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  : دهكيچ

كه  M-88-16و M-87-10  ,M-88-5, M-87-19, M-87-14 ,جو  د بخشيد و اميجد ين هايرد الكدر اين تحقيق عمل
به عنوان شاهد  يوسفو  نصرت شور هستند با ارقام كاقليم معتدل جو در سراسري نواخت يكش يآزما ين هاينش از اليحاصل گز
ن يزارع يتيمار در اراض  7 با سه تكرار و يادفامل تصك يهاكدر قالب طرح بلو ين بررسيا. سه قرار گرفتنديو مقا يمورد بررس
بفواصل خطوط  يمتر 10خط  12 يبر رو اليند. هر يگرداجرا  90- 91 ينفارم در سال زراعبصورت آو فيض آباد  گناباد شهرستان 

پس از آبياري در اين دو آزمايش متر مربع بود. 4/2× 10=24 الينه مساحت هر كشت شد كپشته  4 يرو خطمتر در سه يسانت 20
رت به خاطر از ك يم متر از ابتدا و انتهايز پس از حذف ني. برداشت ناعمال شود  فصل انتهايظهور سنبله قطع شده  تا تنش خشكي 

انس ساده و يه واريپس از تجزرفت. يمتر مربع صورت پذ 2/1×9=8/10مساحت  بهاز دو پشته وسط  يه اين بردن اثرات حاشيب
 يب تفاوت معنكه مريج حاصل از تجزيتند . نتاقرار گرف يسه آماريدرصد مورد مقا 5ن در سطح كن ها  با آزمون دانيانگيب، مكمر
تعداد روز تا ظهور سنبله  رد دانه، ارتفاع بوته، كپ بر صفات عملياثر ژنوت .رد دانه نشان ندادكعمل يش برايط آزماين دو محيرا ب يدار

ه كدر دو منطقه نشان داد رد دانه كن عمليانگيسه ميدار بود. مقا يمعن سطح يك درصد و طول سنبله در ،تعداد روز تا رسيدگي
و  4666رد دانه كعمل ب با يبه ترت يانتخاب يهانين اليدر ب M-87-19 و  M-88-16 ين هايرد دانه را الكن عمليانگين ميشتريب

 اين دو الين در هر دو منطقه گناباد و فيض آباد از برتري.به خود اختصاص دادنددر شرايط تنش خشكي  تار را كلوگرم در هكي 4390
  ترويجي سال بعد مورد گزينش مي باشند . _عملكرد و  شرايط مطلوبي برخوردار بوده  كه براي آزمايشات تحقيقي 

  ژنوتيپآخر فصل ،   كيخشجو ،الين هاي اميد بخش، تنش  : يديلك يواژه ها
  مقدمه
د يتول  ).2(متر هستند يليم 300متر از كالنه سا يبارندگ يه داراكقاست يانه و شمال آفريخاورم يترانه اياه متداول در مناطق مديجو گ

 يو گرما در خالل زمان پر شدن دانه محدود م كيخش يل بهار و به خصوص تنش هايخبندان در زمستان و اوايله ين منطقه به وسيا
است جهت متفاوت است، الزم  كيباشد و تحمل آنها در برابر تنش خش يمختلف م يپ هايژنوت يه جو داراك ييشود. از آنجا

 يبهتر يسازگار يداشته و دارا يرد باالتركعمل ياريه در آن منطقه با حداقل آبك ياستفاده بهتر از آب موجود، در هر منطقه ارقام
 كيمراحل رشد (خش يمبود رطوبت در انتهاكه ارقام جو متحمل به تنش يته يقات براين انجام تحقين شود. بنابراييهستند، تع

  رسد. يبه نظر م يضرور يور در زراعت آبكط مذيرد دانه تحت شراكثر بر عمل) و صفات مؤييانتها
د شده در دانه يتول كزان ماده خشي، مكيدر اثر تنش خش ياهش فتوسنتز پس از گلدهكه كده دارند ي) عق1386دونالد ( كو م يفتح

 يه تنش بعد از گرده افشانكاز آن است  كيگر حايگذارد. مطالعه د يم ير منفيدانه تاث ييرد نهاكجه در عمليرده و در نتكرا مختل 
ش يز افزايه در غالت دانه ركان نمودند ي) ب1999اران (كو هم يوآركشود.  يم يدگياز جمله دوره رس يكع مراحل فنولوژيباعث تسر

اصالح  يد. از طرفابيش ياه به آب افزاياز گيه نكط تنش گردد، بدون آن يرد در شراكن است باعث بهبود عملكشاخص برداشت مم
  دهد. يش ميآب قابل دسترس را افزا ياه براياستفاده گ ييارآك، يكولوژيرد بكعمل يبرا
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باشد. با  يم يطيو مح يكياز عوامل ژنت ياريه تابع بسكده است يچيار پيبس ي، صفتياهان زراعير گيرد دانه در جو، همانند ساكعمل
ن حال با يباشد، با ا يم يكولوژيزيو ف يك، فنولوژيكم صفات مختلف مورفولوژيتقر مسير غيرد دانه جو تحت تاثكه عملكوجود آن 

تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن  ياز سه عامل اصل يتوان آن را تابع ي، ميكمورفولوژ يها يژگيشتر بر ويد بكيتا
ن اجزاء به طور همزمان ظهور يه اك ين معنيگذارد، بد ياثر مرد دانه كعمل يرو يكن سه جزء به صورت انتوژني). ا4دانه دانست (

ه صادق ين قضيس اكه عك يدهند. در صورت ير خود قرار مير اجزاء را تحت تاثيشوند، سا يه زودتر ظاهر مك يينند و اجزاك ينم
  ).3ست (ين

اه وجود دارد. به عنوان مثال، در يگ يرشدمراحل  يدر ط ياثر متقابل جبران يرد نوعكعمل ين اجزايه بكمطالعات نشان داده است 
ه تعداد دانه در ك يا زمانيشود و  يل مكيدر سنبله تش يمتركد شود، تعداد دانه يتول ياديه تعداد پنجه زك يطيدر شرا يلكحالت 

ب منابع گزارش شده رد در غالكعمل ين اجزايب يمنف ين همبستگيبنابرا )1(ابد ي ياهش مكابد، وزن دانه ي يش ميسنبله به شدت افزا
 گر است.يديك ياجزاء بر رو يجه همان اثرات متقابل جبرانيه نتكاست 

  
  مواد و روشها:

با  گناباد و فيض آباد  شهرستان هاي تنش در مزارع  كشاورزان  تحت شرايط  جوبه ارقام پرمحصول  يابيق به منظور دستين تحقيا
در سال  يوسف  نصرت و ت يكنواخت سراسري مناطق معتدل با شاهد رقم انتخابي از آزمايشا جوشركت الين هاي اميد بخش 

 -MB-88- 5, MB-87-19, MB-87,( اميد بخش شاملد ين جديال پنجاجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل   1390- 91يزراع

14, MB-87-10MB-88-16   (88شات ينش ازآزمايه حاصل گزك- EBYTM  و MB-87لب هر آزمايش در قاباشند،  يم
. شت شدك2/1×9=8/10 به مساحت  دو پشته  يط روپ در شش خيهر ژنوتطرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد  .

ط آب ياه و شراياز گيبا توجه به ن ياريخبندان آبي. در بهار پس از رفع انجام گرديدمنطقه اشت بر اساس عرف كات ين و عمليه زميته
مناطق انتخاب شده نمونه هاي مناسبي از اقليم قطع شد مرحله رسيدگي  تا ياريسنبله ها آب %50س از ظهور انجام گرفته و پ ييو هوا

معتدل گرم مي باشند كه آزمايش مي تواند به خوبي اجرا و نتيجه گيري شود. اين مناطق با تنش هاي خشكي آخر فصل كه به دليل 
كيلومتري و شهرستان گناباد در 210در  فيض آباد شهرستان جه مي باشند. اختصاص آب به زراعت هاي بهاره صورت مي پذيرد موا

 كيلومتري جنوب شهرستان مشهد واقع شده اند. 280

ن ين مقدار متوسط بارندگي ساليانه ايمتر مي باشد. همچن 949داراي آب و هواي خشك وكويري هستند و ارتفاع آنها از سطح دريا 
درجه سانتيگراد و  5/4 ين نواحيميليمتر است. ميانگين درجه حرارت زمستانه در ا 150ود مناطق بر اساس آمارهاي موجود حد

درجه و  38دقيقه تا  44درجه و  33ن مناطق در طول جغرافياي يدرجه سانتيگراد است. ضمناً ا 8/29ميانگين درجه حرارت تابستانه 
 قه شرقي قرار دارند.دقي 57درجه و  45دقيقه تا  56درجه و  35دقيقه شرقي و عرض  45

  :ج و بحثينتا
عملكرد  يه اثر منطقه بر روكنشان داد ان كمختلف در دو م يپ هايژنوت يصفات مورد بررس يب داده هاكانس مريه واريتجزج ينتا

ارتفاع بوته رد دانه، كپ بر صفات عملياثر ژنوت درصد معني دار و در مورد بقيه صفات معني دار نبود اين امر بيانگر  5دانه در سطح  
اثر دار بود.  يسطح پنج درصد معندر  طول سنبله  صفتدرصد و  يكدر سطح  ،تعداد روز تا ظهور سنبله وتعداد روز تا رسيدگي

ن يانگيسه ميمقا ناطق  است .اين  امر بيانگر  تغييرات معني دار عملكرد دانه در م.بوددار  يمعن عملكرد دانه پ در منطقه يژنوت متقابل
به  يانتخاب يهانين اليدر ب M-88-16,M-87-19ين هايرد دانه را الكن عمليانگين ميشتريه بكرد دانه در دو منطقه نشان داد كعمل
ضعيت اين دو الين در هر دو منطقه شرايط و و تار را به خود اختصاص دادند، كلوگرم در هكي 4390و  4666رد دانه كب با عمليترت

و رقم شاهد نصرت كمترين عملكرد را بترتيب با   M-88-5الين  يمورد بررسژنوتيپ هاي ن يدر بمطلوبي از خود نشان دادند . 
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دار  يمعن يض آباد و گناباد از نظر آماريرد دانه در دو منطقه فكن عمليانگياختالف م  .كيلوگرم در هكتار دارا بودند  3325و  3598
 3753تار نسبت به منطقه گناباد با مقدار كلوگرم در هكي 4436با مقدار  فيض آبادپ ها درمنطقه يرد دانه ژنوتكن عمليانگيم .بود
 يج اجزايد منطقه باشد، نتايل توليو پتانس شرايط مطلوب تراز  يه احتماال ناشكش داشت. يدرصد افزا 18تار حدود كلوگرم در هكي

،وزن هزار دانه در فيض   نسبت به گناباد باشد فيض آبادرد باالتر منطقه كننده عملكه يتوج تواند يوزن هزاردانه  م رد از جمله كعمل
  گرم منطقه گناباد بود . 37در مقابل  41آباد 
. اثر ژنوتيپ و منطقه وجود  نداشتن ميانگين وزن هزار دانه دو يب يدار يه اختالف معنكن بود يانگر ايب بكه مريج حاصل از تجزينتا

- Mن يوسف و اليه رقم ك.در مقايسه ميانگين وزن هزار دانه ژنوتيپ ها مشخص است  .دار نبود يط معنيپ و محيابل ژنوتاثر متق

گر، توانستند با بيشترين وزن هزار دانه  يد يپ هايسه با ژنوتيپس از مرحله ظهور سنبله در مقا يط تنش رطوبتيتحت شرا 88-16
  .افتيش يجه وزن هزار دانه آنها افزايند، در نتياسب به دانه ها منتقل نمارا با سرعت من يشتريب يمواد فتوسنتز

  مقايسه ميانگين اثرات ژنوتيپ هاي جو بر  عملكرد دانه و خصوصيات زراعي درشرايط فيض آباد  وگناباد - 1جدول
 رد دانهكعمل نيرقم/ال

)k/ha(  
 وزن هزار دانه

)gr (  
 ارتفاع بوته

)cm(  
  تعدادروز

  تاظهورسنبله
  تعدادروز

 دنيتا رس

  طول سنبله

YOUSOF ab 4151 a38 a 66/82 a  33/114  a33/114 ab 61  

NOSRAT c3325 a41 d16/67 c  83/108  c83/108 bc 58  

M-87-10 a4365 a39 e33/61 ab 16/112  ab16/112 c 56  

M-87-14 ab 4168 a38 cd33/70 a  00/113  a00/113 a 65  

M-87-19 a4390 a38 e 33/61 a  83/112  a83/112 ab 61  

M-88-5 bc3598 a37 b66/74 bc  00/110  bc00/110 ba 62  

M-88-16 a4666 a 40 c33/71 a  66/113  a66/113 ab 64  
  

تلزم تجمع فتوسنتز ه مسكبه وزن هزار دانه دارد  يرد بالقوه بستگكار بارز است چون عمليدر مرحله پرشدن دانه بس كياثر تنش خش
 يعنياه به دانه، يگ ير قسمت هاين انتقال مواد از سايو همچن يه عبارتند از فتوسنتز جاركره در دانه ها يرا مواد ذخيدر دانه است ز

در  يگردند به دانه ها يره مياه ذخيگ ير اجزايا سايساخته شده است و در ساقه و  يه قبل از گرده افشانك ياز مواد فتوسنتز يقسمت
 يساخته م يره شده در دانه ها بعد از گرده افشانياز مواد ذخ يه بخش عمده اكر است كته قابل ذكن نيشوند. ا يل منتقل مكيحال تش

  .شود  يواقع م كير تنش خشيه به شدت تحت تاثكشود 
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ABSTRACT: 
In this study yield of new promising barley lines including M-88-16 ,M-88-5, M-87-
19, M-87-14 and  M-87-10 that were selected from the Elite yield trails of temperate 
climate zone were compared with Nosrat and Yousef as the check cultivars. The 
experiments were conducted under the randomized complete block design with three 
replication and seven treatments under the on farm conditions of Gonabad and 
Feizabad farmers in 1390-91 cropping season. Each line was sown on 12 row with 10 
meter long and 20 cm distance between rows so the sowing area of each line was 
2.4*10=24 m2. Irrigation was stopped after the flowering stage to expose the plants to 
the end-of-season drought conditions. The plants of the first and the last 0.5 meter 
from each plot were removed to avoid the marginal errors and only plants of the two 
middle rows were harvested so the harvested area from each plot was finally 1.2 
*9=10.8  m2. The data were analyzed with the Simple and two-way analysis of 
variance and means were compared with Duncan's test at 5% level. The results of 
two-way analysis of variance showed no significant difference in grain yields 
between the two environments. The effect of genotype on grain yields, plant height, 
days to heading , days to maturity and the spike length were statistically significant at 
1% level.Comparition of the average grain yields between the selected lines in the 
two environments showed that M-88-16 and M-87-19 lines had the highest grain 
yield production under the drought conditions( 4666 and 4390 kg/ha respectively). 
These two lines showed a good performance under the two on farm conditions and 
were selected for the research and extension experiments of the next cropping season. 
Key words: 
Barley, promising lines, end-of-season drought, genotype 
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