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 )1دانشجوی دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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چکیده
یکی از راهکارهای تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دامها ،استفاده دومنظوره از غالت از جمله ژنوتیپهای جو بدونپوشینه و
واکنش ارقام شناخته شده در تاریخ کشتهای مختلف میباشد ،این آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی بهصورت
اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار ،در سال زراعی  1397-98در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا
شد .سه تاریخ کاشت  20آبان 20 ،آذر و  20دی در کرتهای اصلی و ترکیبات تصادفی ژنوتیپهای جو بدونپوشینه EH– ،EH–85-9

 EH–86–12 ،87-4و رقم لوت و جو معمولی (رقم زهک) و دو رفتار برداشت علوفه در مرحله  31زادوکس و عدم برداشت علوفه ،در
کرتهای فرعی مقایسه گردیدند .نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت ،عملکرد کل ماده خشک ( 14درصد) ،عملکرد پروتئین (14
درصد) ،شاخص سطح برگ ( 38درصد) و سرعت فتوسنتز ( 21درصد) کاهش یافت .بیشترین عملکرد علوفه ( 15976کیلوگرم در
هکتار) ،عملکرد پروتئین ( 726کیلوگرم در هکتار) و کمترین درصد فیبر ( 31درصد) به ژنوتیپ  EH–86-12تعلق داشت .بیشترین
میزان سرعت فتوسنتز ( 25میکروموالر بر متر مربع بر ثانیه) و کمترین میزان کاهش سرعت تعرق ( 2/8درصد) متعلق به رقم لوت
بود .بیشترین عملکرد دانه ( 5400کیلوگرم در هکتار) و عملکرد علوفه ( 13016کیلوگرم در هکتار) به تاریخ کاشت  20آبان ماه
تعلق داشته و ژنوتیپ  EH–86-12بهدلیل دارا بودن عملکرد علوفه باالتر و ثبات بهتر ( 2درصد کاهش) در شرایط گرمای ناشی از
تاخیر در تاریخ کاشت و نیز امکان برد اشت علوفه در مرحله رویشی با حداقل تأثیر منفی بر عملکرد دانه ،بهعنوان ژنوتیپ مناسب
جهت تولید علوفه و دانه در منطقه اهواز و مناطق مشابه میتواند در اولویت کشت ،توسعه و فعالیتهای تحقیقاتی بیشتر قرار گیرد.

واژههای کلیدی:

پروتئین ،علوفه ،عملکرد دانه ،فیبر و هدایت روزنهای.
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مقدمه
برتری جو بدون پوشینه از لحاظ محتوای پروتئین خام ،فیبر محتوای انرژی و تعادل اسیدهای آمینه باال نسبت به جو

 .)al., 2012جو 1از جمله مهم ترین غالت بوده و دامنه سازگاری وسیعی دارد ،از نظر تولید در میان غالت رتبه چهارم را به
خود اختصاص داده است ( )Tabatabaei, 2013و عمدتًا برای تعلیف دام ،تغذیه انسان و مالتسازی استفاده میگردد.
بیش از نیمی از جو کشت شده در جهان برای تعلیف احشام بوده و بهمنظور تولید علوفه تر ،خشک یا قصیلی (برداشت قبل
از آغاز طویل شدن ساقه) استفاده میشود ( .)Smith, 1995عالوه بر این ،جو زمستانه برای چرای دامها استفاده میشود.
علوفه جو ماده خشک زیادی تولید میکند ،اما عملکرد باال به تنهایی نمیتواند مالک انتخاب یک گیاه علوفهای باشد.
کیفیت علوفه نیز از عوامل مهم در تولید و مدیریت گیاهان علوفهای است ،زیرا افزایش کیفیت علوفه موجب بهبود بازده
تغذیه میگردد .بر اساس پارامترهای خوراکی ،علوفه باید دارای غلظت ماده خشک مطلوب برای تخمیر مناسب پس از
تغذیه ،قابلیت هضم باال برای حداکثر جذب ،بازده تبدیل بهوسیله حیوان و محتوای پروتئین باال برای کاهش نیازهای
پروتئینی دام باشد ( .)McDonald et al., 1995محتوای پروتئین علوفه یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی کیفیت
علوفه است ( .)Assefa and Ledin, 2001تاریخ کاشت از جمله عوامل مهم در مدیریت زراعی محصوالت بهشمار میآید
و سبب دسترسی بهحداکثر عملکرد کمی و کیفی خواهد بود (خواجهپور .)1387 ،در گزارشی عملکرد و اجزای عملکرد دو
رقم جو مالتینگ ،تحت تاثیر تاریخ کاشتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که طی دوره رشد تعداد کل
پنجه ،تعداد سنبله ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه در تاریخ کاشت دیر هنگام کاهش یافت (.)Xi-haun et al., 2008
شاخصهای فیزیولوژیک مثل شاخص سطح برگ و تغییرات وزن خشک نیز تحت تأثیر تأخیر در تاریخ کاشت کاهش یافتند
( .)Sarvade et al., 2014سایر پژوهشگران نیز گزارش کردند با تأخیر در کاشت ،گیاه بهدلیل اختالل در عمل فتوسنتز و
تولید فرآوردههای فتوسنتزی با کاهش عملکرد مواجه میشود (.)Barnabas et al., 2008; Modarresi et al., 2010
بهنظر میرسد رشد کند سطح برگ بهدلیل تاریخ کاشت نامناسب موجب توسعه ضعیف پوشش گیاهی و جذب کمتر تابش
و کاهش در فتوسنتز خواهد شد که در نهایت کاهش سرعت رشد و عملکرد را بهدنبال خواهد داشت (نوابپور و همکاران،
1390؛ مشتطی و همکاران1389 ،؛  .)Ayeneh et al., 2002ارزش تغذیهای علوفه بهطور منفی بهغلظت فیبر گیاه بستگی
دارد ،زیرا بین مقدار فیبر و انرژی خالص شیردهی حیوان رابطه معکوس وجود دارد و همچنین ،فیبر در تنظیم مصرف
خوراک نقش دارد ( .)Koc and Coskuntuna, 2003با افزایش سن گیاه ،لیگنین (از جمله ترکیبات فیبری) روی دیواره

1- Hordeum vulgare L.
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سلولی ،تجمع مییابد .در نتیجه مقدار آن در گیاه با افزایش سن زیاد شده و یکی از عوامل خشبی شدن بافتها است
( .)Miron et al., 2007با توجه به ارزش علوفهای گیاه جو بدونپوشینه و وجود مطالعههای اندکی جهت بررسی عوامل

خوزستان میشود میتواند ما را در رسیدن به راهحلهای رفع مشکالت این گیاه کمک نماید .همچنین شناسایی ژنوتیپها
و متعاقب آن رقمهایی از این گیاه در تاریخ کاشتهای مختلف ،میتواند راهکاری کم هزینه برای تامین خوراک دام و طیور
در اراضی کمبازده و در کشتهای پاییزه مناطق مشابه محل مورد آزمایش بهحساب آید .هدف از انجام این آزمایش ،بررسی
برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تغییرات عملکرد علوفه و دانه این گیاه در کشت دومنظوره در شرایط اقلیمی اهواز
میباشد.
مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز واقع در  98درجه و  21دقیقه عرض
شمالی و  41درجه طول شرقی ،با ارتفاع متوسط  21متر از سطح دریا اجرا شد .بر اساس آمار هواشناسی ،دمای حداقل،
متوسط و حداکثر در زمان اجرای طرح ،نمایش داده شده است (شکل  .)1خاک مورد استفاده در آزمایش پیش از کاشت
نمونه برداری شده و سپس مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت .نتایج بهدست آمده حاکی از وجود پتاسیم ،فسفر و نیتروژن با
مقادیر  17/74 ،214/21و  0/63میلیگرم بر کیلوگرم ،هدایت الکتریکی خاک  0/998دسیزیمنس بر متر ،ماده آلی 0/43
درصد و بافت خاک لوم شنی بود .بذ رهای مورد نیاز از بانک ژن گیاهی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و
نیز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان تهیه گردید .آزمایش با سه عامل بهصورت اسپیلت فاکتوریل
در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،در سال زراعی  1397-98اجرا شد .فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت 20
آبان (تاریخ کاشت بهینه) 20 ،آذر و  20دی (تاریخ کاشت تاخیری) و ترکیبات تصادفی دو عامل ژنوتیپهای جو بدون
پوشینه و برداشت دومنظوره به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .ژنوتیپها شامل یک رقم جو پوشینهدار معمولی
(زهک) ،یک رقم جو بدون پوشینه (لوت) و سه ژنوتیپ جو بدونپوشینه به نامهای  EH–85-9و  EH–87-4و –EH–86

 12و عامل برداشت دومنظوره شامل  -1برداشت علوفه در مرحله  31زادوکس (از ارتفاع  10سانتیمتری سطح خاک) و
برداشت علوفه +دانه (در مرحله رسیدگی)  -2عدم برداشت علوفه سبز و صرفاً برداشت علوفه و دانه در مرحله رسیدگی،
مورد بررسی قرار گرفت .کوددهی بر اساس توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان و بر اساس نتایج آزمون تجزیه
خاک اعمال شد .پس از اجرای مراحل آماده سازی زمین (شامل شخم ،دیسک ،ماله) ،جهت انجام عملیات کاشت و اجرای
نقشه طرح و بر اساس توصیههای دستورالعمل فنی تراکم بوته  300بذر در هر مترمربع در نظر گرفته شد .در طول دوره
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رشد به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیک موثر بر عملکرد نهایی محصول ،هدایت روزنهای (با دستگاه پرومتر مدل
 ،ELEساخت کشور انگلستان) ،عدد اسپد (توسط دستگاه سنجش غلظت کلروفیل 1مدل مینولتا ،2ساخت کشور ژاپن)،

دهی (توسط دستگاه سنجش سطح برگ ،3مدل دلتا تی ،4ساخت کشور انگلستان) اندازهگیری شد .درصد فیبر ( ISO,

 )1981و درصد خاکستر ( )Al-Shahib and Marshall, 2003در پایان مرحله شیری ( 77-79زادوکس) و عملکرد
علوفه و عملکرد دانه (در سطح یک مترمربع) و درصد پروتئین ( )Bremner and Mulvaney, 1982در مرحله رسیدگی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیلهای آماری توسط نرمافزارهای  SASو  SPSSصورت گرفت.
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شکل :1دمای حداقل ،متوسط و حداکثر در طول اجرای آزمایش ()1397-98

نتایج و بحث
عملکرد ماده خشک
بر اساس نتایج به دست آمده از نظر عملکرد کل ماده خشک (علوفه +دانه) ،بین تیمارهای مختلف تاریخ کاشت،
ژنوتیپها ،برداشت علوفه و برهمکنش آنها تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)1مقایسه میانگین اثرات متقابل سه
جانبه نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه خشک در کالس آماری برتر در تمامی ژنوتیپهای جو بدونپوشینه در تاریخ
کاشت اول تولید و با سایر تیمارهای تاریخ کاشت تفاوت معنیدار داشت .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد ماده
1- SPAD-502 Cholorophyll meter
2- Minolta
3- Leaf Area Meter
4- Delta T
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خشک متعلق به ژنوتیپ ( EH-86-12دو مرحله برداشت  15/559تن در هکتار ،یک مرحله برداشت  14/380تن در
هکتار) و ( EH-85-9دو مرحله برداشت  11/266تن در هکتار ،یک مرحله برداشت  10/575تن در هکتار) بود .تیمارهای

مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت نشان دادند .بیشترین افزایش تولید ماده خشک بین تیمار دو مرحله برداشت و یک
مرحله برداشت در ژنوتیپ  13/6( EH-87-4درصد) و کمترین افزایش در رقم زهک ( 1/4درصد) مشاهده شد .بیشترین
عملکرد وزن خشک تولیدی (دو مرحله برداشت) بهترتیب با  15/559و  15/200تن در هکتار بدون اختالف معنیدار
متعلق به ژنوتیپ  EH-86-12در تاریخ  20آذر ماه و رقم جو زهک چینبرداری شده در تاریخ  20آبان ماه بود .در تاریخ
کاشت اول ( 13/016تن در هکتار) تولید ماده خشک در هکتار بیش از دو تاریخ کاشت دیگر (بهترتیب  12/231و 11/906
تن در هکتار در آذر و دی ماه) بود (جدول .)2کاشت زود هنگام باعث میشود که گیاهان قبل از رسیدن تنش گرما بیش از
اندازه رشد نموده و با توجه به شروع رشد زایشی ،احتمال همزمان شدن گرما با این مرحله حساس از نمو ،افزایش یابد.
تأخیر در کاشت نیز باعث کاهش دوره رشد رویشی ،کاهش تعداد برگ و در نتیجه کل مواد فتوسنتزی تولیدی برای رشد
رویشی و کاهش وزن خشک کل و عملکرد مطلوب میشود .در کشتهای دیرهنگام بهعلت کوتاه شدن مراحل رشد بایستی
میزان بذر بیشتری مصرف شود .از طرف دیگر وقوع دمای باال در دوران رشد زایشی بهویژه در زمان گلدهی در آخر فصل
همراه با بروز تنش گرما و خشکی باعث افت تجمع ماده خشک میگردد .بنابراین ،زمان کاشت مناسب تأثیر به سزایی در
رشد و نمو و تولید محصول دارد .نتایج بهدست آمده با نتایج فتحی و همکاران ( )1391و  Singhو همکاران ( )2011که
کاهش در وزن خشک تولیدی را در شرایط کشت تاخیری و تنش گرمایی انتهای فصل گزارش کردند مطابقت دارد .وزن
خشک کل برآیند فتوسنتز گیاه است و نشان میدهد که گیاه توانایی استفاده از منابع موجود را با کارایی مطلوب داشته
است .با افزایش دمای هوا ،چرخه رشد گیاه دچار اختالل شده و صفات رشدی گیاه نتوانسته از منابع بهخوبی استفاده کند
و تجمع ماده خشک گیاه روبه کاهش گذاشته است .با توجه به تولید بیشترین ماده خشک در ژنوتیپ  ،86-12 EH-در هر
سه تاریخ کاشت و نیز اف زایش عملکرد بیوماس کل در اثر برداشت علوفه ،تأخیر در تاریخ کاشت تأثیر قابل توجهی بر این
ژنوتیپ نداشته است ،لذا بهنظر می رسد ،این ژنوتیپ پتانسیل تولید علوفه بیشتر را داشته باشد.
عملکرد دانه
بر اساس نتایج بهدست آمده از نظر عملکرد دانه ،میان تاریخ کاشت ،ژنوتیپها و برهمکنش سه جانبه ،تفاوت معنیدار
مشاهده شد ،اما اثرات متقابل ژنوتیپ و برداشت علوفه اختالف معنیدار نداشتند (جدول .)1بیشترین عملکرد دانه متعلق به
تیمار کشت رقم جو  EH-86-12یک مرحله برداشت شده در تاریخ  20آبان ماه بود و کمترین میزان آن در  EH87-4در
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 20دی ماه مشاهده شد .نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد تیمارهای یک مرحله برداشت دارای عملکرد دانه بیشتری
در مقایسه با تیمارهای دو مرحله برداشت ( 18درصد) بودند .ژنوتیپ ( EH-86-12با میانگین  4/71تن در هکتار) دارای

 1730کیلوکالری و به ازای هر کیلوگرم دانه  3290کیلوکالری انرژی در هر کیلوگرم ماده خشک تولید میشود (بر اساس
جداول استاندارد انرژی قابل متابولیسم) ،لذا به ازای تاخیر در کاشت و کاهش محصول ،زیان کاهش مجموع انرژی تاریخ
کاشت سوم به دوم  2/66درصد و نسبت به تاریخ کاشت اول  8/53درصد و مقایسه تاریخ کاشت دوم به اول  6/03درصد
کاهش تولید انرژی حاصل شده است .نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد با تاخیر در تاریخ کاشت ،عملکرد دانه کاهش
(10درصد) یافت .تنش گرمای انتهای فصل رشد (در مرحله پس از گلدهی و در مرحله پر شدن دانه) از یک طرف با تسریع
در مراحل رشد و نمو و کاهش طول دوره رشد رویشی و زایشی گیاه و از طرف دیگر با تأثیر منفی بر اندام زایشی و قابلیت
زنده ماندن دانه گرده و مادگی و پیشگیری از باروری مناسب باعث کاهش عملکرد دانه میگردد ( Modarresi et al.,

 .)2010تنش گرما (اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه به بعد) در مراحل اولیه پرشدن دانه میتواند موجب کاهش ظرفیت
مخزن برای تجمع ماده خشک شود ،بنابراین حتی اگر گیاه در ادامه در تولید مواد فتوسنتزی کمبودی نداشته باشد،
محدودیت جذب منبع بهدلیل کاهش اندازه مخزن در گیاه اتفاق میافتد و کاهش متوسط وزن دانه را در پی خواهد داشت
( .)Rahman et al., 2009; Farooq et al., 2015بهنظر میرسد که در شرایط تنش گرما ،تنشهای اکسیداتیو بهعنوان
تنش ثانویه عمل کرده و ضمن کاهش پایداری غشاء سلولی ،سرعت فتوسنتز و نهایتاً عملکرد را کاهش میدهند .نتایج
مقایسه میانگین اثرات متقابل سه جانبه نشان داد که در تاریخ کاشت اول ،برداشت علوفه در تمام ژنوتیپها به غیر از رقم
لوت و ژنوتیپ  ،EH-87-4باعث کاهش عملکرد دانه بهصورت معنیدار شده است و بیشترین عملکرد دانه به ژنوتیپ EH-

 86-12و بدون برداشت علوفه تعلق داشت و برداشت علوفه در این ژنوتیپ ،موجب کاهش معنی دار در عملکرد دانه آن
گردید ،اما با تأخیر در تاریخ کاشت ،اثر برداشت علوفه بر تولید دانه این ژنوتیپ کمتر شد ،بهطوری که در تاریخ کاشت دوم
و س وم ،اثر برداشت علوفه بر عملکرد دانه در این ژنوتیپ ،اختالف معنی دار مشاهده نگردید .بهنظر میرسد تأخیر در تاریخ
کاشت و افزایش دما موجب تشدید سرعت رشد رویشی گردیده و برداشت علوفه می تواند در کاهش ورس و تحریک پنچه
زنی گیاه اثر گذاشته و استحکام بیشتر ساقه ها و تولید پنجه های بارور بیشتری موجب شده است.
شاخص سطح برگ
با توجه به این که میزان شاخص سطح برگ بر تغییرات عملکرد محصول علوفه و دانه موثر میباشد ،توجه به این عامل
ضروری است و در این آزمایش بر اساس نتایج به دست آمده از نظر شاخص سطح برگ میان تاریخ کاشت ،ژنوتیپ ها و
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برداشت علوفه و برهمکنش آن ها تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)1نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین
شاخص سطح برگ در میان تیمارهای دو مرحله برداشت به رقم لوت (با میانگین  5/5و فاقد اختالف آماری معنیدار با

زهک) تعلق داشت .تیمارهای دو مرحله برداشت ،شاخص سطح برگ بیشتری (بهطور متوسط  65/4درصد افزایش شاخص
سطح برگ) را در مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت تولید کردند ،که این امر به دلیل اندازهگیری دو مرحلهای شاخص
سطح برگ در تیمار دو مرحله برداشت میباشد .از سوی دیگر بهنظر میرسد افزایش شاخص سطح برگ در اثر برداشت
علوفه به دلیل کاهش احتمال رخداد ورس در گیاه و واکنش مطلوب گیاه به تیمار دو مرحله برداشت باشد .بیشترین
افزایش شاخص سطح برگ بین تیمار دو مرحله برداشت و یک مرحله برداشت در ژنوتیپ  70/9( EH-86-12درصد) و
کمترین افزایش در رقم زهک ( 58/6درصد) مشاهده شد .با تأخیر در تاریخ کاشت از  20آبان ( )4/5به  20دی ماه (،)2/9
شاخص سطح برگ  35درصد کاهش یافت (جدول .)2با توجه به جدول  2بیشترین و کمترین میزان شاخص سطح برگ
به ترتیب متعلق به تیمار رقم زهک چین برداری شده در تاریخ  20آبان ( )6/9و ژنوتیپ  EH-87-4چین برداری نشده در
تاریخ کاشت  20دی ماه ( )1/2بود .شاخص سطح برگ بیشتر در تاریخ کاشت مناسب ( 20آبان ماه) احتماالً بهعلت رطوبت
بیشتر در دسترس برای رشد بی وقفه و استمرار فتوسنتز برگ بوده ،در حالی که در شرایط تنش گرما بهدلیل پایین بودن
رطوبت ،سطح برگ و شاخص سطح برگ کاهش مییابد .گزارشهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد تنش گرما سبب
کاهش رشد برگ و در نتیجه کاهش شاخص سطح برگ در گیاهان میشود ( Zhang et al., 2010; Farooq et al.,

 .)2015همچنین کاهش سطح برگ گیاه میتواند بهدلیل عدم توسعه برگها و متوقف شدن رشد آنها و نیز کاهش رشد و
توسعه سلول های برگ در اثر تنش گرما ،کاهش انرژی مفید فتوسنتزی در رشد اندامها (افزایش تنفس) و یا انتقال ضعیف
مواد غذایی مؤثر در رشد برگها از ریشه باشد ( .)Jamil et al., 2007نتایج به دست آمده از این آزمایش با نتایج
تحقیقات دیگر محققان که بیان کردند تاخیر در تاریخ کاشت سبب کاهش شاخص سطح برگ شد ،مطابقت داشت
(.)Ferrise et al., 2010; Miranzadeh et al., 2011
هدایت روزنهای
با توجه به اهمیت مقدار آب در رشد و عملکرد محصول و نقش میزان تعرق و هدایت روزنهای در انجام مقدار تعرق،
نقش برجسته حرکت روزنهای در تولید زیستتوده مشخص میشود .همچنین در شرایط افزایش دمای ناشی از تاخیر در
تاریخ کاشت ،یکی از سازوکارهای بهکار گرفته شده گیاه ،افزایش مقاومت روزنهای بهمنظور جلوگیری از هدر رفت آب و
کاهش شدید تورژسانس سلولی میباشد و کاهش رشد و توسعه سلول در نتیجه افزایش دما را تا حدودی تعدیل مینماید
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( ،)Dadkhah and Moghtader, 2007لذا ضرورت بررسی هدایت روزنهای در این آزمایش وجود داشت .بر اساس نتایج
بهدست آمده از نظر هدایت روزنهای میان ژنوتیپها و برهمکنش تاریخ کاشت در برداشت علوفه و تاریخ کاشت در ژنوتیپ

میان ژنوتیپهای جو بدونپوشینه و تیمارهای دو مرحله برداشت به ژنوتیپ 113( EH-86-12سانتیمتر بر ثانیه) و در
میان تیمارهای یک مرحله برداشت به رقم لوت (127سانتیمتر بر ثانیه ،فاقد اختالف آماری معنیدار با ژنوتیپ EH-86-

 )12تعلق داشت .تیمارهای دو مرحله برداشت هدایت روزنهای کمتری (بهطور متوسط  15/3درصد کاهش هدایت روزنه-
ای) را در مقایسه با تیمار دو مرحله برداشت تولید کردند .بیشترین کاهش هدایت روزنهای بین تیمار دو مرحله برداشت و
یک مرحله برداشت در ژنوتیپ  17/7( EH-87-4درصد) و کمترین کاهش در ژنوتیپ  8/4( EH-85-9درصد) مشاهده
شد .نتایج مقایسه میانگین هدایت روزنهای نشان داد که با تاخیر در تاریخ کاشت از  20آبان به  20دی ماه ،هدایت روزنهای
( 3/7درصد) و در نتیجه میزان فتوسنتز (22درصد) و عملکرد محصول ( 8/5درصد) کاهش یافت (جدول .)2با توجه به
جدول  2بیشترین و کمترین میزان هدایت روزنهای بهترتیب متعلق به تیمار رقم زهک چینبرداری نشده در تاریخ 20
آبان (با میانگین  157سانتیمتر بر ثانیه) و ژنوتیپ  EH-87-4چینبرداری شده در تاریخ کاشت  20آذر (با میانگین 105
سانتیمتر بر ثانیه) بود ،اما نتایج تحقیقات  Yong-Zhanو همکاران ( )1999در ارتباط با فتوسنتز و هدایت روزنهای نشان
داد که حذف بخشی از برگها در غالت ،روی کارایی فتوسنتزی و هدایت روزنهای برگهای باقی مانده تأثیری نداشت.
غلظت کلروفیل
از آنجا که تفاوت در غلظت کلروفیل در کارایی فتوسنتز و نهایتاً عملکرد محصول موثر میباشد ،توجه به اندازهگیری
آن مهم میباشد و در این آزمایش بر اساس نتایج بهدست آمده از نظر غلظت کلروفیل میان ژنوتیپها و برداشت علوفه و
برهمکنش تاریخ کاشت در ژنوتیپ و تاریخ کاشت در برداشت علوفه تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)1نتایج مقایسه
میانگین صفات نشان داد اختالف غلظت کلروفیل در میان تاریخ کاشتها و برداشت علوفه معنیدار بود .تیمارهای دو
مرحله برداشت غلظت کلروفیل (با میانگین )30کمتری را در مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت (با میانگین )37نشان
دادند و این اختالف از لحاظ آماری معنیدار بود (جدول .)3بیشترین کاهش غلظت کلروفیل بین تیمار دو مرحله برداشت
و یک مرحله برداشت در دی ماه ( 28/5درصد) و کمترین کاهش در آبان ماه ( 14/3درصد) مشاهده شد .بهنظر میرسد
میزان کمتر غلظت کلروفیل در تیمار دو مرحله برداشت بهدلیل رشد سریعتر گیاهان در واکنش به این تیمار بهدلیل
برداشت اندام هوایی در مرحله پنجه زنی باشد .تاخیر در تاریخ کاشت از طریق اختالل در فرآیندهای فیزیولوژیک و
مرفولوژیک گیاه سبب کاهش رشد و عملکرد محصول گیاه گردید .تاخیر در کاشت و در پی آن افزایش دما تا حدی بهدلیل
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افزایش غلظت پروتوپالسم سلول و در نتیجه بهواسطه افزایش غلظت سلولهای مزوفیل و همچنین کاهش اندازه ،حجم
سلولها و سطح برگ ،غلظت کلروفیل (میزان سبزینگی در واحد سطح برگ) را افزایش داد ،اما از آن به بعد بهعلت تخریب

شرایط تاخیر کاشت نشان دهنده آن است که رنگدانههای فتوسنتزی به افزایش دمای ناشی از تاخیر در کاشت حساس
هستند .گیاهان در شرایط تاریخ کشت معمول از غلظت کلروفیل باالتری برخوردار بوده و از محصوالت فتوسنتزی بیشتری
برای رشد بهره میبرند .افزایش دمای ناشی از تاخیر در کاشت با اختالل در فتوسنتز باعث کاهش در زیستتوده تولیدی
(علوفه  +دانه) گردید .داداشزاده و سیدشریفی ( )1396نیز کاهش غلظت کلروفیل در شرایط تنش را تایید نمودند.
سرعت فتوسنتز
بر اساس نتایج بهدست آمده از نظر سرعت فتوسنتز میان تاریخ کاشتها و برداشت علوفه و برهمکنش تاریخ کاشت در
برداشت علوفه تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)1تیمارهای دو مرحله برداشت میزان سرعت فتوسنتز کمتری (بهطور
متوسط  8/2درصد کاهش) را در مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت نشان دادند .بیشترین کاهش سرعت فتوسنتز بین
تیمار دو مرحله برداشت و یک مرحله برداشت در آبان ماه (10/9درصد) و کمترین کاهش در دی ماه ( 4/3درصد) مشاهده
شد (جدول .)3تنش گرمای ناشی از تاخیر در تاریخ کاشت از طریق ایجاد خسارت به فسفولیپیدهای موجود در غشای
تیالکوئید و در نتیجه اختالل در زنجیره نقل و انتقال الکترون ،میزان خاموشی فتوشیمیایی انرژی الکترون بر انگیخته را
کاهش و مراکز واکنش فتوسیستم دو را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه تولید ماده خشک را کاهش داد ( Bahar et al.,

 .)2011دمای باال ،باعث بسته شدن روزنهها و احتماالً کاهش غلظت دیاکسیدکربن در سلولهای مزوفیل برگ و در نتیجه
تجمع  NADPHدر کلروپالست و در نهایت موجب کاهش سرعت فتوسنتز گردید ( Jam et al., 2012; Hamidou et

 ،)al., 2013لذا افزایش دمای ناگهانی باالتر از آستانه تحمل دمایی گیاه از طریق اختالل در فرآیندهای فیزیولوژیک و
مورفولوژیک گیاه از جمله سرعت فتوسنتز موجب کاهش رشد ،تجمع ماده خشک و عملکرد محصول گیاه (علوفه و دانه)
شد.
سرعت تعرق
با وجود تاریخ کاشت های مختلف در آزمایش ،مواجه شدن دوره رویشی و زایشی گیاه با دمای متفاوت و گرمای باال
حتمی است .ظهور دمای باالی هوا منجر به افزایش دما در گیاه شده و اختالل در فرآیندهای موثر در تولید محصول را به
دنبال خواهد داشت .جهت توجیه تفاوت عملکرد محصول در ارقام گیاهی ،یکی از موارد اهمیت ،سرعت تعرق میباشد .بر
اساس نتایج بهدست آمده از نظر سرعت تعرق میان تاریخ کاشتها و برهمکنش تاریخ کاشت در برداشت علوفه تفاوت
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معنیدار مشاهده شد (جدول .)1تیمارهای دو مرحله برداشت سرعت تعرق کمتری (بهطور متوسط  5/2کاهش سرعت
تعرق) را در مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت نشان دادند .بیشترین کاهش سرعت تعرق بین تیمار دو مرحله برداشت و

تاریخ کاشت و مصادف شدن رشد گیاه با تنش گرمای انتهای فصل رشد ،محدودیت ورود دیاکسیدکربن بهدلیل افزایش
مقاومت روزنهای منجر به کاهش  9درصدی میزان تعرق کاهش میزان تعرق در ژنوتیپ های مورد مطالعه در این تحقیق
در پاسخ به تنش دمای باال میتواند بهدلیل سازگاری گیاه با شرایط محیطی و بسته شدن روزنهها در پاسخ به تنش گرمای
تدریجی باشد .در این آزمایش به نظر می رسد گیاه جهت حفظ بقا در شرایط تنش دمای باال از طریق کاهش تعرق و حفظ
پتانسیل آب سلولها و نیز دمای ویژه آب ،به عنوان یک مکانیسم برای کاهش دمای گیاه و در نتیجه تداوم فرایند فتوسنتز
استفاده نموده است  .از سوی دیگر نتایج یک آزمایش روی دو رقم جو نشان داد که تنش گرمایی ناشی از تاخیر در تاریخ
کاشت و متعاقب آن کم آبی و کاهش پتانسیل آب خاک ،باعث افت تعرق و کاهش سرعت فتوسنتز در گیاه گردید ( Fateh

.)et al., 2012
عملکرد پروتئین
بر اساس نتایج بهدست آمده از نظر عملکرد پروتئین ،میان تاریخ کاشت ،ژنوتیپها و برداشت علوفه و برهمکنش آنها
تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)1نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد پروتئین متعلق به ژنوتیپ EH-86-12

(دو مرحله برداشت  726کیلوگرم در هکتار ،فاقد اختالف آماری معنیدار با رقم لوت چین برداری شده و رقم زهک چین-
برداری شده) و ( EH-85-9دو مرحله برداشت  509کیلوگرم در هکتار ،فاقد اختالف آماری معنیدار با رقم لوت چین
برداری نشده) بود .تیمارهای دو مرحله برداشت میزان عملکرد پروتئین بیشتری (بهطور متوسط  28/8درصد افزایش
عملکرد پروتئین) را در مقایسه با تیمار یک مرحله برداشت نشان دادند .بیشترین اختالف بین تیمار دو مرحله برداشت و
یک مرحله برداشت از نظر عملکرد پروتئین در رقم زهک ( 35/4درصد) و کمترین اختالف در ژنوتیپ 25/9( EH-86-12
درصد) مشاهده شد .در تاریخ کاشت اول و سوم بیشترین عملکرد پروتئین علوفه بهترتیب برابر  813و  697کیلوگرم در
هکتار بود (جدول .)2بهنظر میرسد برخورد انتهای دوره رشد گیاهان با دمای باال باعث رشد سریعتر ،کاهش دوره رشد و
در نتیجه کاهش محتوای پروتئین (14درصد) شد (ابرناک و همکاران1396 ،؛ اسدزاده و همکاران .)1398 ،همچنین
کاهش ماده خشک بهدلیل تا خیر در کاشت ممکن است سبب شود که محتوای پروتئین در واحد وزن کاهش یابد .کاهش
محتوای پروتئین با تاخیر در تاریخ کاشت نیز گزارش شده است ( .)Camejo et al., 2005با توجه به اینکه محتوای
پروتئین خام علوفه یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی کیفیت علوفه است ( ،)Assefa and Ledin, 2001تیمارهای
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(دو مرحله برداشت) کشت رقم زهک (با میزان  742کیلوگرم در هکتار) و ژنوتیپ ( EH-86-12با میزان  828کیلوگرم در
هکتار) در تاریخ  20آبان و  20آذر ماه بهدلیل داشتن عملکرد پروتئین بیشتر ،دارای کیفیت باالتری نسبت به سایر

عملکرد پروتئین در کشت زودهنگام را (با وجود کاهش درصد پروتئین) میتوان به تولید عملکرد ماده خشک بیشتر نسبت
داد (جدول .)2هرچه گیاه به مرحله رسیدگی نزدیکتر میشود ،از پروتئین دانه آن کاسته میشود و بر نشاسته و هیدرات-
های کربن آن اضافه میگردد ،در نتیجه محتوای پروتئین کاهش مییابد .پس از قرار گرفتن گیاه در معرض دماهای باال و
دریافت نشانهها ،سنتز پروتئینهای مرتبط با تنش بهعنوان استراتژی تحمل تنش انجام میگیرد ( Camejo et al.,

 .)2005در آزمایش حاضر دمای باالی رخ داده در نتیجه تاخیر در کاشت ،درصد پروتئین را افزایش اما عملکرد پروتئین را
کاهش داد .البته باید بیان داشت که افزایش غلظت پروتئین لزوماً نتیجه تحریک سنتز پروتئین نمیباشد ،بلکه بهواسطه
کاهش تولید ماده خشک تحت دمای باال نیز میباشد .از سوی دیگر رادیکالهای آزاد اکسیژن تولید شده طی افزایش
ناگهانی دما به باالتر از آستانه تحمل گیاه ،بهدلیل میل ترکیبی زیادی که با پروتئینها و لیپیدها دارند باعث تخریب غشای
سلولی و پروتئینهای سلول میشوند ( .)Parida and Das, 2010بهنظر میرسد در تیمارهای دو مرحله برداشت ،با
برداشت علوفه تولید برگ و اندام هوایی جدید با درصد پروتئین بیشتر و فیبر کمتر رخ داده است و بهدلیل باالتر بودن
تولید ماده خشک و درصد پروتئین در این تیمارها ،عملکرد پروتئین نیز باال بوده است .بهعبارت دیگر در تیمار یک مرحله
برداشت علوفه بهدلیل ادامه رشد و پیر شدن گیاه و توسعه دیواره سلولی و افزایش سهم فیبر در علوفه ،ارزش کیفی
(کاهش درصد پروتئین) علوفه کاهش یافته است .نریمانی و همکاران ( )1399نیز افزایش درصد پروتئین در شرایط تنش
را تایید کردند.
محتوای فیبر خام و خاکستر علوفه
در ارزیابی کیفیت علوفه و ارزش تغذیهای آن ،اندازهگیری فیبر خام و مواد معدنی علوفه اهمیت دارد .از نظر میزان
فیبر خام ،میان تاریخ کاشت ،ژنوتیپها و تاریخ کاشت و برهمکنش آنها تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)4حداقل
فیبر غیرقابل حل در شویندههای اسیدی متعلق به تیمار کشت ژنوتیپ لوت در تاریخ کاشت  20دی ماه (با میانگین 28
درصد ،فاقد اختالف آماری معنیدار با ژنوتیپ  EH-85-9در تاریخ کاشت  20آبان و ژنوتیپهای EH-86-12 ،EH-85-9

و  EH-87-4در تاریخ کاشت  20آذرماه) بود (جدول .)5باالتر بودن ماده خشک تولیدی (با میانگین  14/976تن در هکتار)
و پایینتر بودن درصد فیبر غیر قابل حل در شویندههای اسیدی (با میانگین  31درصد) در ژنوتیپ  EH-86-12بیانگر
باالتر بودن کیفیت این تیمار در مقایسه با سایر تیمارها میباشد .هضمپذیری علوفه رابطه مستقیمی با ویژگیهای دیواره
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سلولی دارد .محتویات درون سلولی تا حدود  100درصد قابلیت هضم دارند و با افزایش سن گیاه تغییری در هضمپذیری
آنها به وجود نمیآید ،در حالی که ساختار شیمیایی دیواره سلولی تغییر میکند و با پیر شدن گیاه محتویات فیبر کل گیاه

میزان فیبر علوفه باالتر باشد خوش خوراکی و ارزش کیفی آن کمتر خواهد شد ( .)Miron et al., 2007در تاریخ کاشت
زودرس گیاه دارای فیبر باالیی بود و با تاخیر در تاریخ کاشت از محتوای فیبر گیاه کاسته شد (جدول .)5با افزایش سن
گیاه ،تجمع لیگنین افزایش مییابد که این امر سبب کاهش ارزش کیفی علوفه خواهد شد .بر اساس نتایج ،از نظر میزان
خاکستر ،فقط میان ژنوتیپهای مورد بررسی تفاوت آماری معنیدار مشاهده شد .تیمارهای مورد بررسی اثر معنیدار بر
محتوای خاکستر نداشتند .خاکستر دارای عناصر معدنی مختلفی از جمله کلسیم ،منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،روی و منگنز می-
باشد ( .)Miron et al., 2007اهمیت عناصر معدنی بهدلیل نیاز آنها برای فعالیت سلولها میباشد .ژنوتیپهای EH-87-

( 4فاقد اختالف آماری معنیدار با سایر ژنوتیپهای مورد بررسی بهجز رقم لوت) و لوت بهترتیب حداکثر و حداقل خاکستر
را دارا بودند (جدول.)5
نتایج همبستگی صفات نشان داد که افزایش در عملکرد ماده خشک (علوفه  +دانه) ،افزایش در محتوای پروتئین
(** )r=0/769را در پی داشت .نتایج همبستگی صفات حاکی از همبستگی مثبت و معنیدار شاخص سطح برگ با هدایت
روزنهای (* )r=0/450است .با افزایش هدایت روزنهای (* )r=0/434و غلظت کلروفیل (** ،)r=0/750فتوسنتز افزایش
یافت .همبستگی مثبتی بین فتوسنتز و سرعت تعرق (** )r=0/659دیده شد .با افزایش سطح برگ (بهعنوان عمدهترین
سطح فتوسنتز کننده( ،به دلیل افزایش رشد و تقسیم سلولی و افزایش تولید مواد پرورده و ذخیره آن و افزایش فتوسنتز،
تولید ماده خشک و در نتیجه خاکستر (* )r=0/395افزایش یافت .فتوسنتز با هدایت روزنهای همبستگی باالیی
(** )r=0/434نشان داد ،در نتیجه با افزایش در هدایت روزنهای جذب دی اکسید کربن توسط گیاه و در نتیجه
فتوسنتزافزایش یافت (جدول )6همبستگی باالی هدایت روزنهای و سرعت تعرق (* )r=0/457نشان داد که در زمان مواجه
شدن با دمای باال ،روزنهها بسته شده و کاهش تعرق رخ میدهد .این موضوع از طریق کاهش هدایت هیدرولیکی ریشه،
سبب تشدید تنش رطوبتی میگردد .تنش دمای باال از طریق بسته شدن روزنهها و کاهش سرعت تعرق سبب کاهش
فتوسنتز و ممانعت از رشد شده و تجمع ماده خشک را کاهش داد.
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جدول :1تجزیه واریانس برخی صفات بررسی شده در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف
درجه
آزادی

عملکرد ماده خشک

عملکرد دانه

شاخص سطح برگ

غلظت کلروفیل

هدایت روزنه ای

سرعت فتوسنتز

سرعت تعرق

عملکرد پروتئین

تکرار

2

432798233 ns

71198400 ns

1849678 ns

16478 ns

555244 ns

4/678 ns

434/344 ns

915/744ns

تاریخ کاشت

2

1252655433**

131368533**

1721980344**

399211 ns

1116578 ns

421/744**

1129/011*

3858522/3**

خطا

4

190899667

4224083

5244911

70494

586644

13/461

384/894

775/69

رقم

4

3072561844**

390227072**

230574739**

81461**

1577194**

10/628 ns

203/094 ns

96387/03**

تاریخ کاشت در رقم

8

627609044**

119853464**

102120456**

32419**

245536 ns

10/286 ns

130/011 ns

112751/59**

برداشت علوفه

1

1658389878**

4692100 ns

1285987378**

31600**

84100 ns

156/011*

34/844ns

30176/71*

تاریخ کاشت در برداشت علوفه

2

199937744**

3097200 ns

185861878**

105633**

2660800**

116/678*

1077/478*

193211/34**

رقم در برداشت علوفه

4

1237205711**

2450461 ns

85901739**

6239 ns

311794 ns

1/650 ns

238/206 ns

78700/63**

تاریخ کاشت در رقم در برداشت علوفه

8

1159686578*

27718103**

35426489**

13314 ns

914286*

8/492 ns

39/922 ns

96628/844**

خطا

54

120257436

2696843

5401204

7686

275/153

17/163

157/069

7269/057

ضریب تغییرات (درصد)



1915

23/54

1878

27/01

13/05

14/63

885

759

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح  5درصد و  1درصد :ns ،فاقد اختالف آماری معنیدار.
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جدول :2نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل برخی صفات بررسی شده در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف

جو لوت
20آبان

EH-85-9

EH-86-12

EH-87-4

جو زهک

جو لوت
20آذر

EH-85-9

EH-86-12

EH-87-4

جو زهک
جو لوت

20دی

EH-85-9

EH-86-12

EH-87-4

عملکرد ماده خشک

عملکرد دانه

(تن/هکتار)

(تن/هکتار)

دو مرحله برداشت

15/20a

3/49bc

یک مرحله برداشت

14/74a

5/41a

3/0bc

دو مرحله برداشت

13/37b

4/15b

6/6a

115bc

یک مرحله برداشت

11/40c

4/89a

3/3bc

116bc

499ef

دو مرحله برداشت

10/99cd

2/51d

6/4a

113bc

434fg

یک مرحله برداشت

9/44de

3/76bc

2/0c

119b

326h

دو مرحله برداشت

14/94a

3/47c

6/0a

112bc

813a

یک مرحله برداشت

14/29ab

4/80ab

2/4c

140ab

525e

دو مرحله برداشت

13/64b

3/91bc

5/7a

109c

661c

یک مرحله برداشت

12/11c

4/50ab

2/2c

137ab

459f

دو مرحله برداشت

11/71c

4/54ab

5/4ab

118bc

705bc

یک مرحله برداشت

11/95c

4/58ab

2/1c

128b

442f

دو مرحله برداشت

11/03cd

4/27b

5/0ab

100c

724b

یک مرحله برداشت

9/72d

4/51ab

2/0c

136a

452fg

دو مرحله برداشت

12/00c

2/95cd

4/2b

101c

564de

یک مرحله برداشت

11/63c

4/86a

2/1c

117bc

338h

دو مرحله برداشت

15/56a

3/89bc

6/2a

115bc

828a

یک مرحله برداشت

14/36a

4/70ab

2/1c

116bc

467f

دو مرحله برداشت

13/12b

4/19b

5/2ab

80d

579d

یک مرحله برداشت

11/20c

4/34ab

6/1a

105c

416fg

دو مرحله برداشت

12/33c

4/96a

3/4bc

130ab

697bc

یک مرحله برداشت

12/02c

5/29a

4/1b

146a

474ef

دو مرحله برداشت

12/61bc

3/40c

5/0ab

106c

668c

یک مرحله برداشت

12/43c

4/88a

6/1a

121b

530e

دو مرحله برداشت

10/80d

2/94cd

4/8ab

111bc

529e

یک مرحله برداشت

10/64d

3/18c

3/1bc

119b

374g

دو مرحله برداشت

14/42a

3/92bc

4/2b

112bc

537e

یک مرحله برداشت

14/48a

3/96b

2/1c

126b

621cd

دو مرحله برداشت

10/46d

2/48d

4/9ab

105c

603d

یک مرحله برداشت

8/84e

3/51c

2/1c

115b

369gh

1/55

0/48

1/9

22/1

67/7

میزان LSD

(سانتیمتر/ثانیه)

(کیلوگرم/هکتار)

6/9a

120b

742b

157a

469f
721b

شاخص سطح برگ

جدول :3مقایسه میانگین اثرات اثرات متقابل برخی صفات بررسی شده در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف

 20آبان
20آذر
20دی

غلظت

سرعت فتوسنتز

سرعت تعرق

کلروفیل

(میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه)

(میلیمول بر مترمربع بر ثانیه)

دو مرحله برداشت

41ab

27a

115 a

یک مرحله برداشت

48a

30a

121 a

دو مرحله برداشت

25b

20b

104 b

یک مرحله برداشت

32ab

23ab

111 ab

دو مرحله برداشت

22b

21ab

106 ab

یک مرحله برداشت

31ab

22ab

110 ab

19/3

7/3

16/1

میزان LSD
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جو زهک

هدایت روزنهای

عملکرد پروتئین
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جدول :4تجزیه واریانس برخی صفات بررسی شده در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف
میانگین مربعات
تکرار

2

3267*

تاریخ کاشت

2

0200 ns

164822**

خطا

4

0267

5489

رقم

4

2690*

100744**

تاریخ کاشت در رقم

8

1700 ns

83794**

خطا

24

1017

7878

ضریب تغییرات (درصد)

ـ

455

934

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح  5درصد و  1درصد :ns ،فاقد اختالف آماری معنیدار.

جدول :5نتایج مقایسه میانگین صفات فیبر خام و خاکستر در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف

20آبان

20آذر

20دی

محتوای فیبر خام

محتوای خاکستر

(درصد)

(درصد)

جو زهک

41/62ab

ab10

جو لوت

44/59a

b9

EH-85-9

29/39f

ab10

EH-86-12

35/87d

ab10

EH-87-4

44/25a

ab11

جو زهک

40/01b

ab11

جو لوت

42/18ab

b9

EH-85-9

29/29f

ab10

EH-86-12

29/51f

b9

EH-87-4

29/06f

a12

جو زهک

35/08d

ab10

جو لوت

28/43g

ab10

EH-85-9

34/58de

ab11

EH-86-12

33/09e

ab10

EH-87-4

33/75de

ab10

2/66

3

میزان LSD

جدول :6نتایج همبستگی صفات مورد مطالعه
2

1

4

3

7

5

6

فتوسنتز

سرعت تعرق










فیبر

خاکستر







عملکرد

شاخص

غلظت

هدایت

ماده خشک

سطح برگ

کلروفیل

روزنه ای

2

0351ns









3

0048 ns

0035 ns































0195 ns

0247 ns

0184 ns







0328 ns

0482*

0416*

0195 ns





4

0132 ns

0450*

5

0009 ns

0021 ns

**

0750 

*

0492**

0434 



0132 ns

0636**

0457*

0659**

6

0056 ns

7

0769**

**

0642 

0250 ns

8

0078 ns

0433*

0566*

9

0428*

0197 ns

0168 ns

*

0395 

0281 ns

0247 ns

محتوای

8

9

پروتئین

0046 ns

ns

0156 

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد ns ،فاقد اختالف معنیدار

1
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نتیجهگیری
در این بررسی مشخص گردید که تیمارهای دو مرحله برداشت علوفه دارای عملکرد ماده خشک و پروتئین بیشتری

عملکرد علوفه و عملکرد پروتئین و نیز کمترین درصد فیبر به ژنوتیپ  EH–86-12تعلق داشت و در مقایسه با سایر ارقام
از ارزش علوفهای باالیی برخوردار بود .پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط آب و هوایی خوزستان ،تاخیر در تاریخ کاشت
جو سبب افت عملکرد ماده خشک شده و تاریخ کاشت مناسب 20 ،آبان ماه میباشد و ژنوتیپ  EH–86-12بهدلیل دارا
بودن عملکرد دانه و علوفه باالتر (بدون اختالف آماری معنیدار با رقم زهک) و ثبات بهتر در شرایط گرمای ناشی از تاخیر
در تاریخ کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است و از سوی دیگر برداشت علوفه در این ژنوتیپ ،تاثیر زیادی برعملکرد دانه
نداشته لذا بهنظر میرسد ژنوتیپ یاد شده میتواند بهعنوان ژنوتیپ مناسب جهت تولید علوفه و دانه در منطقه اهواز و
مناطق مشابه در شرایط کشت تاخیری در نظر گرفته شود و نیز با داشتن پتانسیل تولید دومنظوره در اولویت کشت و
توسعه و یا فعالیتهای تحقیقاتی بیشتر قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز بهخاطر تأمین هزینههای مورد نیاز این
طرح در قالب قرارداد پژوهانه به شماره  SCU.AA98.139تشکر و قدردانی مینمایند.
منابع
ابرناک ،س ،.زارعی ،ل .و چقامیرزا ،ک .1396 .ارزیابی برخی صفات مهم زراعی و فیزیولوژیک در ارقام جو در
شرایط دیم .نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.41-63 :)36( 9 .
اسدالهزاده ،ر ،.حاتمی ،ع .و نادری ،ا  .1398 .اثر تنش گرما و محدودیت آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام
گندم .نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.119-138 :)43( 11 .
خواجهپور ،م.ر .1387 .اصول زراعت (ویرایش چهارم) .انتشارات جهاد دانشگاهی .دانشگاه تکنولوژی اصفهان654 .
ص.
داداشزاده ،س .و سیدشریفی ،ر .1396.برهمکنش قطع آبیاری ،کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد و
برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی جو ( .)Hordeum vulgare L.نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهواز.5-25 :)36( 9 .
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