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Golshan, new salt tolerant barley variety suitable for cultivation in the temperate 

regions of Iran  
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ترین گیاهان در برابر تنش شوری است و باشد. جو یكی از متحملتنش شوری یكی از موانع جدی در تولید محصوالت کشاورزی می

راحل رشدی این محصول را تحت تاثیر قرار گیرد ولی تنش شوری تمام مهای شور مورد کشت و کار قرار میصورت گسترده در زمینبه
گیری بین رقم نیک به عنوان پایه مادری و یک توده بومی ایران با کد شود. رقم گلشن حاصل دورگداده و باعث کاهش عملكرد آن می

1-BC-80320   های درحال تفكیک این رقم در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات  به عنوان پایه پدری بود. مراحل تالقی و انتخاب در نسل
دسی زیمنس بر متر( در    10-14آب و خاک    ECاصالح و تهیه نهال و بذر انجام پذیرفت. آزمایشات مقایسه عملكرد در شرایط تنش شوری )

کیلوگرم در هكتار نسبت به رقم شاهد    4392جند انجام شد. نتایج نشان داد که رقم گلشن با میانگین عملكرد های یزد، اصفهان و بیرایستگاه 
برتری داشت. بررسی صفات مرتبط با تحمل به شوری مانند محتوای    درصد  17کیلوگرم در هكتار به میزان    3752خاتم با میانگین عملكرد  

ول ریشه، وزن ریشه، نسبت ساقه به ریشه، عملكردبیولوژیكی و نسبت پتاسیم به سدیم در محیط  کلروفیل، ارتفاع بوته، تعداد برگ زرد، ط 
باشد. این رقم دارای تیپ رشد بهاره  شور کنترل شده )هیدروپونیک( نشان داد که رقم گلشن دارای تحمل باالیی نسبت به تنش شوری می

های برگی جو واکنش نیمه حساس تا حساس  متر است و نسبت به بیماری تیسان  65متوسط ارتفاع بوته آن در شرایط تنش شوری    بوده و
باشد و برای کشت در اراضی شور مناطق معتدل می  درصد  3/12دارد. رقم گلشن دارای سنبله شش ردیفه بوده و میانگین پروتئین آن  

 گردد. کشور توصیه می
 

  های کلیدی: جو، عملكرد دانه، تنش شوری، اقلیم معتدل واژه
 

 02636701105تلفن:       barati32@yahoo.comنویسنده مسئول: 

10.22092/rafhc.2021.126236.1195 

 مقاله ترویجی
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 مقدمه

با سطططزح زیر   (.Hordeum vulgare L)جو  

 159میلیون هکتار و تولید  15/51کشططت جهانی  

زراعی  محصول مهم  چهارمین  یلیون تن در سال  م

در    (.5) باشطططدمی ، ذرت و برنج دنیا بعد از گندم

، سطزح زیر کشطت جو در  1397-98سطال زراعی  

بطا میطان ین عملکرد    547/1ایران   میلیون هکتطار 

 (. 1کیلوگرم در هکتار می باشد ) 3763

هطر  مطهطم هطمططانطنططد  اصطططالح جطو  هططدال  تطریطن 

محصول دی ری افزایش عملکرد در واحد سزح 

سطططتطا افزایش تحمطل بطه  بطاشططططد و در این رامی

هطای زنطده و غیر زنطده محیزی دارای اهمیطت تنش

ترین  تنش شطططوری یکی از مهمزیطادی اسططططت.  

هطای غیرزنطده محسطططو  هطا در میطان تنشتنش

های شور در ایران معادل مساحت خاک شود.می

مسطططاحطت کطل   درصطططد  34میلیون هکتطار )  6/55

ها در فالت مرکزی و کشططور( اسططت که اکنر آن

های سطاحلی جنو  و دشطت خوزسطتان قرار  دشطت

حططدود   اراضطططی    8/6دارنططد.  از  هطکطتططار  مطیطلطیطون 

کشططططاورزی کشطططور مبتال بطه درجطات مختل  

شطططوری هسطططتنطد کطه بطه دلیطل مطدیریطت ضطططعی  

آبیاری و سطططایر عوامل نامزلو  احتمال افزایش  

(. بطا وجود این کطه جو  3)این مقطدار وجود دارد  

ترین گیطاهطان در برابر شطططوری  یکی از متحمطل

های شططور  اسططت و به صططورت گسططترده در زمین

گیرد، تنش شططوری  مورد کشططت و کار قرار می

 می توانطد کلیطه مراحطل رشططططدی آن را تحطت

دهد. از اثرات نامزلو  شوری بر گیاه تاثیر قرار   

و توان به کاهش صطططفاتی مانند سطططرعت  جو می

درصطد جوانه زنی، رشطد رویشطی، وزن خشط ،  

تعطداد پنجطه، تعطداد برع، عرر برع، ارتفطا   

ها در سطنبله و نسطبت سطاقه به  بوته، تعداد سطنبلهه

ریشطه اشطاره کرد. عالوه بر موارد ذکر شطده، این  

تنش موجطب کطاهش طول دوره تشطططکیطل نطاحیطه 

دهی و تسططریع در  نمو انتهایی، کوتاهی دوره گل

گردد و در نهطایطت بطاکطاهش و میپیری گیطاه ج

درصططد تشططکیل دانه، تعداد دانه و وزن هزار دانه  

برای  (.  4شطططود )سطططبطب کطاهش عملکرد دانطه می

مانند همتفاوتی از اقدامات  شطططوری  مقابله باتنش 

شطود. اسطتفاده میزراعی  های بهروش و  زهکشطی

های زیاد اصطالح خاک، زهکشطی و به دلیل هزینه

رسططد تولید ارقامی  نظر می  کنترل آ  آبیاری، به

های  با سططزح تحمل با ی شططوری به دلیل هزینه

تر و کارآئی بیشطتر راه موثرتری در راسطتای  پائین

غلبه بر مشطکالت ناشطی از افزایش شطوری خاک 

  تواننطدنو  ارقطام میاین و آ  در آینطده بطاشطططد.  

رفولوژیط  و فیزیولوژیط   ودارای صطططفطات م

محیط منطاسطططبی را برای انجطام  بطاشطططنطد و متفطاوتی 

 سطططازنطد هطای متطابولیط  سطططلولی فراهم  فعطالیطت

متر تحت تاثیر تنش قرار گیرد تا رشطد و تولید ک 

ها با روند مناسططبی انجام و انباشططت مواد در اندام

 .گیرد

با توجه به اینکه کشور ایران در منزقه خش   

های زراعی بیشطتر خشط  قرار دارد، خاکو نیمه

باشند. در حال مناطق کشطور مستعد شور شدن می

های یزد، های وسططیعی از اسططتانحاضططر قسططمت

، خراسطططان جنوبی، کرمان، قم، اصطططفهان، فار 

تهران )ورامین(، البرز، سطمنان، خراسطان رضطوی،  
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سطططیسطططتان و بلوچسطططتان، خوزسطططتان، بوشطططهر، 

های حاصططلخیز قزوین و گرگان و گنبد و دشططت

هطای  اراضطططی اطراال دریطاچطه ارومیطه در اسطططتطان

آذربایجان شططرقی و غربی به نحوی متاثر از تنش 

ه رونطد  شطططوری آ  و خطاک هسطططتنطد. بطا توجطه بط 

افزایش جمعیطت کطه بطاعطز افزایش نیطاز بطه غطذا  

های شططور  خواهد شططد اسططتفاده از اراضططی و آ 

برای کمط  بطه رفع نیطازهطای غطذایی ضطططروری  

 خواهد بود.

هطای  توانطد غلظطتجو گیطاهی اسطططت کطه می

نمططایططد و  تحمططل  را در خططاک  بططا ی شطططوری 

کططافی  ژنوتیطط  و  ژنتیکی  دارای تنو   هططای جو 

برای انتخا  و   (.6ی هسطتند )برای تحمل به شطور

معرفی ارقام جو پر محصطططول و سطططازگار جهت  

های  تحت تنش شططوری، برنامهکشططت در مناطق 

های در حال تفکی  گیری، هدایت نسطلدورع

عططمططلططکططرد  یططن مططقططایسطططططه  دارای  و   هططای 

بطا ، مقطاومطت بطه    رعملکردیصطططفطات مزلو  نظ

در مناطق هدال    ها، کیفیت با  و سازگار  بیماری

(Target environement)  مطی پططذیطرد.  انطجططام 

درحال حاضطر دو رقم جو خاتم و مهر در اراضطی  

شططور کشططور مورد کشططت قرار می گیرند که هر  

باشطند. دو حاصطل برنامه های به ناادی داخلی می

رقم خاتم حاصطل تالقی رقم صطحرا به عنوان پایه  

ده و مطادری و رقم کویر بطه عنوان پطایطه پطدری بو

  Roho/Mazurhaرقم مهر نیز حاصل تالقی  ین  

رقم خططارجی روژو   بططا  مططادری  پططایططه  عنوان  بططه 

(Rojo) باشططد. با توجه به  به عنوان پایه پدری می

افزایش روز افزون منطاطق متطاثر از تنش شطططوری  

در کشطور و تعداد اندک ارقام متحمل به شطوری  

یطافتن رقم جطدیطد جو   هطدالجو، این بررسطططی بطا  

این مناطق کشت در  به منظور لیر و پرپتانسسازگا

 انجام شد.

 

 هامواد و روش

های و نسیل F1دورگ گیری و بررسیی در نسیل 

 در حال تفكیک

انجام شده در سال حاصل دورع    رقم گلشن

بین رقم نیط  بطه عنوان پطایطه    1382-83زراعی  

-BC-1مطادری و یط  توده بومی ایران بطا کطد  

بطاشطططد. پطدی ری  بطه عنوان پطایطه پطدری می  80320

نطططیططط     L.527/NK1272//JLB70-63رقطططم 

باشططد. والد پدری،  ین حاصططل از ت  بوته  می

از میططان توده بومی   بود   BC-80320-1انتخططابی 

تحت شطرایط تنش شطوری ارزیابی شطده    "که قبال

و تحمل با ی آن به این تنش به ثبت رسیده بود. 

نسططططل در  رقطم  ایطن  گطزیطنطش  در مطراحططل   هططای 

های  حال تفکی  تا رسططیدن به خلود در سططال 

ناادی بخش تحقیقطات  در مزرعطه بطه  88-1384

وبذر وسطسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال  غالت م

برای هر شطماره   3Fو   2Fهای  در نسطل  انجام شطد.

طی چنطد مرحلطه  بوتطه(    20تطا    15تعطدادی بوتطه )

های انتخا  شطده  شطدند و در نهایت بوتهانتخا  

ها بعد از کوبیده شطدن مخلو   برداشطت و بذر آن

ای از آن برای تشطططکیل نسطططل بعد  شطططده و نمونه

بسته به نو  دورع و   4Fگردید. در نسل استفاده  

ین سططه تا پنج خوشططه  بهدال از آن از هر شططماره  

( بذر هر  5Fنسططل  برداشططت شططده و در سططال بعد )
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خوشطه بر روی ی  خط ی  متری کشطت شطد و 

برای  هطای کطامال خطال  و منطاسطططب  بطذور ردی 

ای  ادامطه بررسطططی در آزمطایش ارزیطابی مشطططاهطده 

 اقلیم معتدل انتخا  شدند.

 

 آزمایشات مقایسه عملكرد 

رقم گلشطططن در    1388-89در سطططال زراعی 

   ین  235ای به همراه  آزمایش ارزیابی مشطططاهده

هطای کرج و بیرجنطد مورد ارزیطابی  در ایسطططت طاه

  رقماین    1389-90در سطططال زراعی   قرار گرفت.

بطه همراه  در آزمطایش مقطایسطططه عملکرد مقطدمطاتی 

ژنوتیط  دی ر جو و ارقام شطططاهد نصطططرت،  124

تنش شطططوری   خططاتم و مهر در شطططرایط تحططت 

زراعی    در سطططالار گرفطت.  یزد مورد ارزیطابی قر 

مقطایسططططه    ، رقم گلشطططن در آزمطایش91-1390

در شطرایط شطور به   پیشطرفته جو  های ینعملکرد  

ژنوتیط  پیشطططرفتطه دی ر و رقم شطططاهطد    19همراه  

هطای کطامطل  بطا اسطططتفطاده از طرح بلوکنصطططرت  

های  در ایسطت اه با سطه تکرار   (RCBD)  تصطادفی

قرار گرفت. یزد، اصطفهان و بیرجند مورد بررسطی  

، رقم گلشطن با 1391-93های زراعی  در طی سطال

آزمطایش مقطایسطططه عملکرد  در    MBS-91-8کطد  

در  تحت شطرایط شطوری  امیدبخش جو    های ین

تکرار    سههای کامل تصادفی با  قالب طرح بلوک

  دردی ر    ین  18رقم شطططاهطد خطاتم و  بطاهمراه  و 

تحت تنش شططوری یزد، اصططفهان و ایسططت اه   سططه

(. 1مورد بررسطططی قرار گرفطت )جطدول  بیرجنطد  

نتطایج دو سططططالطه آزمطایش مطذکور مورد تجزیطه 

ها با استفاده مقایسطه میان ین قرار گرفت و مرکب

انجام شطد. محاسطبات آماری این    LSDاز آزمون  

انجام شططد.   SASآزمایش با اسططتفاده از نرم افزار  

بططا  پططایططداری ژنوتیطط همهنین   از  هططا  اسطططتفططاده 

و    (Rank)تری رتبطه بنطدیغیرپطارامهطای  روش

  ( بررسی7)  (Pi)محاسبه ضریب برتری لین و بینز  

  گردید.

کططرت آزمططایططشدر   هططر  تططکططراردار،  هططای 

متر و پنج طول ا شطططش خط ب شطططامل  آزمایشطططی

بود. هطدایطت    مترسطططانتی  20  بین خزو   فطاصطططلطه

ایسطططت ططاه  (EC)الکتریکی   هططای محططل آ  در 

بیرجند اجرای آزمایش شطططامل یزد، اصطططفهان و 

 ECزیمنس بر متر و  دسططی 12و  14، 10ترتیب به

و   10،  10-12ترتیطب  خطاک مزرعطه آزمطایشطططی بطه

زیمنس بر متر بود. بطا توجطه بطه احتمطال دسطططی  14

 450زنی بعضطی بذور، تراکم کاشطت عدم جوانه

عطدد بطذر در متر مربع برای کلیطه آزمطایشطططات در  

 نظر گرفته شد.

 

در محیط  بررسییی تحمل به شییوری رقم جدید

 هیدروپونیک

در این آزمایش رقم گلشطن به همراه تعدادی  

های امید بخش و ارقام شطاهد خاتم و مهر  از  ین

هطیططدروپطونطیطط     مطحطیطط    EC=14 dsm)-1(در 

کشطت شطد و صطفاتی مانند محتوای کلروفیل در  

طی پنج هفتطه از شطططرو  جوانطه زنی )هر هفتطه( 

اندازه گیری شططد و در هفته پنجم صططفات ارتفا   

بوته، تعداد برع زرد، وزن  بیولوژیکی )میان ین 

پنج بوته(، وزن ریشططه، نسططبت سططاقه به ریشططه و 

 گیری شدند.نسبت پتاسیم به سدیم اندازه
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هیای ارزییابی  جیدیید در خزانیهبررسییی رقم  

 ترویجی-بیماری و پروژه های تحقیقی

هطای  واکنش رقم گلشطططن نسطططبطت بطه بیمطاری

های زراعی  سفیدک سزحی و زنگ زرد در سال

مورد ارزیطابی    1396-97و   96-1395،  90-1389

بر مبنطای   سطططفیطدک رزیطابی بیمطاریاقرار گرفطت.  

  ( و9)  روش پیشطططنهادی سطططاری و پری اسطططکات

  زنگ زرد بر اسا  روش روئلفز و همکاران 

 بود. (  8) 

، طرح هطای  1394-96هطای زراعی  در سطططال

مطزار   -تطحطقطیطقطی در  رقطم گطلشططططن  تطرویطجطی 

های یزد )با کشططاورزان چندین روسططتا از اسططتان

EC     دسطططی زیمنس بر متر(،    13و خطاک    9آ

و خطاک   31/8آ      ECخراسططططان جنوبی بطا )

 ECدسطططی زیمنس بر متر( و کرمطان )بطا    78/12

دسطططی   1/10تطا    9/8و خطاک    3/11تطا    6/10آ   

 زیمنس بر متر( اجرا شد. 

 

 نتایج و بحث

 های در حال تفكیک جو نسل

زراعطی  بطط  مطزطلطو   بططه صطططفططات  تطوجططه  و ا 

، زودرسططی و یرشططد  عادتنظیر مورفولوژیکی  

-MBS ین  ها،  بیماریمقطاومت به خوابیطدگی و 

در    1384-88هطای زراعی  در طی سططططال  91-8

در مزرعطه تحقیقطاتی   5Fو    2F ،3F  ،4Fهطای نسطططل

تط  غالت کرج  تحطقطیطقططات  محطقطقین  بخطش  وسطططط 

های مورد بررسطی  از میان  ین ناادی جوواحد به

های در حال تفکی  های دورع و نسطلدر توده

 گزینش شد. جو 

 عملكرد ات مقایسه  آزمایش 

ای عملکرد دانه  در آزمایش ارزیابی مشططاهده

و  30رقم گلشطططن و ارقام شطططاهد نصطططرت، فجر 

و   8576،  7980،  9153ترتیطب برابر بطا  یوسططط  بطه

کیلوگرم در هکتطار بود. بطا در نظر گرفتن    7699

برتری عملکرد و سطططایر صطططفات زراعی مزلو   

)مقطاومطت بطه خوابیطدگی، وزن هزار دانطه، واکنش  

زمان رسطیدن( این  ین برای    و  هابیماری در برابر

ناادی انتخطا  شطططد. بررسطططی در ادامطه فراینطد بطه

متوسططط عملکرد دانه رقم گلشططن و ارقام شططاهد  

نصطرت، خاتم و مهر در آزمایش مقایسطه عملکرد  

 4088و    5283،  4800،  5883ترتیطب  مقطدمطاتی بطه

بطرتطری   بططه  تطوجططه  بططا  بطود.  هطکطتططار  در  کطیطلطوگطرم 

این  صططفات زراعی مزلو  در عملکرد و سططایر 

جهطت ادامطه بررسطططی در    رقم گلشطططن آزمطایش،

های مقایسططه عملکرد تکرار دار انتخا  آزمایش

هطای  شططططد. در آزمطایش مقطایسططططه عملکرد  ین

پیشطططرفته، رقم گلشطططن با متوسطططط عملکرد دانه  

کیلوگرم در هکتطار رتبطه دوم در بین مواد    5522

نسطبت به  مورد بررسطی را به خود اختصطاد داد و  

کیلوگرم در   5439رقم شطاهد نصطرت با عملکرد  

برتری عملکرد نشطططان داد و   درصطططد 5/1هکتار،  

برای بررسططی نهایی در آزمایش مقایسططه عملکرد  

 های امیدبخش انتخا  شد. ین

، رقم گلشطن با 1391-93در سطال های زراعی  

ژنوتیط  دی ر در    19همراه بطا    MBS-91-8کطد  

های  عملکرد  ین  آزمایش سططازگاری )مقایسططه

امیدبخش( شطرکت داشطت. نتایج بدسطت آمده از  

تجزیه مرکب آزمایش )سططه مکان در دو سططال( 
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  و اثر متقابل سططه سططاده ژنوتی نشططان داد که اثر  

نتایج . بودنددار  گانه ژنوتی ×مکان×سطططال معنی

ها  دو سططاله ژنوتی   دانه  مقایسططه میان ین عملکرد

ش حطداقطل سطططه ایسطططت طاه بطا اسطططتفطاده از رودر  

معنی کططهن  (LSD)دار  اختالال  داد  رقم    شططططان 

در    کیلوگرم  4392  بطا میطان ین عملکرد  گلشطططن

آزمایش را کسطب نموده و نسطبت  اولهکتار رتبه  

 کیلوگرم  3752  عملکرد  رقم خطاتم بطا میطان ینبطه  

شطططت داافزایش عملکرد   درصطططد  17در هکتطار  

دار شطططدن اثر متقطابل با توجه به معنی(. 1)جدول 

برای درک بهتر اثر    ،گانه رقم×مکان×سطططالسطططه

بین   اقطدام بطه تجزیطه   ژنوتیطط متقططابطل  و محیط 

هطای مورد بررسطططی  پطایطداری عملکرد دانطه  ین

تططا  ین بططا  گردیططد  و   عملکردپططایططداری  هططایی 

ایج نت. سططازگاری عمومی با  شططناسططایی شططوند

مربو  به میان ین رتبه و انحراال معیار رتبه ارقام  

بطا   MBS-91-8 ین    ن داد کطههطا نشططططا ین  و

و   75/3  و انحراال معیطار رتبطه  4/4میطان ین رتبطه  

نسطططبطت بطه میطان ین کطل   درصططططد  3/32برتری  

نسطططبی عملکرد بططا   عنوان  ینیبططه  ))شططططاخ  

شطناسطایی سطازگار  پایداری با ی عملکرد دانه و 

نیز  (Pi)شططد. محاسططبه ضططریب برتری لین و بینز 

-MBSر برای  ین  نشطان داد که مقدار این پارامت

بططا    91-8 مطقططدار  30/0بطرابطر  کطمطتطریطن  بطیطن    و  در 

ژنوتیط  هطای مورد بررسطططی بود و بطا توجطه بطه 

هطای کطه این شطططاخ  بطا اسطططتفطاده از محیطاین

مختل  محاسططبه شططده اسططت، مقادیر پایین این  

معیطار نشطططان دهنطده پطایطداری خو  رقم گلشطططن  

در شطاخ  برتری لین و بینز (. 1باشطد )جدول می

( عالوه بر بررسطططی پطایطداری، عملکرد بطا ی  7)

ژنوتی  نیز در نظر گرفته می شطود. در این روش  

مطدل خطاصطططی برای تعیین ژنوتیط  پطایطدار معرفی  

شططود بلکه هر ژنوتی  نسططبت به ژنوتی  برتر نمی

شططود. در این روش زمانی  هر محیط سططنجیده می

عملکرد در چنططد محیط آز شطططود، مون میکططه 

هطای مورد  ارزیطابی منطاسطططبی از برتری ژنوتیط 

آزمون به دسططت آمده و لذا از این روش به طور  

ای در مزطالعطات تعیین سططططازگطاری و گسطططترده

 (. 10و  2پایداری عملکرد استفاده شده است )

بررسییی تحمل شییوری رقم گلشیین در شییرایط  

 کنترل شده

عوامطل  بطه منظور بطه حطداقطل رسططططانطدن تطاثیر  

ناشطناخته موجود در محیط، میزان تحمل شطوری  

رقم گلشططن در شططرایط گلخانه و تحت شططرایط  

کنترل شطده نیز مورد بررسطی قرار گرفت. با توجه  

به صطفات بررسطی شطده مشطخ  گردید که رقم  

گلشططن نسططبت به ارقام شططاهد خاتم و مهر )ارقام  

بطه شطططوری( دارای میزان  جو تجطارتی متحمطل 

باشططد سططبت به تنش شططوری میتحمل با تری ن

 (. 2)جدول 

هیای ارزییابی  بررسییی رقم گلشیین در خزانیه

 بیماری

ارزیطابی واکنش بطه بیمطاری سطططفیطدک پودری  

های مشطهد، نیشطابور، زرقان، گرگان، در ایسطت اه

های مختل  اردبیل، دزفول و قائم شططهر در سططال

و در مقایسطه با ارقام شطاهد نشطان داد که این رقم  

نسططبت به سططفیدک پودری واکنش نیمه حسططا  

)جططدول   نطیطز  3دارد  زرد  زنططگ  بططا  رابطزططه  در   .) 
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در آزمایش مقایسه عملکرد  های مورد بررسی های ناپارامتری ژنوتی  ایست اهی، میان ین عملکرد کل و آماره  میان ین عملکرد دانه  کد اصالحی، شجره، -1جدول 

 (. 1391-93های تحت تنش شوری یزد، اصفهان و بیرجند )های امیدبخش جو در ایست اه ین 
 

 شجره کد ژنوتی  
 میان ین  میان ین عملکرد  میان ین عملکرد دو سال )کیلوگرم در هکتار(

انحراال  
 معیار

شاخ   
 نسبی

ضریب 
 برتری

 لین و بینز  عملکرد رتبه  رتبه  کل)کیلوگرم در هکتار(  اصفهان یزد  بیرجند 
MBS-91-1 MBS-89-18  152 /4 759 /3 468 /4 a126 /4 6/5 18/5 3/124 69/0 
MBS-91-2 Ashar/3/Rhn-03//L.527/NK1272 710 /3 004 /3 067 /3 ab260/3 1/10 95/3 2/98 59/1 
MBS-91-3 Zarjow/CM67/4/Schuyler/3/M.Rnb86.80 028 /4 922 /2 953 /1 abc968/2 3/12 14/5 4/89 39/2 
MBS-91-4 Zarjow/CM67/6/As46/Aths 142 /4 747 /2 453 /2 abcd114/3 9/11 70/3 8/93 93/1 
MBS-91-5 Zarjow/CM67/3/Rhn-03/L.527 824 /3 207 /4 855 /2 abcde629/3 5/7 07/5 3/109 39/1 
MBS-91-6 L.1242/Hesk//1-BC-80 411 602 /3 185 /3 943 /2 bcde243/3 8/9 85/5 7/97 82/1 
MBS-91-7 AS46/Aths//(9Cr.279-07/Bgs)/3/SB91488 605 /3 013 /3 867 /2 bcde161/3 8/9 71/4 2/95 82/1 
MBS-91-8 L. 527/NK1272//JLB70-63/3/1-BC-80320  356 /5 189 /3 632 /4 bcde392/4 4/4 75/3 3/132 3/0 
MBS-91-9 L. 527/NK1272//JLB70-63/3/ICNB93-328 649 /3 554 /3 979 /2 bcde394/3 7/8 52/4 2/102 56/1 
MBS-91-10 Alger//CI10117/Choyo 623 /3 093 /3 953 /2 bcde223/3 9/10 01/5 1/97 78/1 
MBS-91-11 Goharjow/4/(OWB70173-24-OH 556 /3 347 /3 389 /2 bcde098/3 5/12 82/5 3/93 09/2 
MBS-91-12 Rhn-03//L.527//1-BC-80246/3/Gorgan 269 /3 471 /2 440 /2 cde727/2 4/14 78/3 1/82 66/2 
MBS-91-13 Kavir/Arinar//Ashar/3/1-BC-80263/4/Badia 876 /3 293 /2 562 /2 cde910/2 8/12 72/4 7/87 24/2 
MBS-91-14 Ste/Lo640//Hml-02/Arabia Abiad 397 /3 085 /2 815 /2 cde766/2 3/14 43/5 3/83 57/2 
MBS-91-15 ICNB93-369/Afzal 554 /3 258 /3 663 /2 cde159/3 4/12 86/5 1/95 01/2 
MBS-91-16 ICNB93-369/1-BC-121438 532 /3 951 /2 486 /2 cde990/2 1/14 69/3 1/90 16/2 
MBS-91-17 NT122//Sonata/Arta 834 /3 049 /3 916 /2 de266/3 5/11 97/5 4/98 78/1 
MBS-91-18 Rojo/Ashar 520 /5 229 /3 044 /3 de931/3 1/7 42/6 4/118 00/1 
MBS-91-19 INRA55-86-2/Rabat1703/3/Hml-02 973 /3 866 /2 035 /3 e291 /3 3/11 82/6 1/99 76/1 
MBS-91-20 Khatam (شاهد) 4/ 170 2/ 435 4/ 653 e752 /3 3/8 81/6 0/113 26/1 
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 مقایسه صفات مرتبط با تحمل به شوری رقم گلشن با ارقام شاهد خاتم   -2جدول 

 و مهر در محیط هیدروپونی  
 

 گلشن مهر خاتم صفت

 16/41 78/37 74/36 محتوای کلروفیل )میان ین پنج هفته اول(
 6/58 2/55 6/51 متر(ارتفا  بوته )سانتی
 22 31 27 تعداد برع زرد

 55/5 45/4 48/4 بیولوژیکی )گرم در بوته(وزن خش  
 97/0 80/0 90/0 وزن خش  ریشه )گرم در بوته(

 73/5 57/5 5 نسبت ساقه به ریشه
 08/13 46/11 23/13 (درصدنسبت پتاسیم به سدیم )

 

 خاتم )شاهد(  شاهدرقم گلشن  با خصوصیات زراعی و مورفولوژی  مقایسه   -3جدول 
 

 خاتم رقم  رقم گلشن  صفت
 کیلوگرم در هکتار  3752 کیلوگرم در هکتار  4392 میان ین عملکرد  

 بهاره بهاره عادت رشد
 شش ردیفه شش ردیفه تعداد ردی 

 70 65 ارتفا  بوته تحت تنش شوری )سانتی متر(
 104 110 تعداد روز تا گلدهی
 153 159 تعداد روز تا رسیدن

 49 49 طول دوره پر شدن دانه
 32 35 هزار دانه تحت تنش شوری )گرم(وزن 

 روشن روشن رنگ دانه
 نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  مقاومت به خوابیدگی

 نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  مقاومت به شکنندگی محور سنبله
 واکنش به بیماری ها

 زنگ زرد
 سفیدک پودری

 
 نیمه حسا  تا حسا  

 نیمه حسا 

 
 نیمه حسا 
 نیمه حسا 

 درصد  12 درصد  3/12 پروتئین دانه )درصد(میان ین  

 

های زرقان و های انجام شطده در ایسطت اهبررسطی

 نشطان داد که واکنش رقم گلشطن در برابر اردبیل  

باشطططد این بیماری، نیمه حسطططا  تا حسطططا  می

 (. 3)جدول 

ذکر این نکته ضططروریسططت که رقم گلشططن  

 ری  منطاطق متطاثر از تنش شطططوبرای کشططططت در  

کشطططور معرفی  در نواحی معتطدل تطا معتطدل گرم  

 هطای  مشططططده اسططططت کطه در این منطاطق بیمطاری

ای برای عملکرد این  جو مسطططئلطه تهطدیطد کننطده

محصطول محسطو  نمی شطوند، چرا که خشطکی  

موجود در این منطاطق مطانع از بروز و گسطططترش 

مطیبطیطمططاری جطو  در  بطرگطی  ایطن هططای  در   شطططود. 

هطا جو رقم افضطططل بطه عنوان رقم  منطاطق سطططال 

کططار  و  مطورد کشططططت  شططططوری  بططه   مطتطحطمططل 

مططی از  قططرار  بسططططیططاری  در  رقططم  ایططن  گططرفططت. 

ناادی جو بطه عنوان توزیع کننطده  هطای بطهآزمطایش

مورد اسطططتفطاده قرار    (Spreader)عطامطل بیمطاری  

گرفت و این در حالی بود که در مناطق تحت می
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ر چنطدانی بر روی  کشطططت، عوامطل بیمطاری زا تطاثی

 این رقم نداشتند.

 ترویجی-بررسی رقم گلشن در شرایط تحقیقی

 ترویجی-های تحقیقینتایج مربو  به بررسطی

در   1394-96های زراعی  رقم گلشن در طی سال

چططنططدیططن   کشطططططاورزان   از    مططنططزططقططهمططزار  

باشططد. می  4مختل  به شططرح جدولهای  اسططتان

برتری عملکرد دانططه رقم   نشططططان دهنططده   نتططایج 

   درصططد 4/23گلشططن در شططرایط زار  به میزان  

 باشد.می

 

ترویجی در  -مقایسه میان ین عملکرد دانه رقم گلشن و شاهد خاتم در آزمایشات تحقیقی -4جدول 

 های یزد، خراسان جنوبی و کرماناراضی شور استان 
 

 سال آزمایش پروژهمناطق اجرای 
 رقم گلشن عملکرد 

 در هکتار( کیلوگرم)
 خاتم عملکرد رقم 

 کتار(هدر   کیلوگرم)
   شاهددرصد برتری نسبت به 

   9/5 4690 4970 1394-95 یزد )بهاباد(
   5/27 4649 5930 1394-95 خراسان جنوبی )بیرجند(

   7/12 2750 3100 1394-95 کرمان )سیرجان(
   4/23 4029 4975  میان ین

 

آزمایش مقایسططه عملکرد  جو رقم گلشططن در  

امطیططدبطخطش   مطیطزان  ارقططام  در    درصططططد  17بططه  و 

طور میطان ین ترویجی بطه-هطای تحقیقیآزمطایش

این رقم    درصططططد  4/23 بود.  از رقم خطاتم  برتر 

ارتفا  بوته    میان ین  دارای تی  رشد بهاره بوده و

متر بوده و سطانتی 65در شطرایط تنش شطوری  آن 

باشطد. رقم  روز می 49پر شطدن دانه آن طول دوره  

  در اثرریزش دانه   وبه خوابیدگی   گلشططن نسططبت

اسطت. این رقم  مقاوم نیمه شطکنندگی محور سطنبله

بوده   متوسطططدارای سططنبله شططش ردیفه با تراکم 

و نیز دارای تعداد پنجه و حجم علفی  ( 1)شططکل 

عکس   .باشطططدمی  خاتمبیشطططتری نسطططبت به رقم  

پودری  این رقم نسطبت به بیماری سطفیدک العمل  

حسطا  تا حسطا  و نسطبت به زنگ زرد نیمهنیمه

 3/12میان ین پروتئین این  ین    حسططا  اسططت.

اسطت که نشطان دهنده کیفیت با ی آن از    درصطد

انطدازه  بطاشططططد.نظر علوفطه می گیری و همهنین 

مقایسطه صطفات مختل  مرتبط با تحمل به شطوری  

مطاننطد محتوای کلروفیطل، ارتفطا  بوتطه، تعطداد برع  

، طول ریشه، وزن ریشه، نسبت ساقه به ریشه،  زرد

وزن بیولوژیکی و نسطبت پتاسطیم به سطدیم در این  

رقم و ارقام شطططاهد در شطططرایط شطططور در محیط 

کنترل شططده )هیدروپونی ( نشططان دهنده برتری  

رقم گلشطن نسطبت به ارقام شطاهد خاتم و مهر بود. 

در مجمو  این نتایج نشطططان داد که رقم گلشطططن  

بطه قطابلیطت معر فی بطه عنوان یط  رقم متحمطل 

این رقم    1397شططوری را داشططته و لذا در سططال  

برای کشطت در اراضطی شطور مناطق معتدل کشطور  

 معرفی گردید. 

 توصیه ترویجی

مطزطلطو ،  عطمطلطکطرد  پطتططانسطططیططل  بططه  تطوجططه  بططا 

سططازگاری خو  و تحمل به شططوری با ی رقم  
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متاثر از  کشطت در اراضطی  گلشطن، این رقم برای  

های یزد، اصططفهان، خراسططان  تنش شططوری اسططتان

رضطوی، خراسطان جنوبی، فار ، کرمان، قزوین،  

کشت این  ردد.  گتوصیه میسمنان، تهران و البرز  

ب یرد که قبل از بروز    رقم باید در زمانی صطورت

برگی درآیطد. معمو  نیمطه   3-4سطططرمطا بطه حطالطت  

باشد. تیمارهای  اول آبان تاریخ کشت مناسبی می

کودی بطایطد بر اسططططا  تجزیطه خطاک و نتطایج 

آزمایشط اه خاکشطناسطی صطورت گیرد چرا که در  

اراضطططی شطططور، تیمطارهطای کودی دارای اهمیطت 

می  زیادی می باشططند. به عنوان ی  توصططیه عمو

فسطططفطط   120مطیطزان   آمطونطیطم  کطیطلطوگطرم   120و  ات 

کیلوگرم هن طام    80اوره در دو نوبطت  کیلوگرم  

 100و کیلوگرم به صطورت سطرک  40کاشطت و 

کیلوگرم سطططولفات پتاسطططیم در هکتار در هن ام  

با توجه به شطططرایط  گردد. پیشطططنهاد میکاشطططت  

هطای شطططور، تراکم بطذر پیشطططنهطادی خطاد خطاک

بطاشطططد. بطا متر مربع می  دانطه در  450برای این رقم 

گرم(،  35در نظر گرفتن وزن هزار دانه این رقم )

مقطدار بطذر پیشطططنهطادی بطا توجطه بطه بطافطت خطاک و 

کیلوگرم در    175تطا    155سطططایر شطططرایط مزرعطه  

شططود که کشططت با هکتار می باشططد. توصططیه می

بذرپاش سططانتریفوژ انجام شططده و سططاس اقدام به  

ضطططی شطططور کرت بنطدی زمین نمود چون در ارا

کشطططت کرتی دارای مزایطای زیطادی نسطططبطت بطه 

ضطدعفونی بذر قبل باشطد. برای  کشطت ردیفی می

کاربندازیم  +ایارودیونسططم    ، مخلو از کاشططت

کنترل مؤثری بر روی  پیشطططنهطاد می شطططود کطه  

و بطیطمططاری نطواری  لطکططه  ای،  قطهطوه  لطکططه  هططای 

با توجه به    های آشطکار و پنهان جو دارد.سطیاه 

نیمه حسطططا  تا حسطططا  بودن این رقم در برابر  

های سفیدک پودری و زنگ زرد، توصیه بیماری

شطود از کشطت این رقم در مناطق مسطتعد بروز  می

مبارزه با  های خودداری شططود. جهتاین بیماری

های هرز پهن برع از عل  کش گرانسطتار  عل 

میزان   بططا  20بططه  برای مبططارزه   گرم در هکتططار و 

عطلط  کطش عطلط  از  بطرع  نططازک  هطرز  هططای 

لیتر در هکتار که قابلیت  5/1به میزان سطططوپر پوما

توان اسطططتفطاده اختال  بطا یکطدی ر را دارنطد می

 نمود.
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