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 اصالحیه

 تأثیر تٌص خطکی بر عولکرد داًِ، عولکرد بیَلَشیک ٍ ضاخع برداضت ارقام جَ
 

 1، علی سلیواًی1علیرضا اهیٌی

.، گزٍُ سراعت ٍ اغالح ًجبتبت، اغفْبى، ایزاى(اغفْبى)داًطگبُ آساد اسالهی، ٍاحذ خَراسگبى 1  

طگبُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگبى طکذُ کطبٍرسی داًعلیزضب اهیٌی، گزٍُ سراعت ٍ اغالح ًجبتبت داً: ًَیسٌذُ هسئَل*

(alireza.amini99@gmail.com)     

 چکیذُ

بِ هٌظَر بررسی عولکرد داًِ، عولکرد بیَلَشیک ٍ ضاخع برداضت ارقام جَ در تیوار ّای هختلف تٌص خطکی آزهایطی بِ غَرت 

تکرار در هسرعِ تحقیقاتی داًطکذُ كطاٍرزی داًطگاُ آزاد  4در  كرت ّای یک بار خرد ضذُ در قالب طرح پایِ بلَک ّای كاهل تػادفی

هیلویتر در كرت اغلی A (08  ،188 ،128 )تیوارّای دٍر آبیاری براساس تبخیر از تطتک تبخیر كالس . اسالهی ٍاحذ خَراسگاى اجرا ضذ

ر هعٌی داری بر تعذاد خَضِ بارٍر در هتر هربع، آبیاری تأثی. ، یَسف در كرتْای فرعی قرار گرفتٌذ83رقن جَ فػیح، ًػرت، ریحاى  4ٍ 

رقن ًیس تأثیر هعٌی داری بر تواهی ایي . تعذاد داًِ در خَضِ، ٍزى ّسار داًِ، عولکرد داًِ، عولکرد بیَلَشیکی ٍ ضاخع برداضت داضت

هیلیوتر  08آبیاری براساس . ردیذاثر هتقابل آبیاری ٍ رقن بر تعذاد داًِ در خَضِ ٍ ضاخع برداضت هعٌی دار گ. غفات آزهایطی داضت

تبخیر از تطتک تبخیر بیطتریي تعذاد خَضِ بارٍر، تعذاد داًِ در خَضِ، ٍزى ّسار داًِ، عولکرد داًِ، عولکرد بیَلَشیک ٍ ضاخع برداضت 

رد داًِ ٍ ضاخع برداضت ًیس باالتریي عولک 83رقن ریحاى . بیطتریي ٍزى ّسار داًِ ًیس هربَط بِ رقن ًػرت بَد. را بِ خَد اختػاظ داد

در هیلیوتر تبخیر از تطتک تبخیر  08در تیوار آبیاری براساس  83بٌابرایي با تَجِ بِ ًتایج كاضت رقن ریحاى . را بِ خَد اختػاظ داد

 . هٌطقی بِ ًظر هی رسذضرایط تٌص خطکی ضذیذ 

  .تٌص خطکی، عولکرد داًِ، رقن، جَ: ٍاشگاى كلیذی
 

 هقذهِ

در ایي راثطِ استفبدُ اس (. 2010، 1گًَشالس ٍ ّوکبراى)جَ در ضزایط کوجَد آة ثطذت تحت تأثیز قزار هی گیزد رضذ ٍ ًوَ گیبُ 

هوٌَعی ٍ (. 2011، 2گًَشالس ٍ آیزة)ارقبم ثب قبثلیت تحول خطکی اس راّکبرّبی هْن ثزای هقبثلِ ثب تٌص ّبی کوجَد آة هی ثبضذ 

گشارش دادًذ کِ عولکزد داًِ ٍ ضبخع ثزداضت کلیِ ارقبم آسهبیطی در تٌص آثی در ثزرسی ٍاریتِ ّبی جَ ( 2006)3ّوکبراى

ّذف اس ایي هطبلعِ ثزرسی تأثیز تٌص خطکی ثز عولکزد داًِ، . ثخػَظ در هزاحل حسبس رضذ گیبُ ثطذت کبّص پیذا هی کٌذ

 . عولکزد ثیَلَصیک ٍ ضبخع ثزداضت ارقبم جَ هی ثبضذ
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

تکزار در هشرعِ تحقیقبتی داًطکذُ  4کزت ّبی یک ثبر خزد ضذُ در قبلت طزح پبیِ ثلَک ّبی کبهل تػبدفی در  آسهبیص ثِ غَرت

، A (80  ،100تیوبرّبی دٍر آثیبری ثزاسبس تجخیز اس تطتک تجخیز کالالس  . کطبٍرسی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگبى اجزا ضذ

عولیالبت تْیالِ سهالیي ٍ    . ، یَسف در کزتْبی فزعی قالزار گزفتٌالذ  03ًػزت، ریحبى  رقن جَ فػیح، 4هیلویتز در کزت اغلی ٍ ( 120
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داًِ در هتز هزثع ٍ ثالب تَجالِ ثالِ ٍسى     400هیشاى ثذر هػزفی ثزاسبس . عولیبت کبضت ثزاسبس ّذف اجزای آسهبیص غالت اًجبم ضذ

خط کبضت ٍ فبغلِ خطَط اس  25هبیطی ضبهل ّز کزت آس. هتز ثَد 4هتز ٍ عزؼ  5ّز کزت آسهبیطی ثِ طَل .  ّشار داًِ اًجبم ضذ

آثیبری تب سهالبى اًتقالبل اس حبلالت رٍیطالی ثالِ      . سبًتیوتز ثَدُ ٍ کَد هػزفی ثزاسبس آسهَى خبک  آسهبیطی استفبدُ گزدیذ 15یکذیگز 

 Aخیالز کالالس   هیلوتز تجخیز اس تطتک تج 120ٍ  100،  80ثزاسبس  آثیبریسایطی ثِ غَرت هعوَل اًجبم ضذُ ٍ پس اس آى تیوبرّبی 

درغذ تعییي گزدیذ ٍ ضبخع ثزداضت اس تقسین عولکالزد   15ٍسى ّشار داًِ ثب رطَثت . تب هزحلِ رسیذگی فیشیَلَصیکی اعوبل گزدیذ

کلیالِ اطالعالبت ٍ دادُ ّالبی ثذسالت آهالذُ ثالب اسالتفبدُ اس ًالزم افالشار          . ثذست آهذ 100داًِ ثز عولکزد ثیَلَصیک ٍ ضزة آى در عذد 

MSTAT-C درغذ اًجبم ضذ 5ًبلیش ٍاریبًس ضذُ ٍ هقبیسِ هیبًگیي ّب ثب آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در سطح احتوبل آ. اًجبم ضذ. 
 

 ًتایج ٍ بحث

آثیبری تأثیز هعٌی داری ثز تعذاد خَضِ ثبرٍر در هتز هزثع، تعذاد داًِ در خَضِ، ٍسى ّشار داًِ، عولکزد داًِ، عولکزد ثیَلَصیکی ٍ 

اثز هتقبثل آثیبری ٍ رقن ثز تعذاد داًِ در . یش تأثیز هعٌی داری ثز توبهی ایي غفبت آسهبیطی داضترقن ً. ضبخع ثزداضت داضت

هیلی هتز تجخیز اس  80ثیطتزیي تعذاد خَضِ ثبرٍر در هتز هزثع هزثَط ثِ آثیبری ثزاسبس  .خَضِ ٍ ضبخع ثزداضت هعٌی دار گزدیذ

 80تعذاد داًِ در خَضِ ًیش در تیوبر آثیبری اس تطتک تجخیز ثزاسبس . یگز داضتتطتک تجخیز ثَد کِ اختالف هعٌی داری ثب دٍ تیوبر د

هیلی هتز تجخیز اس  80تیوبر آثیبری ثزاسبس . عذد ثَدُ کِ اختالف هعٌی داری ثب دٍ تیوبر دیگز داضت 873/33هیلی هتز تجخیز ثزاثز ثب 

، عولکزد ثیَلَصیک ٍ ضبخع ثزداضت را ثِ خَد اختػبظ دّذ تطتک تجخیز ّوچٌیي تَاًست ثیطتزیي ٍسى ّشار داًِ، عولکزد داًِ

ٍ رقن یَسف  03رقن ریحبى . غفت آسهبیطی اختالف هعٌی داری هیبى ایي تیوبر ٍ تیوبرّبی دیگز آسهبیطی هطبّذُ ضذ 4کِ در ّز 

رقن ًػزت ثب ٍسى ّشار داًِ ای . ذثبالتزیي تعذاد خَضِ ثبرٍر در هتز هزثع ٍ تعذاد داًِ را در خَضِ ثِ تزتیت ثِ خَد اختػبظ دادً

ثیطتزیي ٍ . هبیطی داضتگزم، ثیطتزیي ٍسى ّشار داًِ را ثِ خَد اختػبظ داد کِ اختالف هعٌی داری ثب سبیز ارقبم آس 516/44ثزاثز ثب 

ثب رقن یَسف در راثطِ ثب عولکزد داًِ اختالف  03رقن ریحبى . ٍ فػیح ثذست آهذ 03کوتزیي عولکزد داًِ ثِ تزتیت در ارقبم ریحبى 

ز گزم در هت 142/1192ثبالتزیي عولکزد ثیَلَصیک ثِ هیشاى . هعٌی داری ًذاضت، ٍلی ثب دٍ رقن دیگز اختالف هعٌی داری پیذا کزد

کوتزیي عولکزد ثیَلَصیک ًیش هزثَط ثِ رقن . رقن آسهبیطی دیگز اختالف هعٌی داری داضت 3هزثع هزثَط ثِ رقن فػیح ثَد کِ ثب 

درغذ گزدیذ ٍ در رقن  202/43ثیطتزیي ضبخع ثزداضت ًیش ثزاثز ثب . داضت تٌْب ثب رقن فػیح اختالف هعٌی داریثَد کِ  ًػزت

 (. 1جذٍل )ٍ یَسف هعٌی دار ًطذ  03رقن ریحبى  اختالف. حبغل گزدیذ 03ریحبى 
 

، عولکرد (كیلَگرم بر ّکتار)، عولکرد داًِ (گرم)، تعذاد داًِ در خَضِ، ٍزى ّسار داًِ (در هتر هربع)هقایسِ هیاًگیي تعذاد خَضِ بارٍر  -1جذٍل 

 )%(.ٍ ضاخع برداضت ( گرم در هترهربع)بیَلَشیک 

ر تعذاد خَضِ ثبرٍر د هٌبثع تغییز

 هتز هزثع

تعذاد داًِ در 

 خَضِ

 ضبخع ثزداضت عولکزد ثیَلَصیک عولکزد داًِ ٍسى ّشار داًِ

تجخیز اس تطتک )آثیبری 

 (Aتجخیز کالس 

      

80 a420/378 a873/33 a052/47 a242/6015 a506/1293 a680/46 

100 b188/314 b438/28 b257/42 b522/3765 b629/1082 b813/35 

120 c938/257 b250/27 c053/38 c599/2696 c933/858 c281/31 

       رقن

 c250/282 b000/30 b517/41 b204/3627 a142/1192 c027/30 فػیح
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 bc583/299 c083/27 a516/44 b244/3773 b683/1013 b185/36 ًػزت

 a000/368 b750/29 b333/41 a077/4745 b271/1060 a202/43 03ریحبى 

 b561/317 a581/32 b450/42 a999/4490 b329/1047 a285/42 یَسف

 .دار ًذارًذ ّبی ّز ستَى کِ دارای حزف هطتزک ّستٌذ، ثب ّن اختالف هعٌی هیبًگیي
 

 ًتیجِ گیری كلی
هیلیوتز تجخیز اس تطتک تجخیز ثیطتزیي تعذاد خَضِ ثبرٍر، تعذاد داًِ در خَضِ، ٍسى ّشار داًِ، عولکزد داًِ،  80آثیبری ثزاسبس 

 03رقن ریحبى . ثیطتزیي ٍسى ّشار داًِ ًیش هزثَط ثِ رقن ًػزت ثَد. د ثیَلَصیک ٍ ضبخع ثزداضت را ثِ خَد اختػبظ دادعولکز

در تیوبر آثیبری  03ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ ًتبیج کبضت رقن ریحبى . ًیش ثبالتزیي عولکزد داًِ ٍ ضبخع ثزداضت را ثِ خَد اختػبظ داد

 .ْت دستیبثی ثِ حذاکثز عولکزد داًِ هٌبست ثِ ًظز هی رسذجتطتک تجخیز  هیلیوتز تجخیز اس 80ثزاسبس 
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Abstract 

In order to evaluate seed yield, biological yield and harvest index of barley 
,
s cultivars in different 

treatments of drought stress, an experiment was conducted as a split plot arrangement based on 

randomized complete block design with 4 replications at experimental agriculture farm of Islamic 

Azad University, Khorasgan (Esfagan) branch, in Esfahan. Irrigation treatments as a main plot were 

arranged on the basis of evaporation from pan evaporation (including irrigation after 80, 100 and 

120 mm evaporation from pan), and sub plots were included 4 cultivars (Fasih, Nosrat, Reihan 03 

and Yosef). Irrigation had significant influence on the number of fertile spike per m
2
, the number of 

seed per spike, a thousand seed weight, seed yield, biological yield and harvest index. The 

maximum a thousand seed weight was related to Nosrat. Reihan 03 also had obtained the highest 

seed yield and harvest index. So, on the basis of the results, it seems that Reihan 03 and irrigation 

on the basis of 80 mm evaporation from evaporation pan is suitable.  

Key words: Drought stress, seed yield, cultivar, barley.   
 

 


