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 نآ دانه عملکرد بهبود با مرتبط صفات شناسایی و جو هایژنوتیپ عملکرد پتانسیل ارزیابی

 دیم شرایط در

 ۳، منصور رئیسوند۲، کیانوش حمیدیان1ور، طهماسب حسینپ1، علی احمدی1مهناز رحمتی

مان تحقیقات، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، ساز-1

 آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 لرستان، خرم آباد، ایرانسازمان جهاد کشاورزی -۲
 مرکز خدمات کشاورزی کمالوند، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، خرم آباد، ایران-۳

 

 چکیده

ه منظور معرفی بخش در مزارع کشاورزان بهای امیدارزیابی، ترویج و نمایش پتانسیل ارقام جدید و الین

 هایالین و امتعدادی از ارق اهمیت است. به همین منظور،ارقام جدید اصالحی و افزایش نفوذ ارقام حائز 

های کامل قالب طرح بلوک در کشور دیم کشاورزی تحقیقات مؤسسه جو اصالحی هایبرنامه از انتخابی

 در لرستان استان در آباد(سرد )منطقه ایمان -مناطق سرد )شهرستان دلفان( و معتدل در مزارع زارعین تصادفی

سرد  -معتدل منطقه ها درژنوتیپ دانه عملکرد میانگین که داد نشان جینتا. شدندی ابیارز 1۳96 -97 زراعی سال

. بود متغیر قافالن رقم برای هکتار در کیلوگرم 4500 تا G5برای الین  هکتار در کیلوگرم ۲888 از آباد()ایمان

 افزایش ترتیب هب آبیدر شاهد رقم به نسبت G11 و G7 هایالین و سهند قافالن، ارقام منطقه سرد )دلفان(، در

 مناطق رد صفت ×پ یژنوت پالتبای و همبستگی تجزیه نتایج. دادند نشان درصدی 8 و 11 ،8 ،10 عملکرد

 عملکرد با را یهمبستگ بیشترین دهیسنبله تا روز تعداد سپس عملکرد زیست توده و داد، نشان آزمایش اجرای

 هاینوتیپژ شناسایی برای مناسب گزینش معیار بعنوان توانندمی مذکور صفات رو،این از. داشتند دانه

 رابطه داد، ننشا همبستگی نتایج بررسی همچنین. شوند گرفته نظر در دیم جو نژادیبه برنامه در پرمحصول

مکان اجرای ر دو ددانه،  هزار وزن و سنبله در دانه تعداد شامل عملکرد دانه با اجزاء عملکرد منفی یا مثبت

 کیلوگرم 4594) نهدا عملکرد میانگین بیشترین با قافالن رقم پژوهش، این نتایج اساس بر. آزمایش متفاوت بود

 .شودمی توصیه سرد معتدل و سرد مناطق اراضی دیم در کاشت برای زودرسی و( هکتار در

 دانه عملکرد دیم، جو صفت، ×ژنوتیپ پالتبای: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 بسیار دیم شرایط تحت کشاورزی اینکه رغمعلی

 میلیارد دو از بیش معاش جهان در است، شکننده

 تولید سیستم و بوده وابسته دیم کشاورزی به نفر

سطح  از درصد 40 حدود دیم کشاورزی

(. Ryan, 2020) گیردمی بردر را جهان کشاورزی

 دیم شرایط در تولید پایداری رو توجه بهاین از

 جهان در مهم غله چهارمین جو،. ضرورت دارد

 ایران در غله دومین و برنج و ذرت گندم، از پس

 جو(. Ahakpaz et al., 2021) است گندم از پس

 یکی انسان غذای و صنعتی مصارف دام، تغذیه در

 ,.Milomirkaa et al) است مهم محصوالت از

 کاشت سطح علتبه ایران در جو دوم مقام(. 2005

می آن خشکی به تحمل و دیم شرایط در آن باالی

 با مقایسه در جو(. Ahakpaz et al., 2021) باشد

 به و بوده برخورداری باالتر رشد سرعت از گندم،

 و نمایدمی اجتناب فصل آخر خشکی از طریق این

 به نسبت بیشتری عملکرد کم بارندگی با مناطق در

 رغمعلی(. Schoppach et al., 2017) دارد گندم

 مراحل در آبی تنش جو، در خشکی به تحمل

 میزان کاهش به دهیسنبله و شدن 1ایچکمه

 منجر ایروزنه مقاومت افزایش و فتوسنتز کلروفیل،

 شدت(. Ghotbi-Ravandi et al., 2014) شودمی

 و است افزایش حال در روزبهروز خشکی تنش

 جهانی محصوالت تولید در که شده زده تخمین

 حتی کهطوریبه نماید،می ایجاد شدیدی خسارت

 %۳0 میزان به تولید ۲0۲5 سال تا است ممکن

داده نشان مطالعات(. Zhang, 2011) یابد کاهش

 را جو در دانه عملکرد کاهش تنش خشکی که اند
                                                             

1 Boolting 

 Samarah) شودمنجر می درصد 49-87 حدود در

et al., 2009 .)15 از بیش دیگری مطالعه در 

 و آب تغییرات به را جو در عملکرد کاهش درصد

 ,Moore and Lobell) اندنسبت داده هوایی

 به قادر خشکی، به متحمل هایژنوتیپ(. 2015

 به نسبت آبی کم شرایط تحت بیشتر محصول تولید

-Ramirez) هستند خشکی به حساس هایژنوتیپ

Vallejo & Kelly, 1998 .)بنابراین، شناسایی 

 افزایش برای خشکی به متحمل هایژنوتیپ

 منفی اثرات تا است الزم آب مصرف کارایی

 نیمه و خشک شرایط تحت خشکی تنش به مربوط

(. در Colak et al., 2015) ابدی کاهش خشک

میزان بارندگی و پراکنش کشور ایران نیز، 

نامطلوب آن در بسیاری از مناطق موجب شده تا 

کننده ترین عامل محدودخشکی به عنوان مهم تنش

 وقوعبا  آید.شمار تولید محصوالت زراعی به

سطح و با توجه به شرایط خشکسالی چندساله اخیر 

یک میلیون حدود زیرکشت جو در شرایط دیم )

دیم که  جو ارقام جدید معرفی و توسعههکتار(، 

های محیطی و پرمحصول و مقاوم به تنش

گزینش و معرفی  .اهمیت دارد غیرمحیطی باشند

ارقام جو دیم با عملکرد باالتر عالوه بر افزایش 

تولید دیمزارهای کشور، باعث تنوع ارقام 

تواند موردکاشت در مناطق دیم کشور شده و می

ها و آفات مختلف نیز ممانعت از اپیدمی بیماری

با توجه به عدم شناخت کشاورزان از ارقام اید. نم

معرفی شده، الزم است کشاورزان با ارقام و 

در مزرعه آشنا شده و خود  امیدبخشهای الین

کشاورزان اقدام به انتخاب رقم مناسب جهت 
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های . در سالافزایش و پایداری محصول نمایند

-اخیر هفت رقم جو برای اراضی دیم سرد و معتدل

فی شده اما نفوذ این ارقام در مزارع سرد معر

محمدی و  کشاورزان رضایت بخش نبوده است.

( در بررسی دستاوردهای 1۳94همکاران )

تحقیقاتی جو دیم نشان دادند که شکاف عملکرد 

)اختالف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد واقعی( در 

دیمزارها بسیار فراتر از میزان مورد انتظار است. 

های رقام پرمحصول جدید، روشها پذیرش اآن

زراعی، رعایت تناوب زراعی و کاربرد نوین به

کارهای ادوات مخصوص زراعت دیم بعنوان راه

مناسب جهت افزایش تولید در دیمزارها پیشنهاد 

 دادند. 

 برای شناسایی مناسب انتخاب معیار تعیین

 ارقام تولید برنامه بهبود به تواندمی برتر هایژنوتیپ

 به صفات بین روابط بررسی. نماید کمک موفق

 صفت چندین اساس بر انتخاب مؤثر برنامه تدوین

 و مستقیم انتخاب امکان و نمایدمی کمک

 عملکرد همچون ایپیچیده صفات برای غیرمستقیم

 فراهم( باشدنمی مؤثر آن مستقیم انتخاب که) را

(. Ramazani and Abdipour, 2018) نمایدمی

 زیادی تعداد در ایگسترده طوربه همبستگی تجزیه

 شده استفاده نژادگرانبه توسط گیاهی هایگونه از

 اجزاء بین پیچیده متقابل روابط ماهیت تا است

 دانه عملکرد در تغییرات منابع و شود تعیین عملکرد

 نشان مطالعات (.Sinebo, 2002) شود مشخص

 جو عملکرد بهبود با همبسته صفات که است داده

 گیاه، ارتفاع اولیه، بنیه شامل آبی کم تنش تحت

به که است دانه هزار وزن و سنبله بودن واکسی

 برای اصالح در انتخاب مفید معیارهای عنوان

 Kebede et) اندشده شناسایی خشکی به تحمل

al., 2019.) 

 فیمعر و انتخاب بر عالوه مطالعه این انجام از هدف

 رسای و دانه عملکرد نظر از جو هایژنوتیپ بهترین

-معتدل و سرد مناطق دیمزارهای در زراعی صفات

 بر تاثیرگذار صفات بین روابط بررسی سرد،

ژنوتیپ مناسب گزینش معیار تعیین و دانه عملکرد

 .بود جو های

 هاروش و مواد
 از انتخابی هایالین و ارقام از تعدادی پژوهش این در

 کشاورزی تحقیقات مؤسسه جو اصالحی هایبرنامه

 مزارع در غذایی امنیت ارتقاء پروژه قالب در دیم

 منطقه و( سرد منطقه) دلفان شهرستان دو زارعین

 سال در لرستان استان در( سرد-معتدل منطقه) ایمانآباد

 شامل آبادایمان منطقه. شدند ارزیابی 1۳96-97 زراعی

 عرض شرقی، دقیقه ۳4 و درجه 48 جغرافیایی طول

 1580 ارتفاع و شمالی دقیقه ۲۲ و درجه ۳۳ جغرافیایی

 مدار در نیز دلفان شهرستان. باشدمی دریا سطح از متر

 19 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه ۲۲ و درجه ۳4

 آزاد سطح از آن متوسط ارتفاع و شرقی طول دقیقه

 هایمکان هواشناسی اطالعات. باشدمی متر 1856 دریا

.  است شده ارائه 1 شکل در آزمایش اجرای

 در و ژنوتیپ 11 دلفان شهرستان در کهترتیباینبه

 محل مزرعه. شدند کاشت ژنوتیپ 10 آبادایمان منطقه

 گذشته سال در شهرستان دو هر در آزمایش اجرای

 فهرست. بود نخود زیرکشت( 1۳95-96 زراعی سال)

. است شده ارائه 1 جدول در انتخابی هایالین و ارقام

 هایبلوک طرح قالب در ارزیابی مورد هایژنوتیپ

 1۲ بصورت دیم شرایط در تکرار دو با تصادفی کامل

 17 ردیف فاصله و متر ۳0 طول به کاشت ردیف

 بذرکار از استفاده با کاشت. شدند کاشته سانتیمتر
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 بذر میزان. پذیرفت انجام وینتراشتایگر آزمایشی

 دانه ۳80 تراکم پایه بر دانه هزار وزن به توجه با مصرفی

 برای کاشت هنگام به. شد گرفته نظر در مترمربع در

 سموم از قارچی هایبیماری علیه بذر ضدعفونی

 در مترسانتی 4-5 کاشت عمق. شد استفاده سیستمیک

 در کاشت از بعد مؤثر بارندگی نخستین. شد گرفته نظر

 کاشت تاریخ عنوانبه و افتاد اتفاق 01/09/1۳96 تاریخ

 خاک عناصر میزان تعیین برای. شد گرفته نظر در

    عمق از نمونه 10 تعداد آزمایش، اجرای هایمکان

 نمونه آوردن بدست از پس و تهیه یمترسانتی ۳0-0

 آزمون نتایج آزمایشگاه، به آن ارسال و مرکب خاک

 اساس بر الزم کود مقدار(. ۲ جدول) شد ارائه خاک

 در یکنواخت طوربه و شد تعیین خاک آزمون نتایج

 100 که ترتیب این به. شد مصرف آزمایشی هایکرت

 کود میزان نصف. شد اعمال اوره هکتار در کیلوگرم

 دهیساقه مرحله در آن مابقی و کاشت زمان ازت

 هایعلف کنترل برای. شد مصرف بارندگی با همزمان

 مورد صفات. شد استفاده گرانستار علفکش از هرز

 تا روز تعداد مترمربع، در بوته تعداد شامل ارزیابی

 تعداد بوته، ارتفاع مترمربع، در سنبله تعداد دهی،سنبله

 سنبله، در دانه تعداد فیزیولوژیک، رسیدگی تا روز

 و دانه عملکرد توده، زیست عملکرد دانه، هزار وزن

 . بودند برداشت شاخص

 تجزیه شامل آماری محاسبات :آماری تجزیه

 ساده همبستگی تجزیه ها،میانگین مقایسه واریانس،

 برای .بود صفت × ژنوتیپ پالتبای تجزیه و

 و بررسی مورد هایژنوتیپ خصوصیات ارزیابی

 پالتبای مدل از صفات بین همبستگی مطالعه

 مدل. شد استفاده( GT-biplot) صفت × ژنوتیپ

 Yan) باشدمی ذیل رابطه پایه بر روش این آماری

& Rajcan, 2002.) 
𝑇ij−T̅j

Sj
= 𝜆1ℰi1τj1 +  𝜆21ℰi2  τj2 +ℰ𝑖𝑗 

برای صفت  i ارزش متوسط ژنوتیپ 𝑇ijکه در آن 

j ،�̅�𝑗  ارزش متوسط صفتj ها، روی همه ژنوتیپ

𝑆𝑗  انحراف استاندارد صفتj هایدر بین میانگین 

 و  PC1 هایبه ترتیب نمره ℰ𝑖2و  ℰ𝑖1ژنوتیپ،

PC2 برای ژنوتیپi؛𝜏j1  و𝜏j2 هاینمره PC2  و 

PC1  برای صفتj  وℰ𝑖𝑗 مانده مدل است. باقی 

 مورد ارزیابی جو در مناطق اجرای آزمایش هاینام و شجره ژنوتیپ -1جدول 

 آبادمنطقه ایمان دلفان منطقه کد ژنوتیپ

G1 آبیدر آبیدر 

G2 انصار انصار 

G3  Orza-96/4/Tokak/3/CWB117-77-

9-7//Alpha/Durra 

 Orza-96/4/Tokak/3/CWB117-77-9-

7//Alpha/Durra 

G4 Cumhariyet50 Cumhariyet50 

G5  Sahand/C-25041       IRB-04-059-

OMh-Omh-Omh-Omh-2Mh 

 Sahand/C-25041       IRB-04-059-

OMh-Omh-Omh-Omh-2Mh 

G6 ARM-ICB-123199/3/Zarjau/80-

5151//Skorohod   ICB04-1466-

0AP-0Mh-Omh-Omh-1Mh 

ARM-ICB-123199/3/Zarjau/80-

5151//Skorohod   ICB04-1466-0AP-

0Mh-Omh-Omh-1Mh 

G7 Ste/Antares//YEA762-2/YEA605-

5/3/Slr//Alpha/Durra   ICB01-
1402-OAP-OMh-1Mh-OMh) 

Ste/Antares//YEA762-2/YEA605-

5/3/Slr//Alpha/Durra   ICB01-1402-
OAP-OMh-1Mh-OMh) 

G8 قافالن  قافالن 

G9 سرارود سهند 

G10 Ince-04 Ince-04 

G11 Larende  
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 آزمایش اجرای مناطق در خاک فیزیکوشیمیائی خصوصیات -۲جدول

 شن
 (%) 

 سیلت
 (%) 

 رس
 (%) 

 نیتروژن
 (%) 

 فسفر

گرم میلی)

در 

 (کیلوگرم

گرم میلی)پتاسیم

 در کیلوگرم(
 آلی کربن

(%) 

 اسیدیته

 

 هدایت

 الکتریکی

زیمنس بر )دسی

 متر(

 مکان

 

 آبادایمان 45/0 5/7 97/0 6/۲86 6/16 1/0 8/۲4 ۳8 ۲/۳7

 دلفان ۳۲/0 6/7 94/0 ۲80 7/۲0 09/0 6/۲۳ 8/40 6/۳5

 
 

 
 (1۳96-97 زراعی سال) آزمایش اجرای هایمکان ماهیانه بارش و دمای مطلق حداکثر و حداقل -1شکل

 

 نرم از هامیانگین مقایسه و واریانس تجزیه برای

افزار از نرم GT پالتبای تجزیه ،MSTATC افزار

Edition) th15GenStat ( نمایش گراف   و

 .شد استفاده Rافزار ضرایب همبستگی از نرم

 بحث و نتایج

 در ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج

 مورد هایژنوتیپ بین دادکه نشان دلفان منطقه سرد

 رسیدگی، تا روز تعداد بوته، ارتفاع نظر از بررسی

 کی آماری احتمال سطح عملکرد زیست توده در

 پنج آماری احتمال سطح در دانه عملکرد و درصد

 جدول) داشت وجود داریمعنی اختالف درصد

 ۳4۳5 از هاژنوتیپ دانه عملکرد میانگین(. ۳

 4688 تا G6 الین برای هکتار در کیلوگرم

 بود متغیر قافالن رقم برای هکتار در کیلوگرم

 عنوانبه آبیدر رقم آزمایش این در(. 5 جدول)

 قافالن، ارقام ،G7 الین. شد گرفته نظر در شاهد

 ،11 عملکرد افزایش با ترتیب به G11 الین و سهند

 برتری از شاهد رقم به نسبت درصدی 8 و 8 ،10
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 دانه هزار وزن میانگین. بودند برخوردار نسبی

 و قافالن رقم. بود متغیر گرم 41-48 بین هاژنوتیپ

 وزن از باال دانه عملکرد با G11 و G7 هایالین

 . بودند برخوردار باالیی دانه هزار
 

 منطقه دلفان در جو هایژنوتیپ در ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج -۳ جدول

 درجه تغییر منابع

 آزادی
 

 (MS) مربعات میانگین

 بوته تعداد

 مترمربع در

روز تا 

 دهیسنبله

ارتفاع 

 بوته

(cm) 

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

 سنبله تعداد

 مترمربع در

تعداد 

دانه در 

 سنبله

وزن هزار 

 (g) دانه 

عملکرد 

 زیست توده

(t/ha) 

 عملکرد دانه

(t/ha) 

شاخص 

 برداشت

 7/14 014/0 80/0 1/1 14/1 ۲/۲706 9/8** 04/84 5/6 9/418 1 تکرار

 9/7 ۳98/0* ۳۲/4** 1/7 4۳/۲ 4/۲1560 6/4** 6/1۲7** 7/1 6/4057 10 ژنوتیپ

 5/6 1۲9/0 816/0 4/4 54/۳ 8/9811 41/0 ۳/۲7 04/۳ 7/190۳ 10 خطا

 ضریب

 (cv)%تغییرات
 ۲/۲4 0/1 9/4 ۲9/0 7/۲0 9/6 6/4 5/8 5/8 4/6 

 داری در سطح احتمال آماری پنج و یک درصد : به ترتیب معنی**و  *

 

 آبادایمان منطقه در جو هایژنوتیپ در ارزیابی مورد صفات واریانس تجزیه نتایج -4 جدول

 درجه تغییر منابع

 آزادی

 

 (MS) مربعات میانگین

تعداد 

بوته در 

 مترمربع

روز تا 

 دهیسنبله

ارتفاع 

 بوته

(cm) 

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

تعداد 

سنبله در 

 مترمربع

تعداد 

دانه 

در 

 سنبله

وزن 

هزار 

 دانه

(g) 

عملکرد 

زیست 

 توده

(t/ha) 

عملکرد 

 دانه

(t/ha) 

شاخص 

 برداشت

 ۲/0 019/0 0005/0 8/0 05/0 8/7068 4/۲ 0/1۲0 4/8 ۲/1۳5 1 تکرار

 9/1۳** 5۲/0** 46/4** 1/8 8/8 ۳/۲7۳9۲ ۲/۲ 8/11۳ 6/7 6/۲066 9 ژنوتیپ

 4/۳ 046/0 ۳49/0 7/8 ۲/4 7/11669 4/1 0/78 6/5 ۲/1991 9 خطا

 ضریب

 (cv)%تغییرات
 9/۲۲ 4/1 8/9 6/0 5/17 1/9 6/6 7/6 1/6 6/4 

 داری در سطح احتمال آماری پنج و یک درصد : به ترتیب معنی**و  *

 

 آبیدر، ارقام در دهیسنبله تا روز تعداد کمترین

 مشاهده دهیسنبله تا روز 18۳ با G6 الین و انصار

 تا روز تعداد با G6 الین و سهند رقم. دیگرد

زودرس عنوانبه روز ۲16 فیزیولوژیک رسیدگی

مورد  هایژنوتیپ سایر با مقایسه در هاژنوتیپ ترین

رسیدگی  تا روز ۲۲1 با G10 الین. بودند ارزیابی

 بوته ارتفاع. بود ژنوتیپ تریندیررس فیزیولوژیک

 114 تا G10 الینی برا مترسانتی 9۲ از هاژنوتیپ

       سهند رقم و G4، G6 هایالینی برا مترسانتی

 و مترمربع در سنبله 684 باG6  الین .بود نوسان در

 ترتیب به مترمربع در سنبله ۳4۲ با G5 ژنوتیپ

 دارا را مترمربع در سنبله تعداد کمترین و بیشترین

 شاهد رقم برای مترمربع در سنبله تعداد. بودند

 هایالین. آمد بدست مترمربع در سنبله 444 آبیدر
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G3، G7 و G11 بیشترین از سنبله، در دانه ۲9 با 

 . بودند برخوردار سنبله در دانه تعداد

 هایژنوتیپ آباد(،)ایمان سرد-منطقه معتدل در

 عملکرد زیست توده و نظر از ارزیابی مورد

 و درصد کی آماری احتمال سطح در دانه عملکرد

 آماری احتمال سطح در برداشت شاخص نظر از

 نظر از و دادند نشان داریمعنی اختالف درصد پنج

 داریمعنی اختالف ارزیابی مورد صفات سایر

 (. 4 جدول) نداشتند

 کیلوگرم ۲888 از هاژنوتیپ دانه عملکرد میانگین

 در کیلوگرم 4500 تا G5 الین برای هکتار در

 بین در(. 6 جدول) بود متغیر قافالن رقم برای هکتار

 G3 الین و قافالن رقم ارزیابی، مورد هایژنوتیپ

 نسبت عملکرد افزایش درصد ۲ و 15 با ترتیب به

. بودند برخوردار نسبی برتری از آبیدر شاهد رقم به

 وزن بیشترین از باالنسبتاً  دانه عملکرد با G3 الین

 دانه ۲5) سنبله در دانه تعداد و( گرم 47) دانه هزار

 ارزیابی مورد هایژنوتیپ سایر به نسبت( سنبله در

 هاژنوتیپ دهیسنبله تا روز تعداد. بود برخوردار

 کمترین کهیطوربه بود. متغیر روز 161-167 بین

 161 معادل  قافالن رقم در دهیسنبله تا روز تعداد

 تا روز ۲0۲ با سرارود رقم. دیگرد ثبت روز

 در ژنوتیپ ترینزودرس فیزیولوژیک رسیدگی

 بوته ارتفاع. بود بررسی مورد هایژنوتیپ میان

 98 تا سرارود رقم برای مترسانتی 76 از هاژنوتیپ

. بود متغیر G7 الین و انصار رقم برای مترسانتی

 404-784 بین هاژنوتیپ مترمربع در سنبله تعداد

 متر در سنبله تعداد کمترین و بیشترین. بود متغیر

. شد مشاهده G7 و G5 هایالین در ترتیب به مربع

 وG4 (44 ) الین در برداشت شاخص بیشترین

 . شد مشاهدهG10 (۳5 ) الین در آن کمترین

 مؤلفه) درصد 9/60 دلفان منطقه در GT پالتبای

( درصد 5/۲۲ دوم مؤلفه و درصد 4/۳8 اول

-۲ شکل) نمود توجیه را شده استاندارد هایداده

a .)ارزیابی برای صفات توانایی صفات، بردار طول 

 برداری نمایش. دهدمی نشان را هاژنوتیپ بین تنوع

 صفات که داد نشان دلفان منطقه در GT پالتبای

 و دانه عملکرد بوته، ارتفاع رسیدگی، تا روز تعداد

 صفات بردار، طول بیشترین عملکرد زیست توده با

  .ندباشمی هاژنوتیپ بین تنوع ارزیابی برای مطلوبی

 عارتفا با رسیدگی تا روز تعداد بین منفی همبستگی

 این ربیانگ امر این. شد مشاهده دانه هزار وزن و بوته

سزودر باال، دانه هزار وزن با هایژنوتیپ که است

 ات روز تعداد و بوته ارتفاع منفی رابطه. بودند تر

 دارد مطابقت تحقیقات برخی نتایج با رسیدگی

 منفرجه زاویه (.1۳90 همکاران، و شاهمرادی)

 و برداشت شاخص صفات بردار( درجه 180)

 باالی و منفی همبستگی عملکرد زیست توده بیانگر

 نبی باالیی نسبتاً و مثبت همبستگی. بود آنها بین

 ات روز تعداد عملکرد زیست توده و با دانه عملکرد

 بین همبستگی همچنین. شد مشاهده دهیسنبله

. بود مثبت سنبله در دانه تعداد با مذکور صفات

 باال عملکرد با هایژنوتیپ به دستیابی برای بنابراین

 باالی مقادیر با هاییژنوتیپ دنبال به بایستی

 .دبو باال سنبله در دانه تعداد و بیولوژیک عملکرد

 صفات ترینمناسب( ۲01۲) همکاران و فردنیازی

 سنبله در دانه تعداد را جو دانه عملکرد بر گذارتاثیر

 .نمودند گزارش رسیدگی تا روز و
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 1۳96-97 زراعی سال -دلفان منطقه درا هژنوتیپ زراعی صفات سایر و دانه عملکرد میانگین  -5 جدول

 کد

 ژنوتیپ
 بوته تعداد

 مترمربع در

روز تا 

 دهیسنبله

ارتفاع 

 بوته

(cm) 

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

تعداد سنبله 

 در مترمربع

تعداد دانه 

 در سنبله

وزن هزار 

 (g) دانه

عملکرد 

زیست 

 توده

(kg/ha) 

عملکرد 

 دانه

(kg/ha) 

 شاخص

 برداشت

G1 156 18۳ 11۲ ۲18 444 ۲8 46 1086۳ 4۲۳8 ۳9 

G2 148 18۳ 109 ۲17 478 ۲7 47 10۲۲5 4088 40 

G3 1۳4 185 101 ۲18 58۲ ۲9 46 10888 4۲۳۳ ۳9 

G4 ۲1۲ 184 114 ۲17 ۳80 ۲6 46 87۳8 ۳798 44 

G5 164 184 105 ۲18 ۳4۲ ۲7 47 866۳ ۳595 4۲ 

G6 190 18۳ 114 ۲16 684 ۲7 45 8488 ۳4۳5 41 

G7 176 185 111 ۲17 540 ۲9 48 1۲16۳ 466۳ ۳9 

G8 ۲۲6 185 110 ۲18 4۲8 ۲8 47 1۲01۳ 4688 ۳9 

G9 ۲76 185 114 ۲16 55۲ ۲6 45 1۲100 4575 ۳8 

G10 118 185 9۲ ۲۲1 ۳64 ۲7 41 1۲۳00 454۳ ۳7 

G11 180 185 94 ۲۲0 456 ۲9 47 109۳8 4595 4۲ 

LSD 

(5%) 
۲/97 9/۳ 6/11 4/1 7/۲۲0 ۲/4 7/4 ۲01۳ 7/800 7/5 

LSD 

(1%) 
۳/1۳8 5/5 6/16 0/۲ 9/۳1۳ 9/5 6/6 ۲864 11۳9 1/8 

 

 1۳96-97 زراعی سال -آبادایمان منطقه در زراعی صفات سایر و دانه عملکرد برای هاژنوتیپ میانگین -6 جدول

 کد

 ژنوتیپ
تعداد بوته 

 در مترمربع

روز تا 

 دهیسنبله

ارتفاع 

 بوته

(cm) 

روز تا 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

تعداد سنبله 

 در مترمربع

تعداد دانه 

 در سنبله

وزن هزار 

 (g) دانه

عملکرد 

زیست 

 توده

(kg/ha) 

عملکرد 

 دانه

(kg/ha) 

شاخص 

 برداشت

G1 ۲46 16۳ 90 ۲04 606 ۲0 46 10۲۳8 ۳900 ۳9 

G2 ۲08 164 98 ۲05 744 ۲۲ 44 8000 ۳۳6۳ 4۲ 

G3 190 167 97 ۲06 6۲۲ ۲5 47 108۲5 ۳96۳ ۳7 

G4 ۲04 165 95 ۲04 516 ۲۲ 47 7188 ۳1۲5 44 

G5 14۲ 165 94 ۲04 784 ۲5 41 6888 ۲888 4۲ 

G6 148 167 9۲ ۲04 7۲۲ ۲۳ 45 861۳ ۳۳75 40 

G7 198 166 98 ۲04 404 ۲4 45 78۲5 ۳۲۳۳ 4۲ 

G8 ۲04 161 8۳ ۲05 644 19 44 11۲00 4500 41 

G9 ۲۲6 164 76 ۲0۲ 510 ۲4 46 9۳1۳ ۳7۳8 40 

G10 176 167 8۳ ۲06 6۳6 ۲4 4۳ 856۳ ۲96۳ ۳5 

LSD 

(5%) 
9/100 ۳/5 9/19 7/۲ 4/۲44 6/4 7/6 1۳۳8 48۳ ۲/4 

LSD 

(1%) 
145 7/7 7/۲8 9/۳ 1/۳51 6/6 6/9 19۲۲ 9/69۳ 0/6 
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 و میریسیدآقا توسط شده انجام تحقیق در

 بین روابط بررسی منظور به( 1۳91) همکاران

عملکرد زیست توده  جو، عملکرد اجزاء و عملکرد

تاثیر صفات ترینمهم عنوانبه رسیدگی تا روز و

 بین مثبتی همبستگی. شدند معرفی عملکرد بر گذار

 زاویه. شد مشاهده بوته ارتفاع و دانه هزار وزن

 در سنبله تعداد با مذکور صفات بردارهای بین حاده

 بین. بود آنها بین مثبت همبستگی بیانگر مترمربع

 همبستگی نیز دانه عملکرد با مترمربع در سنبله تعداد

 افزایش نیز تحقیقات برخی نتایج. شد مشاهده مثبتی

 در سنبله باالی تعداد به را جو هایژنوتیپ عملکرد

 ;Akdeniz et al., 2004) دادند نسبت مترمربع

Ataei, 2006 .)میزان بیشترین دانه عملکرد 

عملکرد زیست توده  با را مثبت همبستگی

(**96/0=r )دهیسنبله تا روز تعداد سپس و 

((*71/0=r )داد نشان (۳ شکل-a .)بررسی در 

 دیم شرایط در جو ژنوتیپ ۲0 بر شده انجام

 مثبت همبستگی دانه عملکرد کوهدشت، شهرستان

 داد نشان عملکرد زیست توده با باالیی بسیار

 نیز( ۲017) همکاران و منصور(. 1۳91 حسینپور،)

 خشکی به متحمل هایژنوتیپ که نمودند اظهار

می مدیریت خود در را بیشتر زیست توده تولید

 حفظ آبی تنش تحت را دانه عملکرد تا کنند

 دانه تعداد و بوته ارتفاع بین منفی همبستگی. نمایند

 نیامحمدی نتایج با که داشت وجود سنبله در

 مذکور صفات بین منفی رابطه بر مبنی( 1۳9۳)

 .داشت مطابقت

 

  
 

 (bآباد )( و ایمانaهای جو در شهرستان دلفان )صفت ژنوتیپ× پالت ژنوتیپنمایش برداری بای -۲شکل 
نبله در مترمربع، س: تعداد SSM: روز تا رسیدگی، DM: ارتفاع بوته، PHدهی، : روز تا سنبلهDH: تعداد بوته در مترمربع، PSMعالئم اختصاری: 

KNS ،تعداد دانه در سنبله :TKW ،وزن هزار دانه :BY ،عملکرد زیست توده :GY ،عملکرد دانه :HIشاخص برداشت : 
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 درصد ۳/59 آباد،ایمان منطقه در GT تپالبای

 دوم اصلی مؤلفه و درصد 4/۳8 اول اصلی مؤلفه)

 را شده استاندارد هایداده تنوع ازکل( درصد ۲1

 پالتبای برداری نمایش(. b-۲ شکل) نمود توجیه

GT همبستگی گروه چهار آباد، ایمان منطقه در 

 بین همبستگی اول گروه. داد نشان صفات بین مثبت

 مترمربع، در بوته تعداد و دانه هزار وزن صفات

عملکرد  و دانه عملکرد بین همبستگی دوم گروه

 سنبله تعداد بین همبستگی سوم گروه زیست توده،

 چهارم گروه رسیدگی، تا روز تعداد و مترمربع در

 و سنبله در دانه تعداد بوته، ارتفاع بین همبستگی

 همبستگی دانه عملکرد. بود دهیسنبله تا روز تعداد

 تعداد با منفی همبستگی و دانه هزار وزن با مثبتی

 میانگین مقایسه نتایج. داد نشان سنبله در دانه

 نتیجه با نیز ارزیابی مورد هایژنوتیپ دانه عملکرد

 رقم کهطوریبه. داشت همخوانی آمده بدست

 و باال دانه هزار وزن از باال دانه عملکرد با قافالن

 رابطه. بود برخوردار نسبتاً پایینی سنبله در دانه تعداد

 و سنبله در دانه تعداد با دانه عملکرد بین منفی

 ژنوتیپهای در دانه هزار وزن با آن مثبت همبستگی

 گندم و( 1۳9۳ همکاران، و نیامحمدی) جو

 در. است شده گزارش( 1۳99 همکاران و رحمتی)

 از یکی عنوانبه دانه هزار وزن مطالعات برخی

 متحمل هایژنوتیپ گزینش برای مهم هایشاخص

 Samarah) است شده معرفی جو خشکی تنش به

et al., 2009 .)دارمعنی و مثبت همبستگی بیشترین 

( r=9۲/0**)عملکرد زیست توده  با دانه عملکرد

 بین باالی مثبت همبستگی(. b-۳ شکل) بود

 شرایط در عملکرد زیست توده و دانه عملکرد

 سایر توسط جو هایژنوتیپ در خشکی تنش

 همکاران و پورحاجی) است شده گزارش محققان

 Milomiraa et،1۳98 همکاران و زادهتقی ،1۳95

al., 2005; Ramazani & Abdipour, 2018 .)

 همکاران و ابرناک توسط شده انجام بررسی

 ارقام داد، نشان نیز ردیفه دو جو ارقام روی( 1۳98)

 و عملکرد زیست توده از باال دانه عملکرد با جو

 همبستگی. بودند برخوردار باالیی دانه هزار وزن

 دانه هزار وزن که داد نشان عملکرد اجزاء

 سنبله تعداد و سنبله در دانه تعداد با منفی همبستگی

 تعداد بین همبستگی طرفی از. داشت مترمربع در

 از. بود مثبت مترمربع در سنبله تعداد و سنبله در دانه

 عملکرد اجزای بین جبرانی اثرات اغلب  کهآنجایی

 معیار تعیین به منظور بسیاری مطالعات دارد، وجود

 انجام شده عملکرد افزایش جهت انتخاب مناسب

 بهتر فهم به عملکرد بررسی اجزاء لکن. است

کمتر  ابزار و اندشده منجر انتخاب از ناشی تغییرات

 نمودند فراهم انتخاب کارائی بهبود برای سودمندی

(Cuesta-Marcos et al., 2016 .)همبستگی منفی 

 بیانگر نیز بوته ارتفاع و دانه عملکرد صفات بین

 برخی در. بود مذکور صفات بین منفی رابطه

 مثبت بوته ارتفاع و دانه عملکرد رابطه مطالعات

 در و( Shakhatreh et al., 2001 ،1۳91 حسینپور)

 است شده گزارش منفی دیگر مطالعات برخی

(Walton, 1971.) های در این پژوهش، ژنوتیپ

 و جو مورد ارزیابی دو ردیفه بودند. موسوی

ژنوتیپ بر آزمایشی انجام با نیز (1۳9۳) همکاران

 نمودند گزارش ردیفه شش و ردیفه دو جو های

 تعداد از باال عملکرد با ردیفه دو جو هایالین که

. بودند برخوردار کمتری بوته ارتفاع و بیشتر پنجه

 تعداد بین( b-۳ شکل) دارمعنی و منفی همبستگی
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( r=-61/0**) دانه عملکرد و دهیسنبله تا روز

 از یکی عنوانبه مذکور صفت اهمیت بیانگر

 شناسایی برای فنولوژیکی مهم هایشاخص

می دیم شرایط در باال عملکرد با جو هایژنوتیپ

 روز تعداد صفات با دانه عملکرد منفی رابطه. باشد

 نیز محققان دیگر توسط جو در دهیسنبله تا

-Al-Tabbal, and Al) است شده گزارش

Fraihat, 2012; Hailu et al., 2016; 

Ramazani & Abdipour, 2001 .) 

  
 (bد )آبا( و ایمانaدلفان ) منطقههای جو در بین صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ ضرایب همبستگی -۳شکل 

 

 دلفان شهرستان GT پالتبای چندضلعی نمایش

 قرار هایژنوتیپ. است شده ارائه a-4 شکل در

 صفات برخی نظر از که چندضلعی رئوس در گرفته

 شامل شوندمی شناخته ژنوتیپ بهترین عنوانبه

 G4، G5، G6، G7 هایالین و سهند و قافالن ارقام

 از G7 الین و سهند و قافالن ارقام. بودند G10 و

 در بوته تعداد دانه، هزار وزن دانه، عملکرد نظر

 رقم. بودند بهترین مترمربع در سنبله تعداد و مترمربع

 تریندیررس G10 الین و ترینزودرس سهند

 G4 و G6 هایالین و سهند رقم. بودند هاژنوتیپ

 با G4 الین. بودند برخوردار باالیی بوته ارتفاع از

 باالیی برداشت شاخص از بوته ارتفاع بیشترین

 هایژنوتیپ آباد،ایمان منطقه در. بود برخوردار

 قافالن، ارقام شامل چندضلعی رئوس در گرفته قرار

 بودند G4 و G10، G5 هایالین و آبیدر سرارود،

 و دانه عملکرد بیشترین قافالن رقم(. b-4 شکل)

 هایژنوتیپ سایر به نسبت عملکرد زیست توده را

 تا روز تعداد کمترین از و بود دارا ارزیابی مورد

 الین. بود برخوردار سنبله در دانه تعداد و دهیسنبله

G5 دانه تعداد و دهیسنبله تا روز تعداد بیشترین از 

عملکرد زیست  و دانه عملکرد کمترین و سنبله در

 نظر از G5 الین عبارتیبه. بود توده برخوردار

 .نقطه مقابل آن بود در قافالن رقم به مربوط صفات

دیررس G10 الین و ترینزودرس سرارود رقم

 رقم. بودند ارزیابی مورد هایژنوتیپ میان در ترین

 باالیی دانه هزار وزن از زودرسی بر عالوه سرارود

 و انصار رقم به بوته ارتفاع بیشترین. بود برخوردار

 . بود مربوط G5الین
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 (bآباد )( و ایمانaهای جو در منطقه دلفان )صفت ژنوتیپ× پالت ژنوتیپضلعی باینمایش چند -4شکل 

 

 دو هر کلی نتایج این مطالعه نشان داد، درطوربه

 برای دانه عملکرد بیشترین آزمایش اجرای منطقه

 اجرای منطقه دو هر در. آمد بدست قافالن رقم

 تعداد با منفی همبستگی دانه هزار وزن آزمایش

. داد نشان رسیدگی تا روز تعداد و دهیسنبله تا روز

 دهی،سنبله تا روز تعداد کاهش با دیم شرایط در

 خشکی تنش با بندیدانه مرحله برخورد احتمال

 بیشتر افزایش به موضوع این و شده کمتر فصل آخر

 و پناهدولت) نمود خواهد کمک دانه وزن

 عملکرد با عملکرد اجزاء روابط(. 1۳9۲ همکاران،

 همبستگی داد، نشان آزمایش اجرای مناطق در دانه

 دلفان منطقه در سنبله در دانه تعداد با دانه عملکرد

همچنین  .بود منفی آبادایمان منطقه در و مثبت

رابطه بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه در دو منطقه 

 که،طوریبه اجرای آزمایش متفاوت بود.

 منطقه در دانه هزار وزن با دانه عملکرد همبستگی

 امر این. بود مثبت آبادایمان منطقه در و منفی دلفان

 اجزاء منفی یا مثبت همبستگی که است این بیانگر

 دانه هزار وزن و سنبله در دانه تعداد شامل عملکرد

 محیطی تواند تحت تاثیر شرایطمی دانه، عملکرد با

 نقش است ممکن مختلف هایمحیط در. باشد

 که است معنا آن به این و نماید تغییر عملکرد اجزاء

 گیاه با تقدم تولید محیطی، در صورت تغییر شرایط

 منابع به دسترسی) کم هزینه با عملکرد از اجزائی

 هزینه، حداقل با کربن و غذایی مواد آب، شامل

 برای شرایط کههنگامی در استفاده و آنها ذخیره

 یابدمی سازگاری( است ترمطلوب گیاه رشد

(Ramazani and Abdipour, 2018 .)همچنین 

 دهیسنبله تا روز تعداد با دانه عملکرد همبستگی

 منفی آبادایمان منطقه در و مثبت دلفان منطقه در

 جو هایژنوتیپ بر شده انجام طالعاتم در .بود

 متفاوت شدت و ماهیت علتبه که است شده اظهار

 سنبله زودرسی همچون صفاتی آخرفصل، خشکی
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 مختلف هایمکان در متفاوتی نقش است ممکن

 (.Cammarano et al., 2019) باشد داشته

  قدردانی و تشکر

 امنیت ارتقاء پروژه اجرائی مدیر از وسیلهبدین

 برای الزم امکانات که لرستان استان در غذایی

 قدردانی و تشکر نمودند فراهم را پروژه این اجرای

 شماره به تحقیقاتی پروژه از مقاله این. شودمی

 استخراج 0۳4-59-1557-0۳۳-961۲48 مصوب

 .است شده

 

 منابع

روپایی از نظر صفات . مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و ا1۳98ابرناک ستاره، زراعی لیال، چقامیرزا کیانوش. 

 .177-197(:۲) 8مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل. نشریه زراعت دیم ایران. 

و  نتیکیع ژ. تنو1۳98علی، کاتوزی مهناز. مقدم حسین، فالحی حسینزاده زینب، صبوری حسین، حسینیتقی

های ده از روشکویر با استفا× های جو حاصل از تالقی بادیا ن عملکرد و اجزای عملکرد در نسلیروابط ب

 188-197: ۳0آماری چند متغیره. پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی. 

بود . بررسی روند به1۳95علی. کاریزکی علی، صبوری حسین، فالحی حسینپور معصومه، راحمیحاجی

-774(: 4)14ران. های زراعی ایی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان. نشریه پژوهشعملکرد دانه

765 . 

پوشینه در  های جو بدونانه در ژنوتیپ. ارزیابی روابط صفات زراعی با عملکرد د1۳91حسینپور طهماسب. 

 .۲6۳-۲79(: ۳) 14شرایط دیم کوهدشت. مجله علوم زراعی ایران. 

ر عملکرد و ب. تاثیر تنش خشکی 1۳9۲پور ناصر. پز فرهاد، محبعلیپناه تیمور، روستایی مظفر، آهکدولت
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۲57. 

ای گندم ه. ارزیابی روابط بین صفات زراعی ژنوتیپ1۳99رحمتی مهناز، حسینپور طهماسب، احمدی علی. 

شریه زراعت دیم های دوگانه و سه گانه ژنوتیپ، صفت و عملکرد. نپالتتحت شرایط دیم با استفاده از بای

 1-۲0(. 1) 19ایران. 

د دانه و . بررسی روابط بین عملکر1۳91مهدی، مصطفوی خداداد، محمدی عبداله. محمدسید آقامیریسید
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Abstract 

In order to introduce new breeding cultivars and increase the influence of new cultivars, 

it is important to assess, encourage, and demonstrate the potential of new cultivars and 

promising lines in farmers’ fields. So, some selected cultivars/ breeding lines from DARI 

barley breeding program were evaluated on farmers’ fields at two Delfan and Khorramabad 

(Imanabad region), based on randomized complete block design  during 2017-2018 cropping 

season. The mean grain yield of genotypes in moderate-cold region (Imanabad) ranged from 

2888 kg/ha (for breeding line G5) to 4500 kg/ha (Qaflan cultivar). In cold region (Delfan), 

Qaflan and Sahand cultivars, and two G7 and G11breeding lines, increased yields by 11, 8, 

10 and 8 percent compared to control cultivar (Abidar), respectively. At two sites, the results 

of correlation analysis and GT-biplot revealed a strong relationship between grain yield and 

biological yield (BY), followed by days to heading (DH). Therefore, BY and DH can be 

used as effective selection indicators for identifying genotypes with high performance in 

barley breeding under rainfed conditions. According to correlation findings, the positive or 

negative associations between grain yield and yield components, including KNS and TKW, 

were different in two sites. Based on the findings of this study, the Qaflan cultivar with the 

highest grain yield (4594 kg/ha) and earliness can be recommended in land-dry, cold and 

temperate-cold regions. 

Keywords: Genotype× trait biplot, grain yield, rain-fed barley  
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