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 چكيده 
ي رشد ونياز گيرد با توجه به طول دورهمصرف كودهاي شيميايي در شرايط مختلف محيطي تحت تاثير قرار مي كارايي  

هاي مديريت زراعي غذايي باال، همواره مصرف انواع كودهاي شيميايي در خاک نياز است. بنابراين ضروري است كه با روش

هاي گياه را فراهم نمود، به همين يش عملكرد و ساير ويژگيمناسب عالوه بر افزايش راندمان مصرف كود، موجبات افزا

منظور اين آزمايش جهت ارزيابي تاثير مصرف نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك در شرايط تنش كمبود آب انجام شد. محل 

تي در سه سطح ) انجام آزمايش مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي بود. فاكتورها شامل رژيم رطوب

1N :0 ,ي گلدهي و بدون آبياري يا ديم ( و كود نيتروژنه از منبع اوره در چهار سطح ) آبياري تكميلي، قطع آبياري در مرحله

 120: 4, N80: 3, N40: 2N ي خشك از اندام كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار ( در نظر گرفته شد. مقدار انتقال ماده

گرم برمتر مربع( در  23/31ي خشك با )ح كود نيتروژن و تنش قرار گرفت و بيشترين ميزان انتقال مادههوايي تحت تاثير سطو

كيلوگرم  120سطح كودي صفر حاصل شد با افزايش مقدار كود ميزان انتقال كاهش يافت به طوري كه در سطح كودي 

گرم  89/15گرم بر مترمربع( و كمترين ) 38/28ن )گرم بر متر مربع كاهش يافت. بيشتري 33/18نيتروژن خالص در هكتار به 

بر متر مربع(مقدار انتقال مجدد به ترتيب در شرايط بدون آبياري و آبياري كامل حاصل شد )البته ميزان انتقال در شرايط ديم 

 3786رد )ي گلدهي نداشت(. اين در حاليست كه بيشتربن ميزان عملكدار چنداني با قطع آبياري در مرحلهتفاوت معني

كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص حاصل شد. همچنين براي سطوح  80كيلوگرم در هكتار( در آبياري كامل و در سطح كودي 

و شاهد به دست آمد.  80كيلوگرم بر هكتار در سطح  1482و  2482كود نيتروژن بيشترين و كمترين مقدار عملكرد با مقادير 

ياه باعث افزايش شاخص سطح برگ شد در نتيجه سهم فتوسنتز جاري در پر كردن دانه كود نيتروژن با افزايش سطح سبز گ

و  3119افزايش يافت و از اين طريق باعث افزايش عملكرد دانه تقريبا ٌ تا دو برابر شد بيشترين و كمترين ميزان عملكرد )

. همچنين سهم انتقال ماده خشك در عملكرد كيلوگرم بر هكتار( به ترتيب در شرايط آبياري كامل و ديم به دست آمد 974.5

دانه متاثر از سطوح آبياري و نيتروژن بود. كمبود رطوبت موجب شد تا گياه ماده خشك بيشتري را از طريق انتقال مجدد به 

دار بود ولي در شرايط مساعد به لحاظ آبياري اين مق %28/31دانه اختصاص دهد طوري كه اين مقدار در شرايط بدون آبياري 

 NHIافزايش پيدا كرد اما حداكثر  %26بود. شاخص برداشت نيتروژن با مصرف كود نيتروژن، در مقايسه با شاهد  %72/5فقط 

كيلوگرم نيتروژن خالص حاصل شد. كارايي جذب و استفاده از نيتروژن با مصرف كود بيشتر كاهش پيدا كرد كه  80در كود 

وژن حاصل شد. همچنين كارايي مصرف زراعي و فيزيولوژيكي نيتروژن نيز با كيلوگرم نيتر 120بيشترين كاهش در سطح 

كيلوگرم كود به دست آمد. مصرف  40افزايش مصرف كود كاهش پيدا كرد و بيشترين كارايي مصرف كود در سطح كودي 

تئين دانه شده و به تواند موجب برقراري تعادل بين عناصر غذايي و افزايش ميزان پروكود نيتروژن به مقدار مناسب مي

 شود.       عملكرد كمي و كيفي باال منتهي مي
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 مقدمه 

از مناطق جهان در معرض  يعين حال قسمت وسين است با ايزم يبات كره ين تركيتراز فراوانآب    

دات يتول يد كنندهن عامل محدويو مهمتر يطيمح ين تنش هايج ترياز را يقرار دارد. خشك يخشك

دهد ) پاتگر و همكاران،   ير قرار مياه را تحت تاثيگ( و رشد 1999ت، ي)است باشد يم يكشاورز

2005 .) 

باستان شروع شده است و در  يهامه خشك از زمانيبشر با كمبود آب در مناطق خشك و ن يمبارزه   

ت و مصارف مختلف يافزون جمعش روزير به خاطر افزايگيمستمر و پ يمبارزهز لزوم يحال حاضر ن

ارزشمند همواره در مناطق خشك و  يعيك منبع طبيرا كه آب به عنوان يگردد زياحساس م دايدآب ش

(.  1971تز، ييرود )ويبه شمار م يدات كشاورزيتول يبرا ياساس يك عامل بازدارندهيمه خشك ين

 يهااست كه در اكثر نقاط آن تنش يياز كشورها يكيانه يسال يمتر بارندگيليم 240توسط ز با ميران نيا

عدم امكان تداوم  يو در مواردخاک  يزين رفتن حاصلخيموجب كاهش عملكرد، از ب يطيمح

 ييايميوشيو  ب يدر سطوح مورفولوژ يطيمح يهااهان به تنشيده است. واكنش گيگرد يكشاورز

 ياهان برايهستند وتوان گ يشدن به هر تنش ازمند سازگازيزنده ماندن ن يان برااهيمتفاوت است. گ
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 دارد ) ياهيگ ين گونهيوقوع تنش و همچن يبه نوع، شدت، مدت و مرحله يها بستگسازش به تنش

 (.  2002؛ مانس،  2000وردانو و تسو، ي

اه را از حد يكه واكنش گ يطيمحط ير در شراييتنش عبارت است از هر گونه تغ يكيولوژياز نطر ب   

ل به حداكثر عملكرد الزم است ين ي( پس برا 1384و همكاران،  يمطلوب خارج سازد ) فضل آباد

ا يك يكه  ياهان مختلف متفاوت است و زمانيگ يط براين شرايكه انه رشد كند يط بهياه در شرايگ

اه تحت تنش يابد و گي يرد كاهش ماه باشد رشد و عملكيط خارج از حد تحمل گين شرايچند تا از ا

اه است ياجات گين احتيعوامل آب از مهمتر ين همهي(. در ب 1981رد ) الولر و همكاران، يگيقرار م

-ير قرار مياهان را تحت تاثيا مشخص كرده و ساختار و عملكرد گياهان را در سراسر دنيع گيكه توز

ات يازمند عمليد محصول غالت نيد توليجد يستم هاي. س( 1384و همكاران،  يدهد ) فضل آباد

ك عامل يتروژن به عنوان يها نقش نستمين سيباشند و در ايسالم م يطيدار و محيكارا، پا يتيريمد

 (.  2001، گاريبالا و ير است ) فاجريدن به عملكرد مطلوب انكارناپذيرس يبرا يديكل

تروژن موجب يشود. نيطور فراوان استفاده م است كه به ييايميش يهان كوديتروژن از مهمتريكود ن   

ش سطح برگ ين و افزايشه، باال رفتن مقدار پروتئيرشد ر شيها، افزارنگ بوته يرشد، شاداب عيتسر

مه خشك و مناطق معتدل كه به كشت غالت يتروژن خاک  در مناطق خشك و نيشود. آب و نيم

شدن دوره پر ين دو عامل در طيا رود.يشمار مش عملكرد به ين عوامل افزاياختصاص دارند از مهمتر

ق يتروژن از طرياز دانه به نيقسمت اعظم ن يطين شراياست در چن يطيمح يدانه از عوامل محدودكننده

تا  70غالت حدود  ( 1990ن و همكاران، يحس ) شودين ميتام يشيرو يهاتروژن از قسمتيافت نيدر

كند. از يكسب م سبز يهااز اندام يگلده يقبل از مرحله يارهيتروژن دانه را از مواد ذخيدرصد ن 80

كه  يند انتقال مجدد مواد، هنگاميفرآ يط يقبل از گلده يد شدهيخشك تول يانتقال ماده يطرف
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ز سهم قابل يدانه ن ييابد در عملكرد نهاييكاهش م يدر اثر تنش خشك يبعد از گلده يفتوسنتز جار

   (. 2001، يفرجنرد و يدارد )ما يتوجه

 يبرخه يمواد اول ه دام ويك منبع مهم در تغذيانسان و  ييغذا يازهاين يكنندهنيغالت به عنوان تام   

كسب  يهر كشور ييكند. در واقع گام اول خودكفايفا ميدر اقتصاد هر كشور ا يع، نقش اساسيصنا

ه ياول ياهد غالت جزء برنامهيش توليفزان ايبنابرا .باشديمردم آن كشور م ياصل يد غذايدر تول ييتوانا

جو به اند. اهداف خود گنجانده يرا در زمره ييل به خودكفايباشد كه نيم در حال توسعه يكشورها

كه ع است يوس يمياقل يگاربا دامنه انتشار و ساز يمقاوم به شور ياهيا گيمهم دن ين غلهيعنوان چهارم

د محصول يتول يدارند و تكافو يريكم و متغ يزان بارندگيم ق خشك كهشتر در مناطيل بين دليبه هم

 يه انسان و دام دارد به طوريدر تغد ياديشود. جو مصارف زيكشت م ،دهديبخش گندم را نمتيرضا

آن در  يهادانه ياباشد. ارزش علوفهيمردم ماز  ياديتعداد ز ياصل يا غذاياز مناطق دن يكه در برخ

ز ين يسازع مالتيدر صنا باشد ويذرت م يهادانه ياسه با ارزش علوفهيمقا ور قابليه دام و طيتغذ

از عوامل  يكين عنصر به عنوان يد جو ايتروژن در رشد، نمو و تولينظر به نقش مهم نكاربرد دارد. 

از  يب مناسبيركن انتخاب تي( بنابرا 1988رود ) گودرود و جلوم، يد به شمار ميتول يمحدودكننده

و  شتر كمك كنديد بيتروژن به توليمصرف ن ييش كارايو آب كه بتواند ضمن افزا تروژنيكود نسطوح 

از  يناش يطيست محيز يهاياز آلودگ يريد و جلوگيمربوط به تول يهانهيزبر كاهش ه گرياز طرف د

 مؤثر باشد. ييايميش يمصرف  نادرست كودها

 

 ش جو يدايخ پيمبدأ و تار

ز از يد هر دو نيدر تول يات زراعيمشابه گندم است و عمل يقدمت يزراعت داراخچه يجو از نظر تار   

، داشت و برداشت مشابه است. آثار ده هزار سال قبل جو غالفدار همراه با يبستر بذر گرفته تا بذركار
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ز در يا لخت نيبدون غالف  يجوهاعراق و  يجارمو واقع در شمال شرق يدهكده يهاگندم، در خرابه

جو در  ي(. دانه1963ن، يئونارد ومارتلاند ) ن و تبت به دست آمدهيژه چي، به ويجنوب شرق يايآس

ها جو را يونانياز نباتات مقدس و  يكيها جو را ينيداشته است. چ ين ملل مختلف احترام خاصيب

طور قطع  جو به ياند. منشأ و موطن اصلدانستهيانسان خلق كرده است م يبرا دكه خداون يين غداياول

ران، يزاگرس در غرب ا يهااه كوهين گيده دارد كه خاستگاه اي( عق 1971هارالن )  يست وليمعلوم ن

 ن بوده است. يه و فلسطيدر ترك يجنوب يآناتول

 

 آمار ينهيجو در آئ

ون يليم 1.5ب برابر يبه ترت 1998تا  1997 يران در سال زراعيد جو در اير كشت و توليسطح ز   

درصد سطح  42ون تن بوده است. يليم 150ون هكتار و يليم 66.5ا برابر يون تن ودر دنيليم 2.5 هكتار و

د آن در يدرصد تول 71 يم است وليدرصد آن به صورت د 58و  يران به صورت آبير كشت جو در ايز

در  د جو،ير كشت و توليد. از نظر سطح زيآيم به دست ميد يدرصد از اراض 29و يآب يكشور از اراض

ن يانگيروند. ميجو به شمار م يدكنندهين توليه مهمتريجهان، روس يان كشورهايران، خراسان و از ميا

 يكشورها يلوگرم در هكتار است. وليك 2260و  1650ب برابر يبه ترتا يران و دنيعملكرد جو در ا

 يلوگرم در هكتار دارايك 5841و  6045، 6050د يآلمان، فرانسه و انگلستان از نظر سطح عملكرد با تول

ن و پعربستان، ژا يكشورها ه تعلق دارد.ين سطح عملكرد به روسيترنيياول تا سوم هستند. پا يهامقام

ران يروند. ايا از صادركنندگان آن به شمار مين از واردكنندگان جو و آلمان، فرانسه، كانادا و استراليچ

هزار تن 12لغ بر با 1996كه مقدار آن در سال  يرجو است به طو يواردكننده يز از جمله كشورهاين

  ( 1377نام، يب گزارش شده است )

 :ييايجغراف يپراكندگ
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متفاوت رشد كند و ارقام آن نسبت به  ييط آب و هوايتواند در شراياست كه م ياهانيگ جمله جو از   

د يباال برو ييايجغراف اد و عرضيتواند در ارتفاعات زيدارند. جو م يمختلف سازگار يطيط محيشرا

اه در ين گيشود. ايدرجه در نروژ كشت م 70 ييايتا عرض جغراف يشمال يمكرهيكه در ن يبه طور

در  يمتر 5000در تبت و  يمتر 4700دارد تا ارتفاع  ياديا مقاومت زيرات ارتفاع از سطح درييمقابل تغ

 ريودر مناطق گرمس ر نشدهيط سردسحصر به نقازراعت جو من ،نيبا وجود ا .شوديهندوستان كشت م

 (.  1375ا، يبهن د )گرديز كشت مير نيگرمس مهيون

 

 جو  يمورفولوژ 

ان، يگندم يرهيتشود و به يافت ميكساله و روزبلند كه به دو نوع زمستانه و بهاره يست ا ياهيجو گ   

ن كه يا با وجود تعلق دارد. 4ولگاره يو گونه 3سهيتيتر يفهيطا ،2ومي، جنس هورد1هيهورد يرهيرتيز

 2N )د يو هگزاپلوئ ( 2N = 4X = 28 )د ي، تتراپلوئ( 2N = 2X = 14) د يپلوئيد يهاگونه يدارا

= 6X = 42 ) ها نآ يه كروموزوميپاد هستند وعدد يپلوئيا دعموم يزراع يجوها يتمام ياست ول

X= 7  به دو نوع غالف ،وپسيصول به كاردن محيلما و پالئا به هنگام رس دنيچسباست. جو از نظر-

ن كه در هر يزه و از نظر اييز كاشته شوند به دو نوع بهاره وپاييا پاين كه در بهار يدار ولخت، از لحاظ ا

پر نوع دوپر و شش بارور وجود داشته باشد به دو يا سه عدد سنبلچهيك ين آن يآذ گره محور گل

است و سبزشدن آن  يو دوقطب 5ليپوژيجو ه يهادانه يزنهجوان(.  1384اربط،  يكاظم شود )يافت مي

 (.  1376و همكاران،  ينورمحمد رد )يگيروز بعد از كاشت صورت م 12تا  8

                                                 
1 - Hordieh                           2- Hordeum                        3- Triticeae 
                                              

 

4- Vulgare 
1-  Hypogeal   2- Seminal  3- Peduncle 
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 يهاشهيگر غالت رينند دما .انگره استيشكل، بدون گره و م يااستوانه يجو ساختمان ساده شهير   

نال يسم يهاشهيشوند. تعداد ريم ميتقس يگره يهاشهيو ر 6ناليا سميه ياول يهاشهيجو به دو گروه ر

 يهااز آغازه يدهبه هنگام پنجهنابجا  يهاشهير است. رييعدد متغ 5-7ن يش از گندم بوده وبيدر جو ب

 به يو برخ ينال به طور عموديسم يهاشهينند راز آنها ما يند. برخيآيموجود در طوقه به وجود م

رشد آنها  يبهاره وطول دوره يجوها ياشهيستم ري. س(1972كنند )آرنون، يدر خاک نفوذ م يطور افق

شتر از بهاره يزه بييپا يل عملكرد جوهاين دليتر و كوتاهتر است به همفيزه ضعييپ پايسه با تيدر مقا

ن گره يب يار كوتاه است كه در فاصلهيبس يهاانگرهياز ساقه با م ي. طوقه بخش(1378، ياست )كاظم

 شود.يل ميتشك يقين برگ حقيو اول يليكلئوپت

 

 يبارور در جوها يهاز پنجهيكه تعداد كل پنجه و ن يط است به طوريپ و محيتعداد پنجه تابع ژنوت   

ر تراكم بوته يجو تحت تأث ينجه(. تعداد پ1982مونس، يفه است )سيشش رد يهاشتر از جويفه بيدورد

كه اگر از  يرد در صورتيگيره قرار مياز جمله رطوبت قابل استفاده، عمق كاشت و غ يطيو عوامل مح

ها كند. تعداد برگ در پنجهير مييعدد تغ 3-5ن يبارور ب يهاح استفاده شود تعداد پنجهيمقدار بذر صح

مونس و همكاران، يس آغازش آنها كمتر است ) يم براالزرا مدت زمان ياست ز ياصل يكمتر از ساقه

1982  .) 

 

عدد  6-8توپر است كه  يهاو گره ياماشوره يهاانگرهيشامل م و شكل ياساقه ساختمان استوانه   

ز ياد است. ارتفاع ساقه ونيار زيها بسانگرهين جوها از نظر تعداد ميدر ب يكيانگره دارد. تنوع ژنتيم

پاكوتاه  يهامتر در بوتهيسانت 70تا  30ن يتواند بياست و م يطيپ و عوامل محيع ژنوتاستقامت آن تاب

ن ييكه بالفاصله در پا 7پدانكل يكند. انتهاحاصل ر ييپابلند تغ يهامتر در بوتهيسانت 150ش از يتا ب

ا يچش يپ يده و دارايخم يم، به طور نسبيشود و ممكن است مستقيده ميسنبله قرار گرفته گردن نام

 (.  1985د، ير انحنا باشد )
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 يگنبد يك برآمدگيقرار دارند و در آنجا  ييرشد انتها يجو تك تك در اطراف نقطه هياول يهابرگ   

ر ييعدد تغ 5-7ن يها در هر ساقه بشوند. تعداد برگيدهد و به طور متناوب ظاهر ميل ميشكل را تشك

(. هر برگ شامل 1922ز گزارش شده است )هارالن و پوپ، يند عد 15ها تا گونه يدر برخ يكند. وليم

ساعت  يغالف، پهنك، گوشوارک و زبانك است. پهنك برگ جو مانند گندم در جهت حركت عقربه

جو  يك بوتهيموجود در  يهابرگ يشتر از گندم است. اندازهيبرگ جو ب يهاگچد. تعداد رگبريپيم

ز به ين پهنك نيتروچكها است. و كر برگينوک گردتر از سان برگ كوچكتر و يمتفاوت است. اول

فه است )آرنون، يردشش يجوهاكتر از يفه باريدورد يدر جوها تعلق دارد. پهنك برگ برگ پرچم

ها به رد. گوشوارکيگيژه طول روز قرار ميط به وير محيپ تحت تاثيك ژنوتيبرگ در  ي(. اندازه1972

 ياند. اندازهند ساقه را در محل اتصال غالف به پهنك احاطه كردهال مانگچن يصورت دو زائده

گر غالت در يجو در شناخت آن از د يو مشخصه تر استجو از گندم و چاودار بزرگ يهاگوشوارک

  (. 1985د، يرشد بوته است )ر يهيولمراحل ا

 

ل يتشك ييهاسنبلچه ز مجموعهكاله ايتي، چاودار و ترن جو سنبله است. سنبله جو مانند گندميآذگل   

اند. در س متصل شدهيگزاگ به نام راكيمحور ز يهام و بدون دمگل به گرهيشده كه به طور مستق

 ن محور انعطافيو اصالح شده ا يزراع يدر جوها يمحور سنبله شكننده است ول يوحش يجوها

ها در محور سنبله و طول نهقرار گرفتن دا سنبله جو تابع نحوه يرشكننده است. شكل كليو غر يپذ

ر ييرفشرده بودن سنبله متغيا غيته و فشرده يبا توجه به وارس يراك يهاگره يآن است. فاصله يبندها

 يطيمحط يجو به شرا ياز سازگار يرفشرده بودن سنبله حاكي(. غ1963ن، يلئونارد و مارت است )

ل شده است. به يز تشكيت نوک يگلوم خطجو از دو عدد  يها(. سنبلچه 1954هارالن،  مرطوب است )

 يان واحد سه سنبلچهيمتصل هستند. ا ياتك گلچه محور سنبله سه عدد سنبلچه يهاهك از گريهر 

 يرند. در جوهايگيدرجه قرار م 180 ن محور سنبله با فاصلهيب در طرفك گره به طور متناويدر 
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ند شكل و ا كيها بارگلوم(.  1985اران، و همك چيو بارور است ) يوسط يهچفه فقط سنبليدورد

روزنه در  يپالئا كوچكتر بوده و دارا يگر است. اندازهيكديمشابه  يك دانه تا حدي يهاگلوم ياندازه

ول به ط يشكيآن به ر يرونيروزنه است سمت ب يدارا يلما فقط در سطح درون يهر دو سطح است ول

ا بدون خار باشد. اورسون يخاردار است شك ممكن ي(. ر1972شود )آرنون، يم يمتر منتهيليم 30-1

د يشد يجو همبستگ يدهشك با قدرت محصولير ي( گزارش كردند صفت بدون خار1955و شالر )

 شود. يدانه و كاه كاسته م يات علوفهيفي، از كجو شكير يبه علت خاردارل ين دليدارد به هم

ن تفاوت كه طول آن در جو بلندتر يدم است با اه گنيش عملكرد درجو شبيشك در افزاينقش ر   

(. در  1972آرنون،  شتر است )يش عملكرد جو بيو افزا آن در پر شدن دانه يجه اثر كلياست در نت

شك يا جداكردن ري ين خرمنكوبيكنند بنابرايزش ميدن دانه ريها به هنگام رسشكيها رتهياز وار يبرخ

 ز باالتر است. يه دام نيها در تغذن گونه دانهيا يات علوفهيفيتر بوده و كآنها از دانه آسان

شود يده ميپوش يوخارج يداخل يهانكيپوش يلهيدن به وسيجو گندمه است و به هنگام رس يدانه   

كه لما آن  ييپشت دانه، جا ينييچسبد. در بخش پايار دانه به آن ميش يهيال در پايبه نام راك يادهيو زا

توان يز در حال ركود است. با استفاده از شكل دانه مياه ريك گين قرار دارد و در واقع يجن را پوشانده

ها دانه يهيفه كليجو دورد يهاتهيدر وارص داد. يگر تشخيكديفه را از يردفه و ششيدورد يجوها

ن يود به اشيت آنها در سنبله مشخص ميمتقارن هستند. اختالف آنها از نظر اندازه با توجه به موقع

 يهستند. تعداد دانه در سنبله ييا انتهاي ياهيپا يهاتر از دانهسنبله درشت يانيبخش م يهاكه دانه يمعن

 يهار است. دانهيعدد متغ 15 – 30ن يفه بيدورد يعدد ودر جوها 25 – 60ن يفه بيردجو شش

 يمناسب است. هر قدر اندازه انسان يهيلخت از نظر تغذ يهاو دانه يسازع مالتيدار در صناپوشش

ل به يد ماي، سفيتواند كاهيجو م يباشد. رنگ دانهيمطلوب م يسازها مشابه باشد از نظر مالتدانه
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ند يآين به وجود ميانيآنتوس ير بر اثر وجود رنگدانهيباشد كه سه رنگ اخ يآبا ياه، بنفش يكاه، قرمز، س

 (. 1972، آرنون)

 نيآذش گليآراجو از لحاظ  يبندطبقه

 

 دارد.  وجود بارور ين جوها در هر بند از محور سنبله سه گلچهيفه : در ايردجو شش

 يدارند كه وسط ياگلچه تك يسنبلچه سهخود  يجوها در هر بند از محور سنبله نيفه : ايجو دورد

 (.  1373ا، يبهن ربارور است )يغ يركنا يدو سنبلچهور و بار

 جو  ياكولوژ

از كم به رطوبت و تطابق با يز به سبب نيو ن يطيمح يهايجو به علت مقاومتش در مقابل ناسازگار   

سه با يدارد ودر مقا يد كوتاهيتول يشود. جو دورهياز نقاط جهان كشت م ياريط كشت، در بسيمح

 يندگو كمبود بار يطيط نامساعد محيها دارد ودر شرايماريو ب يبه خشك يشتريگندم مقاومت ب

ن يزان عملكرد ايم ميط دي(. در شرا 1376و همكاران،  ينورمحمد است ) شتر از گندميعملكرد آن ب

مه ين يط آب و هوايتر بوده ودر شرامقاوم ياه به خشكين گيشتر از گندم و چاودار است. اياه بيگ

 يغلهن يترمحصولتواند پريد غالت عامل محدودكننده است جو ميتول يخشك آن جا كه برا

از ين يبه رطوبت كمتر يزنجوانه يجو نسبت به گندم برا ي(. دانه 1378، يكاظم باشد ) يريسردس

ط مساعد يبر اثر كمبود رطوبت خشك شود با فراهم شدن شرا يزنكه بعد از جوانه يدارد ودر موارد

مقاوم  يه خشككه نسبت ب ياه با وجودين گي(. ا 1368، يكوچك رد )يگيرشد مجدد خود را از سر م

ن يتواند تحمل كند در ايگندم نم يگرم و خشك را به اندازه يل سنبله هواياست اما بعد از تشك

 يجو برا يابد. به طور كلييشوند و عملكرد محصول كاهش ميپر نم يعيها به طور طبط دانهيشرا

زه به ييجو پادهد. يح ميگرم و مرطوب ترج يخنك و مرطوب را به آب و هوا يآب وهوا ،رشد

جو ازمند است. يگراد از كاشت تا برداشت نيدرجه سانت 1600 – 1700و جو بهاره به  1900 – 2000
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كند. يمختلف رشد م يهااه در خاکين گيباشد. ايخاک م ياه به شورين گيترن غالت مقاوميدر ب

زراعت  يها براکن خايبهتر يدهند وليرا به كاشت جو اختصاص م زيكم حاصلخ يهامعموالٌ خاک

كه  ييهانيكند ودر زميرا تحمل نم يدياس يهاباشد. خاکيم يو لوم رس ي، لوميمونيل يهاجو خاک

pH (.  1373ا، يبهن د)يرويباشد بهتر ميم 7 – 8ن يها بآن 

   كمبود آبتنش 

انسان به كار  ك در مورديولوژين بار توسط دانشمندان علوم بيست كه اولا ياواژه( stress ) تنش   

وارد آوردن  يكه امكان بالقوه يك گرفته شده و آن را به عنوان هر عامليزين واژه از علم فيبرده شد. ا

 كيولوژيزيف يندهايفرا يرعاديند غرو يجهيد. تنش نتنكنيف ميصدمه به موجودات زنده را دارد تعر

 بيتوان آس يتنش داراشود. يل محاص يطيو مح يستياز عوامل ز يبيا تركيك ير ياست كه از تًاث

داده و ممكن است به صورت كاهش  يرو يرعاديسم غيك متابولي جهيد كه به صورت نتباشيم يرسان

 (.  1372حكمت شعار،  ها بروز كند )از اندام يمرگ برخا ياه و يرشد، مرگ گ

 اهان ينقش آب در رشد گ

 سلولموجب آماس ) تورژسانس ( و بزرگ شدن كند و يفا ميا يااهان نقش عمدهيآب در رشد گ   

اهان يگ يفتوسنتز يهاتي، در فعالروديآب از مواد متشكله مهم موجودات زنده به شمار م گردد،يم

شوند و يدر آن حل م هادراتياست كه امالح و كربوه يرا به عهده دارد، و باالخره حالل ينقش مهم

به  يگر و از عضويبه بافت د يگر، از بافتيد ياختهياخته به يك يتواند حركت آنها را از ين ميبنابرا

جه عملكرد را يزان فتوسنتز و در نتيتواند مين جهت است كه كمبود آب مي. به اكندل يگر تسهيعضو د

 يدهير دهد. بنا به عقييل گل و دانه را تغيت محصول، تشكيفيها، كها، ساقهشهيكاهش، طرز رشد ر

م تحت يرمستقياه، و به طور غيگ ير تنش آب داخليم تحت تاثياه به طور مستقيد گ( رش 1963كرامر ) 

 يمعتقد است كه تنها مقدار آب موجود در خاک برا يرد. ويگير تنش آب موجود در خاک قرار ميتاث
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اه ياه است كه در رشد گيآب گ يدر واقع تعادل داخل ستين يزان عملكرد كافير آب در ميتاث يابيارزش

-يسه با مقدار تعرق كاهش ميكه مقدار جذب آب در خاک در مقا يبه عنوان مثال، موقعت دارد. دخال

اد و يط زيمح يكه دما ياست كه در مواقع ين بدان معنيشود. اياه تنش ظاهر ميابد در داخل گي

دستخوش  يات مزرعهيك به ظرفينزد يدر نقطه ياه ممكن است حتيهوا كم است گ يرطوبت نسب

اهان ياز گ ياريباال است بس ين و رطوبت نسبييكه دما پا ين در مواقعيرد. همچنيد قرار بگيدتنش ش

 رند. يگيقرار نم يز در معرض پژمردگيدر خاک نسبتاً خشك ن يحت

  يخشكو عملكرد به  يشياه از نظر رشد رويواكنش گ

فعال  يهابافت ين تازهدرصد وز 90تا  80ب است و ين تركيترآب مهم ،فعال ياهيك سلول گيدر    

سم، يكمبود آب بر متابولاست.  يار ضرورياه بسيرشد گ يدهد و برايل ميدر حال رشد را آب تشك

آن است.  يسطح برگ و مورفولوژ يگذارد. آب كنترل كنندهير مياه تاثيگ يو مورفولوژ يولوژيزيف

در  يريتا ً عملكرد آن به هنگام قرارگياه و نهايد گثر بر اقتصان ابزار مويتمندتردرن اندام قياغلب ا

ر ييقادر است با تغدارد  ييكه شاخص سطح برگ باال ياهي. گ( 1378،ي) كاظم است يط خشكيشرا

حفظ  يخشك يها آب را در طرا كنترل كرده و با بستن روزنه يورود يمقدار انرژ  يات روزنهيهدا

اهان به كمبود آب، بسته يگ ييايميوشيك و بيولوژيزيك، فيولوژمورف يها(. واكنش 1982ورا، يكند )پاس

ر ييندها را تغيآن فريترم تنها حساسيار ماليك تنش بسير است. يآن متغ يطول دورهو به شدت تنش 

ها به تنش ت آنيبسته به حساس گريد يندهايد شده و فرايرات تشديين تغيش تنش اي. با افزاددهيم

اه كه در تنش واقع يرشد گ يتنش آب مرحله يعالوه بر شدت و طول دورهرند. يگير قرار ميتاث تحت

 يگر مرحلهيت است به عبارت دياه حائز اهمير تنش بر رشد و عملكرد گيزان تاثيز در ميشود نيم

 يدوره يجات برگيسبز يبراشود. مثال يه ميشت آن توصكاه و هدف از يدر رابطه با نوع گ يبحران

شوند يا دانه كشت ميوه يد ميتول يكه برا ياهانياست. در مورد گ يشيرشد فعال رو يطدر  يحرانب

 (.1374و همكاران،  يدزفول ياست ) هاشم يبحران يدوره يشيزا يمرحله
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ن وزن دانه يانگيدو رقم جو، تعداد دانه در سنبله و م ي( نشان دادند كه برا 1970ولز و دوبتس )    

ز يگر نياز مطالعات د ياريرند. بسيگيو پرشدن دانه قرار م يشيمراحل زا يدر ط ير خشكيتحت تاث

ا، يحساس هستند ) فاجر يبه خشك يافشاندو هفته قبل از گرده خصوصا يان دانهااهينشان دادند كه گ

 يل دورهيذرت به خصوص در اوا ي( گزارش كرد عملكرد دانه1989)و همكاران گرنت (.  1980

 . باشديم نه به تنش آب حساسشدن داتا پر ظهور كاكل

ش يافزا يخشك بعد از رفع تنش يابد ولييادامه م يبا شدت كمتر يم سلوليتقس ،در خالل تنش   

به شدت سلول  يلتنش رشد طو ي. در طول دوهشودياز سر گرفته م يشترياندازه سلول با شدت ب

 (.  1376، يباشد )كوچكيدر مزرعه م اهانيگ يكوتولگ ين، علت اصلير قرار گرفته و هميتحت تاث

ونها و مواد ين، انتقال ي، پروتئهادراتيكربوه، سوخت وساز ييب مواد غذابر جذ ياثر خشك   

ها محافظ روزنه يهاسلول را آماسيها موثر است زآب در بستن روزنهروشن است. كمبود  يكيمتابول

شده ك جذبيمقدار گاز كربن رايزد دارد، يدر تول يار مهمينش اثر بسن واكيا .مقدار آب دارد به يبستگ

( عالئم  1986(. شولز )  1978د ) ترنر و همكاران، ينمايكنترل م مايق برگ فتوسنتز را مستقياز طر

قرار داد و اظهار  يها موثرند را مورد بررسم كاركرد روزنهيها كه در تنظشهياز ر ياحتمال كيمتابول

د كه منجر به انسداد يك اسيزيعمل آبس برخالفها ممكن است شهير در يدين توليتوكنيداشت س

 شود عمل كند.يها مروزنه

ن ي( كه ا 1969ابد )اسلچر، يياهان تحت تنش كاهش مياغلب در گ يمعدن ييجذب عناصر غذا   

ان تعرق باشد ) يه و كاهش جريتخل يهازميو مكان يياز تداخل جذب عناصر غذا يتواند ناشيعمل م

(.  1976دهد )اسپرنت، يز كاهش ميرا ن تروژنين(. تنش آب اغلب جذب  1982ائو، يبرادفورد و س

-يم يستميمر يهامسن به ساقه و بافت يها، انتقال فسفر از برگين عالئم تنش خشكياز اول يكي

وقوع  يدهنده ن امر نشانيرد و ايگيبالفاصله بعد از فسفر صورت م بايتقر تروژنينباشد. انتقال 

 سلول است. ير در اعمال عادييو تغ ينيز پروتئيدروليه
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تر ت نامناسبيفيد و منجر به كيز تداخل حاصل نمايدر بذر ن ييع مواد غذايتواند با توزيتنش آب م    

در  (. 1989الس و همكاران، يكيت ) اسما نشان داده شده اسيوع در مورد سون موضيا .بذر شود

-يها منيپروتئ يهيتجزشود يجاد مين اختالل ايپروتئ يهيز تجزيو ن ين سازيط تنش در پروتئيشرا

ن نبوده بلكه به ين موضوع در اثر كمبود پروتئياهان تحت تنش شود و ايخسارت به گ تواند موجب

 1983) كرامر،  باشد ين مياز شكسته شدن پروتئ ياک است كه ناشيمانند آمون يعلت تجمع مواد سم

 ياه تحت تنش پنجه مرغين در گيپرول ينهيد آمي( نشان دادند كه تجمع اس 1966لور ) ينبارنت و  (.

 برابر بود.  100تا  10ن يب

شه نسبت يست، گرچه اظهار شده است كه رشد ريشه چندان روشن نير يبر توسعه ياثرات خشك    

( در  1972ن ) يتوليبا (. 1980ابد ) بگ، ييش ميدر خالل تنش و پس از آن افزا ييهوا يهابه اندام

ن يا يمقاوم به خشك يهاتهيگندم و جو انجام داد مشاهده كرد كه در وار يهاتهيوار يكه رو يامطالعه

پنج  يهاهيشه در اليجو، وزن ر يتهي( در پنج وار 1975پاسال ) شتر است. يب شهيتوسعه راهان عمق يگ

كرد و مالحظه  يريگشه اندازهير يختلف توسعهدر مراحل م يك متريخاک را تا عمق  يمتريسانت

-در مرحله يمتريسانت 75تر از عمق نييشه در پاير يهر چه توسعه(  Pyiast)  يتهينمود كه در وار

 قدردارد. هر  يدر مقاومت به خشك يشتريشتر باشد سهم بيسفت هستند ب يريش يهاكه دانه يا

شتر است يط خشك بيآن در شرا ينيجن يهاشهيرت حفظ رقد ،مقاوم باشد يشتر به خشكيب ياتهيوار

 ياريرا به عنوان مع يدهشهير ي( الگو 1974و همكاران )  يتوارابد. ييتوسعه م ياطوقه يهاشهيو ر

م با تعداد يط تنش رطوبت مورد مطالعه قرار دادند. عملكرد به طور مستقيانتخاب گندم در شرا يبرا

ن يشتريب يكه دارا ي( گزارش كردند ارقام 1978بل ) يو و نشان داد. نور يهمبستگ ياطوقه يهاشهير

-شه به انداميتر و نسبت رليطو يهاشهيشتر، ريب يشهيحجم ر وزن و يبودند دارا يكمقاومت به خش

 يهاشهير يدرشت دارا دانهجو  يهاتهيند. وارتر بودسه با ارقام حساسير مقاد يشتريب ييهوا يها
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و  ي) برودا تر خاک دارندنييپا يهاهيتر در الليطو يهاشهير يهستند ول يكمتر يهيوه و ثانياول

به حرارت و هستند  ياگسترده ياشهيستم ريس يرقم چاودار پرمونترا كه دارا(.  1977كو، اچنساو

 (.  1988نك، يورنر و دورفل-مقاوم هستند ) گوردون نسبتا يخشك
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Abstract: 
 

Fertilizer use efficiency influenced by different environmental conditions. Amount of fertilizers 

demand depends on soil types and plant growth duration. Therefore it is essential that appropriate 

agricultural management techniques in addition to increasing fertilizer use efficiency, increase plant 

performance be provided. An experiment was conducted to evaluate the effect of nitrogen on dry mater 

remobilization water scarcity as a factorial experiment in randomized complete block design with four 

replications at Agricultural Research Station of Mohaghegh Ardebili University. Factors included 

moisture regimes in three levels (supplemental irrigation, withholding irrigation at flowering stage and 

no irrigation or dry farming) and nitrogen fertilizer (as urea) at four levels (N1: 0, N2: 40, N3: 80, N4: 

120 kg of pure nitrogen ha-1). 
Dry matter remobilization influenced by nitrogen fertilizer and water deficit intensity. The highest dry 

matter remobilization (23.31g m-2) was obtained at no N. Dry matter remobilization was reduced with 

increasing N, so that at 120 kg ha-1 it reduced to 18.33 g m-2. Maximum (28.38 g m-2) and minimum 

(15.89 g m-2) dry matter remobilization obtained from no irrigation and full irrigated conditions (but 

there were no significant differences between no irrigation and withholding irrigation at flowering 

stage). The maximum yield (3786 kg ha) was obtained by full irrigation and consumption of 80 kg N 

per ha. By using nitrogen plants green area and leaf area index increases, thereby with increasing 

contribution of the current photosynthesis to grain filling the yield was almost doubled. The highest 

and lowest yield (3119 and 974.5 kg ha) obtained in full and irrigation conditions, respectively. Dry 

matter remobilization on yield was influenced by irrigation and nitrogen levels. Moisture shortages led 

to greater plant dry matter remobilization to grain through appropriate. Remobilization was 31.28% at 

no irrigation and 5.72% at full irrigation. Nitrogen harvest index of nitrogen increased 26% compared 

with control. Maximum NHI was obtained from 80 kg ha-1. With more fertilizer the efficacy of 

absorption and use of nitrogen was reduced, and the maximum reduction was obtained in the level of 

120 kg nitrogen per hectare. Also physiological and agronomical nitrogen use efficiency decreased 

with increasing fertilizer and the highest N use efficiency was obtained by 40 kg N per hectare. Proper 

amount of nitrogen fertilizer can cause balance between nutrient elements and lead to increase grain 

protein and so high performance quality and quantity.  
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