنبله تعیین
میشود .سلیمانی و همکاران نیز در بررسی خود
بیشترین عملکرد دانه جو را در تاریخ  6نوامبر (15

196
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آبان) مشاهده کردند .محققان دیگری نیز گزارش
کردند که با تأخیر در کاشت از اوایل سپتامبر به اواخر
نوامبر مرحلۀ انتقال دیرتر صورت گرفته و حساسیت
نسبت به سرما کاهش یافت و عملکرد بهطور
معنیداری نسبت به تاریخهای کاشت زودتر افزایش
یافت (.)Kirby et al., 1985
خوابیدگی ساقه

در تاریخ کشت اول پس از گذشت  191روز از کاشت
رقم نصرت با خوابیدگی با ضریب  31/25روبهرو شد.
این رقم در تاریخ کشت دوم پس از گذشت  176روز
از کاشت نیز خوابیدگی با ضریب  6/25داشت .در
تاریخ کشت اول پس از گذشت  211روز از کاشت رقم
نصرت بیشترین خوابیدگی را با ضریب خوابیدگی
 47/5داشت .میزان خوابیدگی رقم شماره  4شوری
نیز در این تاریخ کشت به نسبت باال با ضریب  30بود.
رقم فجر  30نیز با کمی خوابیدگی (با ضریب
خوابیدگی  )20روبهرو شد .نتایج نشان میدهد ،در
کشت زودهنگام رقمهای مستعد خوابیدگی با مشکل
روبهرو میشوند .بهاحتمال رقمها در تاریخ کاشت اول
تا پیش از سرمازدگی شدید در بهمنماه رشد بیشتری
نسبت به تاریخ کاشت دوم داشتهاند ،درنتیجه ارتفاع
بوته بیشتر و خوابیدگی افزایشیافته است.
در تاریخ کشت دوم پس از گذشت  196روز از

کاشت ضریب خوابیدگی برای رقم نصرت  25و رقم
شماره  4شوری  18/75بود .رقم فجر  30در این تاریخ
کشت با مشکل خوابیدگی روبهرو نشد .در تاریخ کشت
سوم پس از گذشت  178روز از کاشت ،تنها رقم
نصرت دچار خوابیدگی با ضریب خوابیدگی  5شد.
محقق دیگری نیز بیشترین میزان خوابیدگی را در
تاریخ کشت  30مهر در مقایسه با دو تاریخ  15آبان و
 1آذر مشاهده کرد ( .)Ryazyat, 2011محقق دیگری
نیز بیان کرد که رقمهای با ارتفاع بیشتر به دلیل
حساسیت بیشتر به عاملهای منجر به خوابیدگی
مانند بادهای شدید میزان خوابیدگی افزایش یافت
(.)Berry & Spinke, 2012
نتیجهگیری

تاریخ کاشت مناسب باعث ایجاد تعادل مطلوب بین
مراحل رشد رویشی و زایشی میشود .با توجه به واکنش
رقمهای مختلف تحت تأثیر تاریخ کاشت ،چنین
نتیجهگیری میشود که بهترین رقم ،رقمی است که
رشد رویشی کمتر (بهمنظور رویارویی با مشکل
خوابیدگی) ،دوام سرعت رشد محصول ،سرعت
اسیمیالسیون خالص بیشتر و پتانسیل عملکرد دانه
باالیی داشته باشد .به نظر میرسد در شرایط همسان با
این آزمایش ،استفاده از تاریخ کاشت  15آبان و رقم فجر
 30برای کاشت جو بهمنظور تولید دانه قابل توصیه باشد.
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