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پیش  و  شده  محسوب  ایران  و  دنیا  کشاورزی  اراضی  در  بزرگی  مشكل  شوری  میتنش  در  بینی  که  شود 

های بزرگی را در تولید محصوالت کشاورزی کشور ایجاد کند. رقم جو مهر با  های آینده این مشكل چالش دهه 
  مراحل باشد.  در کرج می  1377-78حاصل از دورگ انجام شده در سال زراعی    Roho/Mazurka//Rojoشجره  

در اردکان یزد تحت    1379-84های  های در حال تفكیك تا رسیدن به خلوص در سال گزینش این رقم در نسل 
  های مقایسه عملكرد در نتایج آزمایش ( انجام شد.  des/m 14-=12soilEcو    des/mwaterEc 10=شرایط تنش شوری )

( شوری  تنش  تحت  ایستگاهdes/m =12soilEc(و    des/mwaterEc 10=اراضی  در  کشور  (  معتدل  مناطق  های 
کیلوگرم   4751دانه    ددهنده برتری رقم مهر نسبت به رقم خاتم بود، به طوری که این رقم با میانگین عملكرنشان 

هكتار،   )  655در  هكتار  در  داشت.  16کیلوگرم  عملكرد  افزایش  شاهد  رقم  میانگین  به  نسبت  نتایج    درصد( 
در چند منطقه دارای تنش شوری کشور )اصفهان، یزد و ورامین( در اقلیم   ترویجی رقم مهر  -های تحقیقیبررسی

میانگین عملكرد   با  مهر  رقم  نشان داد که  در هكتار    4217معتدل  رقم شاهد خاتم )کیلوگرم  با  مقایسه    3473در 
درصد افزایش عملكرد داشت. رقم مهر دارای سنبله شش ردیفه و عادت رشدی بینابین    21کیلوگرم در هكتار(  
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مقاوم دارد. با توجه به پتانسیل عملكرد  تا    برگی جو واکنش نیمه حساسهای  نسبت به بیماری)فاکولتاتیو( بوده و  
و سازگاری خوب رقم مهر به شرایط شوری آب و خاک در مناطق معتدل کشور، این رقم برای کشت در  باال  

استان  استان اراضی آبی شور  لوت شامل  و  نمك  قم، کرمان، خراسان  های حاشیه کویرهای  یزد،  اصفهان،  های 
 ود.  شهای مرکزی و تهران توصیه می جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و نیز مناطقی از استان 
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 مقدمه

 جهووانی حوودودجووو بووا سوو ك زيوور کشووت 

میلیووون توون  133میلیون هکتار و تولید حدود   50

در سال چهارمین محصول مهم زراعی دنیووا بعوود 

(. بوور اسوواس 3باشوود  از گنوودم، ذرت و بوورنج می

جديدترين آمار س ك زيوور کشووت جووو در سووال 

میلیووون  7/1در ايووران برابوور  1393-94زراعووی 

میلیون تن بووود. سوو ك   2/3هکتار و تولید حدود  

و  هکتووارهووزار  750کشووت جووو آبووی برابوور  زيوور

میلیووون توون گووزارش   1/2مقدار تولید آن حدود  

شت جو آبووی در اقلوویم معتوودل ک  .(1شده است  

هووزار هکتووار انجووام   320کشور در س ك بیش از

گیرد که بسیاری از اين مناطق با مشکل تنش می

گیوواه جووو از ننوور  نتیکووی   شوری مواجه هستند.

تحووت توونش ماننوود  تحموول بیشووتری بووه شووراي 

خشکی، شوووری و کوواهش حاصوولخیزی خووا  

دارد و ب ور کلی سازگاری بیشووتری در اراضووی 

بووا توجووه بووه اينکووه ای دارد.  کم بووازده و حاشوویه

تحمل به شوری در گیاه جو بیشتر از گندم است 

هووايی بووا توونش (، کشووت ايوون گیوواه در زمین2 

تر از کشت گنوودم و شوری خا  و آب مناسب

 باشد.  ن زراعی میساير گیاها

 هووایآب بیشووتر، تولیوود بوورای فشووار دلیوول بووه

 بووه مننووور  ایبه طور فزاينووده  لب شور  زيرزمینی

 قووورار موووورد اسوووتفاده کشووواورزی در آبیووواری

 بووه  اخیوور  هایسووال  در  دلیوول  همووین  به  گیرند.می

 و نامناسووب آبیاری اثر در  خا   شور شدن  علت

 طبیعوووت، در انسوووان هایورزیدسوووت سووواير

 يافته  به شدت کاهش  زراعی  اراضی  حاصلخیزی

 هایجنبووه تمووامی بر خا  (. شوری8و  5است  

 مهم  عوامل  از  و يکی  بوده  مؤثر  گیاه  نمو  و  رشد

اسووت  زراعووی محصووو ت تولیوود محدودکننووده

 بووا منووابع آبووی از بووی قیوود وشوور  (. اسووتفاده7 

 مناسووب هایاسووترات ی غیوواب در پووايین کیفیووت

 بوورای جوودی خ وورات خووا ، و آب مووديريت

 (. توسووعه6دارد    و محی  زيست  خا   سالمت

نه تنها  خا ، مسمومیت  و شدن  سديمی  شوری،

 زراعوویت  محصووو   کیفیووت  و  کمیت  کاهش  به

 در محصووو ت انتخاب تنوع بلکه  شود،می  منجر

 کند.می محدود را شراي  شور در زراعی تناوب

های کشاورزی و زمین  درصد  20رآوردها  طبق ب

های زراعی در دنیا تحووت توونش زمین  درصد  50

هووای وسوویعی از کشووور (. بخش4شوری هستند  

های حاصوولخیز قووزوين و م ووان، ماننوود دشووت

و همچنووین گرگووان و گنبوود، آزادگووان، ورامووین 

 های يووزد، اصووفهان،اسووتان  های وسیعی ازقسمت

 خراسووان جنوووبی، کرمووان، قووم، تهووران ،فووارس، 

نیشووابور،  آبوواد فیض رضوووی ن و خراسووانسوومنا

 بلوچسوووتان،و (، سیسوووتان آبووواد و گنابوووادفیض

خوزسووتان، بوشووهر و اراضووی اطوورا  درياچووه 

به های آذربايجان شرقی و غربی  ارومیه در استان

آب و خا  هسووتند  نحوی متاثر از تنش شوری

(. 2و    1شوووند  و به تدريج از دسترس خارج می

آورد ارزش اقتصادی به طور کلی در صورت بر

هايی که در حال حاضوور تولید محصول در زمین

هائی ننیر کم آبووی و شوووری به علت محدوديت

گیرنووود، موووورد اسوووتفاده کشووواورزان قووورار نمی

های گیاه جو در تولید مقرون توان از وي گیمی
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های تولیوود به صرفه محصول در اين گونه عرصه

 کشاورزی استفاده کرد. 

نسوویل بووا ی جووو در تحموول بووا توجووه بووه پتا

تواند های شوری و خشکی اين محصول میتنش

های برتوور در جهووت بووه عنوووان يکووی از گزينووه

افزايش س ك زير کشت محصو ت کشوواورزی 

هووا و ارزيووابی و انتخوواب  ينبکار گرفتووه شووود.  

هاسووت کووه در ارقووام جووو در شووراي  شووور سال

ن ادی جووو بخووش تحقیقووات غووالت در برنامه بووه

انجووام اسووت. از جملووه دسووتاوردهای ايوون  حووال

توووان بووه معرفووی رقووم جووو کوووير ها میبررسووی

اشوواره کوورد کووه دارای   1358 آريوات( در سال  

تحمل خوبی نسبت به خشکی و شوووری بوووده و 

های سالیان متمادی در اراضووی لووب شووور اسووتان

حاشیه کوير مانند سوومنان، قووم، اصووفهان، يووزد و 

زرع قوورار گرفتووه خراسان جنوبی مورد کشووت و 

رقووم نصوورت بووا سووازگاری   1385است. در سال  

مناسب به اراضی لووب شووور و پرپتانسوویل معرفووی 

های اخیوور توانسووته اسووت سووهم سووالشد که طی  

سزائی در افزايش تولیوود در ايوون اراضووی داشووته ب

متحموول بووه رقووم جووو آبووی    1394باشد. در سووال  

و عملکوورد بووا  بوورای خاتم با سووازگاری    شوری

 اراضووی شووور و لووب شووور اقلوویم معتوودل کشووور

هووا موجووب معرفی شد. ادامووه اجوورای ايوون پرو ه

دستیابی بووه چنوودين  يوون متحموول و بووا پتانسوویل 

عملکرد با  در اراضی مناطق شور کشووور شووده 

کووه در مقالووه حاضوور بووه مراحوول اصووالحی و 

آزمايشاتی که منجر به آزادسازی و معرفی رقووم 

 شود.د، پرداخته میمتحمل به شوری جو مهر ش

 هامواد و روش

حاصل دورگ گیری انجام شده در رقم مهر  

ن ادی غالت ر مزرعه بهد  1377-78سال زراعی  

موسسه تحقیقات اصالح و تهیووه نهووال و بووذر در 

باشوووود. در ايوووون تالقووووی  يوووون می کوووورج

Roho/Mazurka  بووه عنووووان پايووه موووادری بوووا

های مقاومت به بیماری سفید  پووودری وي گی

بووه عنوووان  Rojoنسبی به شوری و رقووم  و تحمل

پايه پدری با خصوصیات زودرسی و نرمووی کوواه 

. وکلووش و کیفیووت خوووب دانووه اسووتفاده شوودند

های سووازگار از اين تالقی رسیدن به  ين  هد 

دارای   و مناسب برای اقلیم معتدل کشور بود که

خصوصیات مناسب زراعی و مقاومووت بووه توونش 

در     1Fهای محی ی باشند. مرحلووه بررسووی نسوول  

و  ن ادی درکوورجدر مزرعووه بووه 1378-79سووال 

های در حووال گزينش اين  يوون در نسوول  مراحل

و خووا    10آب    ECتفکیك در شراي  شور با  

زيمنس بر متوور تووا رسوویدن بووه دسی  12-14مابین  

در  1379-83های خلوووون  نتیکوووی در سوووال

 1384-85اردکان يزد انجام شد. در سال زراعی  

ای به همراه در آزمايش ارزيابی مشاهدهرقم مهر  

و  يوون   رقووم خوواتم ين ديگر و دو شوواهد    251

کووه در  MBS-82-5 متحمل به شوری  امیدبخش

 ين تکرار شده بودنوود، تحووت توونش   10بین هر  

جنوود شوری در سه ايسووتگاه يووزد، اصووفهان و بیر

 مورد بررسی قرار گرفت. 

به همووراه رقم مهر   1385  -86در سال زراعی  

ای سووال  ين ديگرکووه از آزمووايش مشوواهده  97

رقووم قبل انتخاب شده بودند، به همراه دو شوواهد  
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 متحموول بووه شوووری و  يوون امیوودبخشخوواتم 

MBS-82-5    تیمووار   10که هر کدام در بووین هوور

تیمووار(، در آزمووايش   110تکرار شدند  مجموعاً  

های جو در بررسی تحمل به شوری ارقام و  ين

آزمووايش ارزيووابی مقوودماتی در چهووار ايسووتگاه 

اصفهان، يووزد، بیرجنوود و گنابوواد مووورد کشووت و 

و  10بررسووی قوورار گرفتنوود. میووزان شوووری آب 

د اسووتفاده مووابین میزان شوری خا  اراضی مور

زيمنس بوور متوور بووود. بووا توجووه بووه دسووی 12-10

صفات زراعووی و مقايسووه میووانگین عملکوورد هوور 

هووای برتوور  يوون بووا شوواهدهای آزمووايش،  ين

 انتخاب شدند.

 ورقوووم مهووور  1386 -87در سوووال زراعوووی 

 يوون انتخووابی ديگوور از آزمووايش مقايسووه  35

عملکرد مقدماتی سال قبوول بووه همووراه دو شوواهد 

 متحموول بووه شوووری  و  ين امیوودبخشم خاتم  رق

MBS-82-5    بررسی صووفات کمووی در آزمايش

های پیشرفته جو در آزمايش مقايسه ارقام و  ين

و   10تحت توونش شوووری  شوووری آب  عملکرد  

زيمنس بوور متوور( در دسووی  10-12بووین    خا  مووا

چهار ايستگاه اصفهان، يزد، بیرجنوود و گنابوواد بووا 

کامل تصادفی با سووه های  استفاده از طرح بلو 

تکرار مووورد کشووت و بررسووی قوورار گرفتنوود. بووا 

توجووه بووه صووفات زراعووی و مقايسووه میووانگین 

هووای ها با شاهدهای آزمايش،  ينعملکرد  ين

 برتر انتخاب شدند. 

، در سووال رقم مهووربا توجه به عملکرد خوب  

 يوون انتخووابی   18زراعی قبل، اين  ين همراه با  

 بووه عنوووان شوواهد  مجموعوواً رقووم خوواتمديگوور و 

 و 1387-88های تیمووووار( در طووووی سووووال 20

ايستگاه اصفهان، بیرجند، يووزد و   4در    89-1388

آزمووايش بررسووی سووازگاری و میووزان  درگنابوواد 

پايداری عملکوورد دانووه و آزمووون ارزش زراعووی 

های امیوودبخش جووو متحموول بووه شوووری در  ين

هووای کاموول تصووادفی بووا سووه قالووب طوورح بلو 

 خووا  مووابین ECهووای شووور  تکوورار در زمین

 آب ECزيمنس بووووور متووووور و دسوووووی12-10

متر( ارزيابی شوودند. در کلیووه   زيمنس بردسی  10

ن ادی عملیووات زراعووی بووه آزمايشات بووه  مراحل

علت شراي  شوری ب ور خووان انجووام شوود. بووا 

زنی توجه به شوری خا  و احتمال عدم جوانووه

های آزمايشی تعدادی از بذور، تراکم بذر کرت

دانه در مترمربع بود. در طول فصل   450به میزان  

زراعی از صفات زراعی مهم مانند تعداد روز تووا 

اد روز تا رسیدن، ارتفوواع گیوواه و دهی، تعدسنبله

برداری بعمل وزن هزار دانه هر ايستگاه يادداشت

هوووا در هووور ايسوووتگاه بصوووورت آمووود و  نوتی 

( 5تووا  1ای  بوور اسوواس تیوو  زراعووی از مشوواهده

های يادداشووت با استفاده از داده  دهی شدند.نمره

ها، حاصوول از دو سووال و چهووار شده در ايسووتگاه

نس مرکب و مقايسه میووانگین مکان، تجزيه واريا

ای دانکن عملکرد با استفاده از آزمون چند دامنه

روش بنوودی و و بووا اسووتفاده از روش رتبهانجووام 

AMMI   هووا و وضعیت پايداری عملکرد  نوتی

 سازگاری آنها مشخص شد.

ايوون رقووم در   1389-94های زراعی  طی سال

ت بیقی به صورت تکرار دار   –های تحقیقیطرح

مترمربوووع و در  24هوووای بوووه مسووواحت در کرت
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ترويجووی در مسوواحت نوویم   –آزمايشات تحقیقی

هکتار در اراضی تحت تنش شوووری کشوواورزان 

در مناطق اصفهان، ورامین و يزد از ننر عملکرد 

و ساير صفات زراعی با ارقام رايج محلووی مووورد 

تا   1392های زراعی  مقايسه قرار گرفت. در سال

رقووم نسووبت بووه  ، ارزيووابی واکوونش ايوون1395

های برگی سفید  های مختلف بیماریپاتوتی 

های هووای جووو در خزانووهسوو حی و لکووه برگی

ارزيابی بیماری انجام شد. برای بیماری سفید  

برداری بر ای، يادداشتپودری در شراي  مزرعه

(، ت ییوور 1975اساس روش ساری و پريسووکات  

( انجووام 1987 يافتووه توسوو  ايووال و همکوواران 

(. برای ارزيابی بیماری لکه نووواری در 4ت  گرف

پترسووون و  –شراي  مزرعووه، از روش سوومدگارد

( با کمی ت ییرات استفاده شوود. 1982يورگنسن  

دهی ارزيووابی در زمووان بوورگ پوونجم و خوشووه

های آلوووده و تعیووین مقاومووت بووا شوومارش بوتووه

 (. 10درصد آلودگی انجام شد  

 

 و بحث  نتایج 

ارزیااابی هااای ارزیااابی رقاام مهاار در آزمایش

تحات مقدماتی، پیشارفته و ساازگاری  ای،  مشاهده

 تنش شوری

درآزمووايش رقووم مهوور  1384-85در سووال 

بووا میووانگین عملکوورد دانووه ، ایارزيووابی مشوواهده

کیلوگرم در هکتار در مقايسه با رقم خاتم   5975

کیلوووگرم در هکتووار، برتووری  5696بووا عملکوورد 

درصوود   5   کیلوگرم در هکتار  279نه  عملکرد دا

میانگین   1385-86در سال    افزايش( را نشان داد.

درآزمووايش مقايسووه عملکوورد   رقم مهوورعملکرد  

کیلوووگرم در هکتووار در  4689مقوودماتی برابوور 

 کیلوووگرم در هکتووار رقووم خوواتم  4231مقايسه با  

کیلوووگرم در   458شاهد(، برتری عملکرد دانووه   

 . ( را نشان داددرصد افزايش 11هکتار  

در  رقوووم مهووور 1386-87در سوووال زراعوووی 

های پیشوورفته جووو آزمايش مقايسه عملکرد  ين

يزد، بیرجنوود، های  تحت تنش شوری در ايستگاه

مورد بررسی قرار گرفت. نتايج گناباد و اصفهان  

 نوتیوو  بررسووی شووده،   20نشان داد که در میان  

رم کیلوووگ  4558اين رقم با میانگین عملکرد دانه  

کیلوووگرم در هکتووار  4320در هکتووار، درمقابوول 

، بووا برتووری شوواهد(  رقووم خوواتمعملکوورد دانووه 

کیلوگرم در هکتار نسووبت بووه   238عملکرد برابر  

، رتبه اول آزمايش را  درصد افزايش(  5/5 شاهد  

بووه خووود اختصووان داد. بووا توجووه بووه عملکوورد 

م لوب بووه همووراه خصوصوویات زراعووی مناسووب 

 مقاومت به ورس، وزن هزار دانه و تی  خوشه( 

هووای درآزمايشايوون  يوون بوورای ادامووه بررسووی 

 يکنواخوووت سراسوووری منووواطق شوووور معتووودل 

 EBYT-Salt )انتخاب شد . 

امیوودبخش   هووایدر آزمايش سووازگاری  ين

های در سووال  12رقم مهوور بووا شووماره    مناطق شور

يووزد، بیرجنوود، ايسووتگاه  4در  1387-89زراعووی 

و گناباد مورد بررسی قرار گرفت. نتايج   اصفهان

تجزيوووه واريوووانس مرکوووب دو سووواله عملکووورد 

اثوورات سووال ا مکووان، هووا نشووان داد کووه  نوتی 

ار دمعنووی نوتیوو  و  نوتیوو  ا مکووان ا سووال 

دار شوودن اثوور سووال ا مکووان بیووانگر نوویبودند. مع
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های آزمايش از يك سووال شراي  متفاوت مکان

به سال ديگر اسووت کووه ممکوون اسووت بووا عواموول 

هووای محی ووی موورتب  باشوود. مووديريتی و يووا تنش

ها زمینه سوواز دار شدن اثر مربو  به  نوتی معنی

های برتر برای معرفی اسووت. نتووايج انتخاب  ين

هووا رد دو سوواله  نوتی مقايسووه میووانگین عملکوو 

( نشووان داد کووه رقووم مهوور بووا میووانگین 2 جوودول 

کیلوووگرم در هکتووار رتبووه اول را   4751عملکرد  

هووای مووورد آزمووايش بووه خووود در بووین  نوتی 

دار شوودن اثوور اختصووان داد. بووا توجووه بووه معنووی

  نوتیوو  ا سووال ا مکووان(متقابوول سووه گانووه  

ر هووا دتوووان پايووداری عملکوورد دانووه  نوتی می

های مختلف را مورد بررسی و م العه قرار محی 

 (.1داد  جدول 

 
 ی  تحت تنش شور سازگاری   تجزيه واريانس مرکب عملکرد دانه در آزمايش -1جدول 

 1387-89های طی سال 

 
 F آزمون  میانگین مربعات درجه آزادی  منابع ت ییرات 

63/48 1 سال  1/18ns 

80/112 3 مکان  2/73ns 
32/41 3 سال ا مکان  35/27** 

17/1 16 اشتباه اول   - 
34/2 19  نوتی    2/19* 

07/1 57  نوتی  ا مکان   0/82ns 
23/1 19 سال  نوتی  ا   0/95ns 

30/1 57  نوتی  ا سال ا مکان  2/96** 
44/0 304 اشتباه دوم    

ns ، * 1و  %5دار در س ك احتمال معنی ،دارترتیب غیرمعنیبه: **و% . 

 

 هووووای پايووووداری از بوووورای محاسووووبه آماره

 ( Rankبنووووودی  روش غیووووور پوووووارامتری رتبه

 بنوودی اسووتفاده شوود. براسوواس نتووايج روش رتبه

 4751رقم مهر با میانگین عملکرد دانووه دو سوواله  

 و  0/3میوووانگین رتبوووه کیلووووگرم در هکتوووار، 

 در مقايسوووه بوووا  16/3انحووورا  معیوووار رتبوووه 

 کیلوووگرم در  4096بووا  رقووم خوواتم  شوواهد(

 94/7هکتار عملکرد دانه، میانگین رتبه عملکرد  

 و سووووواير  87/6و انحووووورا  معیوووووار رتبوووووه 

 تووووورين هوووووای موووووورد بررسوووووی بر نوتی 

  نوتیوو  بووا پايووداری بووا  عملکوورد دانووه بووود 

ايسووتگاه شوواخص  4و در مجموووع دو سووال در 

 و  درصووود بووووده 1/127نسوووبی عملکووورد آن 

 کیلوووووووگرم در  655نسووووووبت بووووووه شوووووواهد 

درصد( افزايش عملکرد داشت و بووه   16هکتار  

عنوووان سووازگارترين  يوون در ايوون روش بووود 

 (.2 جدول 

نتايج تجزيه واريانس عملکرد دانه بوور مبنووای 
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 تحت  سازگاری  شاخص نسبی عملکرد  ين های جو در آزمايشمیانگین عملکرد دانه، میانگین رتبه، انحرا  استاندارد رتبه و مقايسه  -2جدول 
 1387-89های تنش شوری طی سال 

 میانگین عملکرد  گناباد يزد  اصفهان بیرجند  پديگری کد  نوتی  
  کیلوگرم بر هکتار( 

 میانگین  
 رتبه 

 انحرا  معیار  
 میانگین رتبه 

شاخص نسبی عملکرد  
 دانه هر  نوتی  

MBS-87-1 Check (Khatam) 5007 4749 4035 2530 4096b 94/7  87/6  6/109  

MBS-87-2 Victoria/Numar 3430 4147 4019 2800 3599b 13/11  62/6  3/96  

MBS-87-3 Victoria/Numar 3194 4514 3666 2117 3373b 75/13  43/4  3/90  

MBS-87-4 Robur/J.126//OWB753431D/SL3/3/Cen/2*Cali192 3686 5256 3814 2567 3831b 25/10  06/5  5/102  

MBS-87-5 Gloria’S’/Copal//Karoon/Kavir 3864 4038 3711 2467 3520b 69/12  85/4  2/94  

MBS-87-6 Sawson//Violeta/Mja/3/NE89747 4171 4875 3954 2493 3873b 50/9  21/4  6/103  

MBS-87-7 Arigashar/Beecher 3455 4306 3573 2270 3401b 94/13  97/3  0/91  

MBS-87-8 Productive/Rojo 4169 4482 4175 2470 3824b 50/8  74/3  3/102  

MBS-87-9 80-5002/80-5137/Afzal 3626 4571 4493 2027 3679b 06/10  62/5  5/98  

MBS-87-10 CWB117-77-7/Afzal 3947 3983 4353 2373 3664b 88/10  05/4  1/98  

MBS-87-11 Dasht//As46/Aths 3496 4603 3769 2417 3571b 75/12  18/5  6/95  

MBS-87-12 Roho/Mazurka//Rojo 5449 5568 5207 2780 4751a 00/3  16/3  1/127  

MBS-87-13 Arigashar/3/M25-84/Attiki//L.527/4/Karoon 4016 4492 3372 2000 3470b 88/13  27/6  9/92  

MBS-87-14 Ashar//Kavir/Badia 4519 3114 3922 2270 3456b 00/11  50/6  5/92  

MBS-87-15 Afzal/L.527 4279 5427 3986 2203 3974b 56/8  13/6  3/106  

MBS-87-16 Arinar/Ashar 4592 4682 4432 1710 3854b 63/8  17/7  1/103  

MBS-87-17 Gloria’S’/Copal//Karoon/Kavir 4080 4412 3526 2393 3603b 56/12  54/5  4/96  

MBS-87-18 Roho/Mazurka //Trompillo 4181 4300 4057 1703 3560b 25/13  27/6  3/95  

MBS-87-19 CWB117-5-9-5/Rojo*2 4665 4376 4399 2343 3946b 75/7  14/6  6/105  

MBS-87-20 Ashar//Kavir/Badia 4615 3602 4285 2280 3696b 00/10  50/5  9/98  
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ارائووه شووده اسووت.  3در جوودول  AMMIروش 

 نوتی ، محی  و اثر متقابوول  نوتیوو  ت ییر  منابع  

مؤلفووه   3ا محی  و نیز سه مؤلفه اول از ترکیووب  

 درصوود 1متقابوول در سوو ك احتمووال اصوولی اثر

مولفه در مجموع بیش از سه  اين  دار بودند.  معنی

اثر متقابل  نوتی  در محی  را توجیه   درصد  81

 64کند. در حالی کووه دو مولفووه اول بوویش از  می

اثر متقابل را توجیه کردند. هفده ت ییرات    درصد

ا باقیمانده اثر متقابل بدار باقیمانده  معنیمؤلفه غیر

 Noise  )موودل  کارآيیو در آزمون   ادغام شدند

 بکار رفتند.

برمبنوووای نمودارهوووای دو بعووودی میوووانگین 

( و 1IPCAعملکوورد دانووه بووا مولفووه اصوولی اول  

 64( که با هم بوویش از 2IPCAمولفه اصلی دوم  

اثوور متقابوول  نوتیوو  در محووی  را توجیووه   صددر

( بووه MBS-87-12کننوود، رقووم مهوور   يوون می

عنوان پايدارترين  نوتیوو  بووا بیشووترين عملکوورد 

 (.2و  1های دانه تشخیص داده شد  شکل

 
  در آزمايش AMMIمحی  بر مبنای روش  8در   نوتی  جو  20تجزيه واريانس عملکرد دانه  -3جدول

 1387-89های تحت تنش شوری طی سال سازگاری 
 

 F آزمون میانگین مربعات درجه آزادی  منابع ت ییرات 

342/2 19  نوتی    5/34** 

995/72 7 محی    62/26** 

19/1 133  نوتی  ا محی    2/71** 

489/4 159 مدل  10/24** 

536/2 25 مؤلفه اول  5/78** 

678/1 23 مؤلفه دوم   3/83** 

275/1 21 مؤلفه سوم   2/91** 

369/0 45 باقیمانده اثر متقابل   0/84ns
 

438/0 304 خ ا   
ns  1دار در س ك احتمال معنی ،دارترتیب غیرمعنیبه : **و% . 

 

هاای نتایج بررسی واکنش رقم مهار باه بیماری

 برگی جو

بووه قووارم عاموول بیموواری  واکوونش رقووم مهوور

 Hot spotبیموواری سووفید  پووودری در منوواطق 

مشووهد، کوورج و گرگووان  منوواطقی کووه شوودت 

بیماری سفید  در آن شديد اسووت( در مرحلووه 

نشووان داد  1392-1395های گیاه کامل طی سووال

عامل بیموواری  هایکه رقم مهر نسبت به جمعیت

سفید  س حی شايع در مشهد، کرج و گرگان 

در مرحله گیاه کامل واکنش مقوواوم تووا حسوواس 

، 1975يسووکات  دارد. بر اساس روش ساری و پر

(، رقووم 1987ت ییر يافته توس  ايال و همکوواران  
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  ها در آزمايشمیانگین عملکرد دانه  نوتی با  (1IPCA) نمودار دو بعدی پارامتر -2شکل 
 1387-89های تحت تنش شوری طی سال سازگاری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها در آزمايشمیانگین عملکرد دانه  نوتی با  (2IPCA(نمودار دو بعدی پارامتر  -1شکل 
 1387-89های تحت تنش شوری طی سال سازگاری 
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و رقم حساس افضوول   72تا    33مهر آلودگی بین  

در آزمايش را نشان دادند.    96تا    72واکنش بین  

زايی قووارم عاموول زنوو  بررسی عواموول بیموواری

زرد جووو در منوواطق مختلووف کشووور بووا کاشووت 

های اردبیوول، مشووهد، خزانووه تلووه کووه در ايسووتگاه

 1394-95اعووی  جلگه رخ و نیشووابور در سووال زر

( تووا 5Rرقم مهر از مقوواوم  انجام گرفت واکنش 

، در ارزيووابی شوود  (30Sتووا    10MSحساس  بووین  

صورتی که واکنش رقم افضل  شوواهد حسوواس( 

بووود. ارزيووابی   100Sتووا    60Sها بووین  در آزمايش

واکنش رقم مهر نسبت بووه قووارم عاموول بیموواری 

های نیشووابور و در ايسووتگاه  (Scald)لکه دوکووی  

(، در صوووورتی کوووه 0رخ، مصوووونیت  جلگوووه 

واکوونش رقووم افضوول  شوواهد حسوواس( در ايوون 

واکوونش   بووود.  )71تا    51ها حساس  بین  آزمايش

ای اين رقم نسبت به قارم عامل بیماری لکه قهوه

( و درصوود  50تووا    درصد  20نواری نیمه حساس  

واکوونش رقووم شوواهد يوسووف نیمووه حسوواس تووا 

بووود. قابوول (  درصد  71تا    درصد  35حساس  بین  

ذکر است که واکنش رقم خوواتم کووه بووه عنوووان 

ن ادی در کنار رقم قرار های بهشاهد در آزمايش

هووای سووفید  داشت، نسبت بووه عواموول بیماری

صووورت نیمووه س حی، لکه نواری و زن  زرد به

 حساس بود.

 

هااای های انجااام شااده در طرحنتااایج بررساای

 ررقم مهترویجی  –تطبیقی و تحقیقی –تحقیقی

و   1391-92،  1389-90های زراعی  طی سال

نصوورت  رقم مهر به همراه ارقام شاهد 1392-93

 بووه ترتیووب در اردکووان يووزد و يووزد درو خوواتم 

و در شهرسووتان   ت بیقووی  -های تحقیقوویآزمايش

ترويجی در شووراي    -تحقیقی  آزمايش  بهاباد در

 خوووا  و آب بوووین ECتووونش شووووری  دارای 

زيمنس بر متر( و مورد بررسی قرار دسی  12-10

با اردکان  گرفت. نتايج نشان داد که رقم مهر در  

کیلوگرم در هکتار در مقايسووه بووا   3500  عملکرد

 کیلووووگرم در هکتوووار رقوووم نصووورت و 2541

ترتیووب برتووری کیلوووگرم رقووم خوواتم بووه 2937

کیلوووگرم در  500و  900عمکوورد برابوور بوویش از 

د. اين رقووم در يووزد بووا عملکوورد هکتار را دارا بو

کیلوگرم در هکتار در مقايسه با رقم خاتم   3843

کیلوووگرم در هکتووار، برتووری  3262بووا عملکوورد 

کیلوووگرم در هکتووار را دارا  580عملکوورد برابوور 

 5500بووود و در شهرسووتان بهابوواد، بووا عملکوورد 

کیلوووگرم   4600کیلوگرم در هکتار در مقايسه با

 900ری عملکوورد برابوور  در هکتار رقم خاتم برتوو 

کیلوووگرم در هکتووار برتووری خووود را نشووان داد 

 (. 4 جدول 

رقم مهر بووه همووراه  1389-90در سال زراعی 

در در مهیار اصووفهان نصرت و خاتم  ارقام شاهد

 خووا  و آب ECشووراي  توونش شوووری  دارای 

 -زيمنس بر متوور( در آزمووايش تحقیقوویدسی  12

ج نشان داد ت بیقی مورد بررسی قرار گرفت. نتاي

کیلوگرم در هکتار  3683که رقم مهر با عملکرد 

کیلوووگرم در هکتووار رقووم  2233در مقايسووه بووا 

ترتیووب کیلوووگرم رقووم خوواتم بووه  2567نصرت و  

 و 1000برتوووووری عمکووووورد برابووووور بووووویش از 

 (. 4کیلوگرم در هکتار را دارا بود  جدول  1400
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 معتدل اقلیم اراضی شور در   رقم مهرترويجی  -ت بیقی و تحقیقی -های تحقیقینتايج بررسی  -4جدول 

 آب و خا  EC اجرای پرو ه مناطق  سال اجرای آزمايش
 زيمنس بر متر(  دسی 

 عملکردرقم مهر
  کیلوگرم بر هکتار(

 عملکرد رقم شاهد   رقم شاهد
  کیلوگرم بر هکتار(

 درصد برتری  ين
 جديد نسبت به شاهد 

 7/37 2541 نصرت 3500 12-10 يزد 1389-90
 2/19 2937 خاتم

 9/64 2233 نصرت 3683 12 اصفهان 1389-90
 5/43 2567 خاتم

 4560 10 ورامین  1390-91
 9/5 4305 نصرت
 0/14 4000 خاتم
 2/9 4175 03ريحان

 4560 10 ورامین  1390-91
 9/5 4305 نصرت
 0/14 4175 نصرت
 2/9 4175 03ريحان

1391-92 
 

 8/17 3262 خاتم 3843 12 يزد  اردکان( 
 6/19 4600 خاتم 5500 12-10 يزد بهاباد(  1392-93
 4/21 3473 شاهد خاتم  4217   میانگین
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 رقم مهر بووه همووراه 1390-91در سال زراعی 

در دو  03و ريحوواننصوورت، خوواتم  ارقووام شوواهد

در شووراي  آبوواد ورامووین من قووه فخرآبوواد و زلف

 خووووووووا   ECتوووووووونش شوووووووووری  دارای 

زيمنس بوور متوور( در آزمووايش دسووی 10و آب 

ت بیقووی مووورد بررسووی قوورار گرفووت.  -تحقیقووی

نتايج نشان داد که رقم مهر بووا میووانگین عملکوورد 

 4305کیلوووگرم در هکتووار در مقايسووه بووا  4560

کیلوگرم   4000در هکتار رقم نصرت،    کیلوگرم

کیلوووگرم در هکتووار رقووم  4175 رقووم خوواتم و

،   255به ترتیب برتووری عمکوورد برابوور    03ريحان

کیلووووگرم در هکتوووار را دارا بوووود  385و  560

 (. 4 جدول 

هووای انجووام شووده اعووم از نتايج کلیه آزمايش

ای، مقايسوووه عملکووورد هوووای مشووواهدهارزيابی

هووای پیشوورفته و لکرد  ينمقدماتی و مقايسه عم

انجام   1389تا    1384های  امیدبخش که طی سال

رقووم مهوور دهنده برتووری چشوومگیر گرفووت نشووان

نسبت به شاهدهای آزمايش شامل ارقام تجارتی 

نصرت و خوواتم در اراضووی کشوواورزی بووا آب و 

نتووايج خا  شور در مناطق معتوودل بوووده اسووت.  

 -ت بیقوووی و تحقیقوووی -های تحقیقووویبررسوووی

های در چندين من قه در استانرقم مهر  ويجی  تر

دارای تنش شوری در اقلیم معتدل نشان داد کووه 

 يووون جديووود در هموووه مووووارد دارای برتوووری 

محسوسی نسبت بووه شوواهد هووای آزمووايش بووود. 

نسبت بووه ارقووام شوواهد چشمگیر اين  ين  برتری  

هووای درکلیووه آزمايش  ارقووام نصوورت و خوواتم(

ترويجی اجرا شده   -ت بیقی و تحقیقی  -تحقیقی

در منوواطق تحووت توونش   1389-93های  طی سووال

مشهود بود، به طوووری  شوری اقلیم معتدل کشور

کیلوووگرم   744که میانگین عملکرد  ين جديوود  

درصد افزايش( نسبت به میووانگین   21در هکتار  

 عملکرد دانه رقم خاتم برتری داشت.

دارای عووادت رشوود بینووابین  رقووم جووو مهوور

 فاکولتاتیو( بوووده و ارتفوواع بوتووه آن در شووراي  

تنش شوری بسته به میزان تنش شوری وارده بووه 

متر مت یر بود. طووول دوره سانتی  73تا    50گیاه از  

 رشوود رقووم مهوور متوسوو  ولووی ايوون رقووم حوودود

روز زودرس تر از رقم خاتم است. اين رقم  7-5

اي  تنش و نیمه مقاوم مقاوم به خوابیدگی در شر

تا نیمه حساس بووه خوابیوودگی در شووراي  نرمووال 

باشد. همچنین رقم جديد مقاوم به ريزش دانه می

و سووونبله  شوووکنندگی محوووور سووونبله( بووووده و 

های زن  زرد، العمل آن نسبت به بیماریعکس

ای جو نیمه حسوواس سفید  پودری و لکه قهوه

 اسووت، ولووی در شووراي  منوواطق خشووك حاشوویه 

 کووووير حساسووویت بوووه هوووی  يوووك از ايووون 

 هوووا مشووواهده نشوووده اسوووت. ايووون  يووون بیماری

 دارای سووونبله شوووش رديفوووه بووووده و وي گوووی 

اساسووی آن سووازگاری بووا شووراي  شووور حاشوویه 

کويرهووای لوووت و نمووك بووا اراضووی کووم بووازده 

باشد.  يوون جديوود در شووراي  توونش شوووری می

تعداد پنجووه و بیوموواس بیشووتری نسووبت بووه ارقووام 

کنوود. د در اقلوویم معتوودل کشووور تولیوود میموجو

درصوود اسووت  12 میانگین پروتئین دانه اين  يوون

که نشان دهنده کیفیت خوب ايوون  يوون از ننوور 

 (.5باشد  جدول ت ذيه احشام می
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در مقايسه با رقم شاهد جو خاتم در شراي  تنش  رقم مهر يك خصوصیات زراعی و مورفولو  -5جدول 
 (1387 – 89گاری   شوری در آزمايش ساز

 
 رقم خاتم  رقم مهر مشخصات زراعی 

 کیلوگرم در هکتار  4096 کیلوگرم در هکتار  4751 میانگین عملکرد در اراضی شور

  فاکولتاتیو( بینابین  بینابین  فاکولتاتیو(  عادت رشد 

 شش رديفه شش رديفه تعداد رديف

 61 63 ارتفاع بوته تحت تنش  سانتی متر( 
 160 155 تعداد روز تا سنبله دهی 

 190 187 تعداد روز تا رسیدگی فیزيولو يکی
 بسته به شدت تنش( 32-42  38متوس   بسته به شدت تنش( 30-42  36متوس   وزن هزار دانه تحت تنش  گرم(

 روشن روشن رن  دانه
  نیمه مقاوم نیمه مقاوم مقاومت به خوابیدگی

 مقاوم مقاوم مقاومت به شکنندگی محور سنبله 
 مقاوم  مقاوم مقاومت به ريزش

نسبت به بیماری های زن   نیمه حساس واکنش به بیماری ها

و مقاوم زرد، حساس به سفید  س حی 

جو و نیمه حساس به لکه   به اسکالد

 ای نواریقهوه

های زن  نسبت به بیماری  نیمه حساس

های  برگی و لکه زرد، سفید  س حی 

 جو   لکه سوختگی و لکه توری( 

 درصد  12 درصد  12 درصد پروتئین دانه  میانگین(

 

 توصیه ترویجی 

با توجه به پتانسیل عملکرد مناسووب و تحموول 

 به شراي  تنش شوووری آب و خووا ، رقووم مهوور

جهت کشت در اراضی آبی شور واقووع در اقلوویم 

های اصفهان، يزد، قم، استان  معتدل کشور شامل

کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان 

های مرکزی و تهران و همچنین مناطقی از استان

شود. تس یك مزرعه در شراي  آبیاری توصیه می

با آب شور، بووه مننووور جلوووگیری از مانوودابی و 

ايجاد نشست پس از آبیوواری و بوورای اطمینووان از 

سراسوور مزرعووه کووه از توزيع يکنواخووت آب در  

کنوود های نمك در مزرعه ممانعت میايجاد لکه

ترين توواريك کاشووت رقووم ضروری است. مناسب

جديد در مناطق معتدل کشور در نیمووه اول آبووان 

باشد و کشت بايد در تاريخی انجام شووود ماه می

برگووی  3-4که قبل از بروز سرما گیاه بووه حالووت 

ر از در آيوود. تیمارهووای کووودی در اراضووی شووو

اهمیت خاصی برخوردار بوده و بايوود بوور اسوواس 

تجزيه خا  و نتووايج آزمايشووگاه خاکشناسووی و 

تحووت مشوواوره کارشووناس ت ذيووه گیوواهی انجووام 
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پذيرد. بووا توجووه بووه عملیووات زراعووی خووان در 

دانه در   450های شور تراکم بذر رقم مهر  خا 

شود کووه براسوواس وزن مترمربع در ننر گرفته می

کیلوووگرم در   170تووا    150حوودود  هزار دانووه آن  

هکتار است. کاشت جو مهر در شراي  شوووری، 

بوا توجوه بوه اين که تجمع شوری اکثرا بوور روی 

گیرد، به صووورت جوووی و ها انجام میراس پشته

ترين روش شود. مناسووبپشووته ای توصووویه نموووی

کاشت جو مهر در شراي  شور کشووت نووواری و 

ن داده اسووت کووه باشود. تجربه نشووايا کرتوی موی

متوور   90تووا    75متوور و طووول    8نوارهائی با عوور   

تواند کارآيی بهتری در شووراي  شووور داشووته می

باشد. عالوه بر اين بهتر است در هنگووام کشوووت 

کوواری بووه رقم مهر در شراي  شور از روش هیرم

کووواری اسووتفاده نمووود. ايوون روش جووای خشکه

عووالوه بوور شستشوووی نمووك از سوو ك خووا  در 

کاشت بستری مناسب بوورای بووذور جوانووه هنگام  

های زده مهیا نموده و باعث افزايش درصد بوتووه

شووود. ضوودعفونی سبز شده و عدم وجود سله می

بذر قبل از کاشت با سم ايپروديون+کاربنوودازيم 

ای، های لکه قهوووهکنترل مؤثری بر روی بیماری

های آشووکار و پنهووان جووو لکه نواری و سوویاهك

 خاتم دارد.
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