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 زارعین مزارع در دیم جو يهاژنوتیپ فیزیولوژیکی و زراعی خصوصیات ارزیابی

 
   3، خداداد یارکرمی2حسینی، رضا ملک1، عبدالوهاب عبدالهی1دي، مهدي گراون1پرست، رضا حق1رضا محمدي

  رمانشاه، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي، ک موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، - 1

 مرکز خدمات کشاورزي لنجاب، مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سنقر، کرمانشاه، ایران  - 2

 ذهاب، کرمانشاه ، ایران شاهین، مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سرپلقلعهمرکز خدمات کشاورزي  -3

  چکیده

موجود ارقام  و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک تعدادي از منظور ارزیابی پتانسیل عملکرد دانهبه

هاي کامل خاکورزي دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوكدر شرایط بی  هاي امید بخش جوو الین

تان سنقر) و نیمه هاي نوآوري ارتقاي امنیت غذایی در مزارع دیم زارعین مناطق سرد (شهرستصادفی در پایگاه

یانگین عملکرد اجرا شد. در منطقه سرد م 1396-97ذهاب) در استان کرمانشاه در سال زراعی گرمسیري (سرپل

در نوسان  G4رفته براي الین پیش در هکتارکیلوگرم  5864براي رقم سهند تا  2818هاي مورد مطالعه از ژنوتیپ

هاي ین ژنوتیپذهاب آزمایش با تنش شدید خشکی و گرما مواجه بوده و بگرمسیري سرپلبود. در منطقه نیمه

 208ها از داري وجود نداشت و میانگین عملکرد ژنوتیپمورد بررسی از نظر عملکرد دانه اختالف معنی

ی در نوسان بود. بر کیلوگرم در هکتار براي ارقام بهدان و محل 335فراز، تا  کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم

ه، وزن هزار از نظر عملکرد دان G6و  G4 هايصفت، در منطقه سرد ژنوتیپ ×پالت ژنوتیپ اساس نتایج باي

سیري ارقام محلی گرممهها بودند و در منطقه نیروز تا گلدهی برترین ژنوتیپ تعداددانه، شمار دانه در سنبله و 

تایج بررسی روابط بین ها تعیین گردید. نو بهدان از لحاظ عملکرد دانه و وزن هزار دانه بعنوان برترین ژنوتیپ

صفات در دو  صفت نشان داد الگوي روابط ×پالت ژنوتیپ صفات با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه باي

  اقلیم مذکور متفاوت بود. 

  خاکورزي، شرایط دیم، صفات زراعی و فیزیولوژیکیو، عملکرد دانه، بیج هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه

تحمل  و سازگاري پیشینه تاریخی باالي جو،

کمبود  مانند محیطی نامساعد برابر شرایط در آن

به  این گیاه را شوري، و خشکی مواد غذایی،

 دیم متغیر و سخت شرایط براي محصولی مناسب

 عملکرد و کشت زیر طحس. تبدیل نموده است

 با هکتار میلیون 47 برابر 2017 سال در جو جهانی

بود  هکتار در کیلوگرم 3135 عملکرد متوسط

)FAOSTAT, 2017( .1395-96 زراعی سال در، 

 و میلیون یک حدود کشور در جو برداشت سطح

 درصد 13 حدود که شده برآورد هکتار هزار 473

 کل از صددر 19 و زراعی محصوالت سطح کل از

میزان . را به خود اختصاص داد کشور غالت سطح

هزار تن که  976تولید در همان سال دو میلیون و 

درصد از کل تولید محصوالت زراعی  6/3حدود 

 شود. سهمکل تولید غالت را شامل می %15و 

 درصد 57 دیم اراضی و درصد 43 جو آبی اراضی

 نکهی). با توجه به اAnonymous, 2018( باشدمی

ساالنه کشور به جو نزدیک به پنج  مصرفنیاز 

کشور  ازیاز ن یقسمتدر نتیجه  میلیون تن است

 نیواردات تام قیاز طرمعادل حدود دو میلیون تن 

که این مقدار بسته به شرایط سال زراعی  گرددیم

دالر  100-120با در نظر گرفتن قیمت  .متغییر است

حال حاضر و براي هر تن جو در بازار جهانی در 

 200-240ها حدود بدون در نظر گرفتن سایر هزینه

میلیون دالر براي واردات جو ارز از کشور خارج 

شود. لذا تولید بیشتر جو از طریق معرفی ارقام می

پرپتانسیل و رعایت اصول بهینه مدیریت مزرعه 

(کاشت، داشت و برداشت) به منظور خودکفایی و 

ند همت بیشتر جلوگیري از خروج ارز نیازم

 باشد. هاي مختلف از تحقیق تا اجرا میبخش

ایران از نظر منابع آبی محدودیت دارد به 

متر، میلی 250 کمتر ازنحوي که با متوسط بارندگی 

یک سوم متوسط بارندگی جهان را دارد. از سوي 

میلیون هکتار از اراضی  5/18دیگر از حدود 

) به کشت %33میلیون هکتار ( 2/6کشاورزي تقریبا 

اراضی دیم  %80دیم اختصاص دارد که بیش از 

 ینرومتر بارندگی دارند. از امیلی 400کمتر از 

زیر کشت جو دیم در کشور  یقسمت اعظم نواح

با مشکل کمبود بارش و نیز عدم پراکنش مناسب 

هاي محیطی از عوامل زارها، تنشدر دیم یبارندگ

ور متوسط مهم کاهش عملکرد گیاهان بوده و به ط

درصدي محصول گیاهان زراعی  50باعث کاهش 

 Bray etشود (عمده در دنیا و از جمله ایران می

al., 2000 .(   

تالش براي باال بردن تولید و حفظ پایداري  

ها و وشمند استفاده از رآن در شرایط تنش نیاز

که یکی از این  استراهکارهاي مناسب 

هاي رحراهکارهاي اساسی و اصولی اجراي ط

نژادي براي اصالح و معرفی ارقام تحقیقاتی به

 زنده و غیرزندههاي پرمحصول و مقاوم به تنش

آسانی  کارافزایش ظرفیت عملکرد،  امروزه .است

هایی سروکار گران با ژنوتیپنیست، زیرا اصالح

، فرآیند انتخابی هاي گذشتهدارند که در دهه

بهبود آتی بنابراین، . اندشدیدي را تحمل کرده

جدید با  راهبردهايعملکرد نیازمند تلفیق ابزارها و 

 ,.Slafer et al(هاي رایج اصالحی است فعالیت

عملکرد گیاه نتیجه نهایی عمل هزاران ژن  ).2005

آنها با شرایط محیطی و عملیات زراعی  بازخوردو 
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در سده گذشته، اصالح کالسیک در . است

وفق بوده است افزایش پتانسیل عملکرد بسیار م

)Borlaug and Dowsw, 2005(.  در حال حاضر

، سرد هايدیم براي  اقلیم جو تعدادي از ارقام

و گرم  توسط موسسه تحقیقات کشاورزي  معتدل

معرفی شده و الزم است با ترویج و کشور دیم 

- نمایش پتانسیل آنها به کشاورزان، جایگاه و مکان

با توجه به  یابی مناسبی براي ارقام معرفی شده،

   .هاي زراعی و خصوصیات آنها انجام گیردویژگی

محصوالت  یدارو توسعه پا یدتول یشافزا يبرا

مناسب  يبردارکشور و بهره يزارهایمدر د یزراع

و  یزيربرنامه است الزم ید،از منابع و عوامل تول

معمول،  يهااصالح روش یلقب از یعلم یداتتمه

 يکشاورز یزاسیون،نمکا یقاتبه تحق یشترب توجه

 هاییروش، یتناوب زراع یاهی،گ یهتغذ ی،حفاظت

 يهایاستفاده از بارندگ ییباال بردن کارآ يبرا

جو  یدآب، تول یریتو مد يوربهره یقر از طرثمو

ارقام  ی، معرفیلو کم پتانس یشو علوفه در مزارع آ

 ییآب و هوا یطو سازگار با شرا یلو پرپتانس یدجد

 یتنجام شود تا موجب ارتقاء امنمناطق مختلف ا

 یدتول شده، انجام هايبینیپیش . طبقگردد ییغذا

 نیازهاي کردن فراهم جهت زراعی گیاهان جهانی

 2050 سال تا بایستی رشد حال در جمعیت غذایی

). Ray et al., 2013( شود برابر دو میالدي

هاي تغییرات اقلیمی از طریق افزایش فراوانی تنش

زنده بر تولیدات کشاورزي اثرات  زنده و غیر

 et al.,Ceccarelli 2011; گذارد (نامطلوبی می

2017 et al.,Waha  استفاده از دانش بومی .(

کشاورزان در کنار دانش علمی متخصصان 

تواند در راه شناسائی ارقام با سازگاري بیشتر به می

هاي واجد تنش کمک کند. کشت ارقام محیط

تواند در هاي زراعی میتکنیکبرتر و استفاده از 

جهت باالبردن وضعیت معیشتی و کاهش آسیب 

برداران در مقابل پدیده تغییرات اقلیمی پذیري بهره

). Ceccarelli et al., 2011کمک شایانی نماید (

عنوان یک راهکار کلیدي براي افزایش نژادي بهبه

هاي زراعی با تغییرات سازگاري و انطباق سیستم

 ;Atlin et al., 2017شناخته شده است (اقلیمی 

Ceccarelli et al., 2011  .(  

کشاورزي حفاظتی با هدف تولید پایدار 

محصوالت کشاورزي مورد توجه زیادي قرار 

گرفته است. کشاورزي حفاظتی بر سه اصل کلی 

شامل عملیات خاکورزي حداقل، حفظ پوشش 

شی خاك با استفاده از بقایاي گیاهی یا گیاهان پوش

و استفاده از تناوب زراعی به منظور حفاظت از 

). Hobbs et al., 2008خاك و آب استوار است (

استفاده از سیستم بدون شخم معموالً باعث کاهش 

گردد اما تحت شرایط عملکرد گیاهان زراعی می

خاص ممکن است میزان عملکرد بیشتر یا برابر با 

 ورزيهاي رایج خاكشرایط استفاده از روش

). استفاده از سیستم Pittelkow et al., 2015باشد (

برداري از همراه تناوب مناسب و بهرهبدون شخم به

پوشش خاك موجب به حداقل رسیدن اثرات منفی 

اي جامع که گردد. در مطالعهآن روي عملکرد می

نتایج حاصل از صدها تحقیق مرتبط را مورد بررسی 

زي حفاظتی قرار داده است به نقش اصول کشاور

دار عملکرد گیاهان زراعی در بر افزایش معنی

عنوان یکی شرایط دیم و خشک اشاره و از آن به

هاي سازگاري با تغییرات اقلیمی در از استراتژي

 ,.Pittelkow et alشرایط خشک یاد شده است (
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برداري از رسد که بهرهبنابراین به نظر می ).2015

زینه عملیات مزیت مذکور و صرفه جویی در ه

خاکورزي در کنار سایر مزایاي کشاورزي 

حفاظتی تالشی در جهت ارتقاء وضعیت معیشتی 

  کشاورزان دیم کار باشد. 

هاي مناسب بر اساس شناسایی ژنوتیپ

عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی یکی از 

اهداف مهم اصالح نباتات است. شناسایی ارتباط 

عنوان یک صفت بهصفات زراعی با عملکرد دانه 

- تواند نقش موثري در انتخاب ژنوتیپاقتصادي می

هاي برتر داشته باشد. جهت شناسایی چنین صفاتی 

چندین روش آماري از قبیل تجزیه همستگی، 

تجزیه رگرسیون چندگانه، تجزیه ضرایب مسیر و 

غیره وجود دارد که در یک نقص کلی با هم 

هاي وتیپمشترك هستند؛ که قادر به شناسایی ژن

باشند. اي از صفات نمیمطلوب از لحاظ مجموعه

) با Yan and  Rajcan, 2002یان و راجکن (

-GTپالت ژنوتیپ در صفت (معرفی مدل باي

biplot روشی را براي ارزیابی و شناسایی (

هاي دو طرفه ژنوتیپ هاي مطلوب در دادهژنوتیپ

در صفت معرفی نمودند. با استفاده از این روش 

توان بصورت گرافیکی روابط بین صفات مورد می

بررسی و پروفایل خصوصیات زراعی و 

هاي مورد بررسی را شناسایی فیزیولوژیکی ژنوتیپ

بین بررسی روابط متقابل نمود. از این روش براي 

و همچنین ارزیابی،  مورد بررسی صفات ژنوتیپها و

هاي مختلف در گندم نان ژنوتیپمقایسه و انتخاب 

)Akcura et al., 2011 گندم دوروم ،(

)Mohammadi and Amri, 2011 یوالف ،(

)Yan and Frégeau-Reid, 2008) سویا ،(Yan 

and  Rajcan, 2002 و سایر محصوالت دیگر (

  استفاده شده است.

هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد دانه و 

هاي زراعی و فیزیولوژیکی تعدادي از ارقام ویژگی

امید بخش جو در مزارع دیم کشاورزان هاي و الین

خاکورزي) و تحت شرایط کشاورزي حفاظتی (بی

و همچنین نمایش پتانسیل تولید مواد ژنتیکی مورد 

بررسی در مقایسه با ارقام موجود در منطقه به 

  باشد. کشاورزان می

 هامواد و روش

هاي و الینارقام در این تحقیق تعدادي از 

راي مقایسه عملکرد دانه ب اصالحی امید بخش جو

و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی در 

شرایط دیم تحت کشاورزي حفاظتی و نیز براي 

نمایش ظرفیت زراعی آنها به کشاورزان سه 

آزمایش جداگانه در قالب پروژه ارتقاي امنیت 

در  1396-97ایکاردا در سال زراعی -غذایی ایران

گرمسیري نیمه هاي نوآوري واقع در منطقهپایگاه

ذهاب، دهستان قلعه شاهین روستاي شهرستان سرپل

دقیقه  29درجه و  34کوب (با طول جغرافیایینقاره

دقیقه  99درجه و  45شمالی و عرض جغرافیایی 

متر از سطح دریا)، در منطقه  944شرقی و ارتفاع 

سرد شهرستان سنقر روستاي لنجاب (با طول 

شمالی و عرض  دقیقه 52درجه و  34جغرافیایی 

دقیقه شرقی و ارتفاع  16درجه و  47جغرافیایی 

متر  از سطح دریا) و در منطقه معتدل  1769

کرمانشاه، منطقه سراب نیلوفر دهستان باالدربند (با 

دقیقه شمالی و  25درجه و  34طول جغرافیایی 

دقیقه شرقی و  49درجه و  46عرض جغرافیایی 
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را گردید. متر از سطح دریا) اج1335ارتفاع 

دلیل آزمایش کشت شده در دهستان باالدربند به

آسیب  1397بارش شدید تگرگ در اردیبهشت ماه 

گیري صفات فقط در دو منطقه دید بنابراین اندازه

گرمسیري انجام گرفت. مزارع محل سرد و نیمه

) در 1395-96اجراي آزمایش در سال زراعی قبل (

اما در  زیر کشت محصول نخود بودسرد منطقه 

تحت کشت گندم بود که قبل گرمسیري منطقه نیمه

در  هاي هرزهاي سبز شده و علفکشت گندم از

 با علفکش رانداپهاي پاییزه اثر بارندگی

و بعد از آن کشت  کنترل شدند(گالیفوسیت) 

بقایاي باقیمانده از محصول سال قبل  انجام گرفت.

سطح خاك را پوشانده 	درصد 30به طور متوسط 

منطقه سرد هفت ژنوتیپ شامل چهار رقم  بود. در

جدید، دو الین امید بخش و یک رقم محلی به  

گرمسیري نیز هفت منطقه نیمه عنوان شاهد و در

ژنوتیپ شامل دو رقم جدید، چهار الین امیدبخش 

 قرار بررسی و یک رقم محلی به عنوان شاهد مورد

هر  براي ها،اقلیم بودن متفاوت به عنایت با .گرفتند

 منطقهمناسب آن  یدبخشام هايینمنطقه ارقام و ال

 1جدول  درقرار گرفتند.  یابیارز مورد و انتخاب

ارائه شده  بررسی مورد هايینو ال ارقامکد و نام 

 صورتبههر منطقه  در یشآزما . تیمارهاياست

و  تکرار دو با تصادفی کامل هايبلوك طرح

) Aske-2000( آسکه کار مستقیم دستگاهکشت با 

 آزمایشی هايکرت عرض و طول. شد انجام

 فاصله. شد گرفته نظر در متر 2/2 و 30 ترتیببه

 380 نیز بذر تراکم و مترسانتی 17 کاشت خطوط

 گیاه نیاز مورد فسفر و نیتروژن. بود مربع متر در بذر

 سم از. شد تأمین پاییز در خاك آزمایش نتایج طبق

 هايبیماري علیه ربذو ضدعفونی براي دویدین

 با مبارزه براي گرانستار کشعلف از و قارچی

 یمورد بررس صفات. گردید استفاده هرز هايعلف

 تعداد گلدهی، تا روز تعدادشامل:  یشدر هر آزما

 طول بوته، ارتفاع یزیولوژیک،ف رسیدن تا روز

 طول خارجی، پدانکل طول پدانکل، طول سنبله،

)، SPAD( وفیلکلر نسبی محتواي پرچم، برگ

شده شاخص نرمال گیاهی، پوشش تاج دماي

 دانه، هزار وزن ،)NDVI( یاهیتفاوت پوشش گ

 و سنبله در دانه شماردر متر مربع،  سنبله شمار

پوشش با دماسنج تاج دماي. دانه بودند عملکرد

در ) Kimo KIRAY 100, UKمادون قرمز (

مرحله گرده افشانی با فاصله یک متر از جلوي 

درجه از سطح تاج پوشش براي  45ت و با زاویه کر

و در  14تا  12هر ژنوتیپ در هر تکرار بین ساعت 

گیري شد. قرائت اندازه یک روز صاف و آفتابی

متر با کلروفیلاسپد (میزان نسبی کلروفیل) 

)Minolta Co. Ltd., Tokyo, Japan(  بر اساس

سه نمونه تصادفی برگ پرچم براي هر ژنوتیپ در 

گیري شد. افشانی اندازهتکرار در مرحله گرده هر

گیري شاخص نرمال شده پوشش براي اندازه

 سیکراي گرینحمل مزرعه حسگر قابلاز گیاهی 

)Trimble Greenseeker, USA( شد و  استفاده

با  14تا  12و بین ساعت  در مرحله گرده افشانی

متري سانتی 60در ارتفاع  حرکت دادن حسگر

 انجام شد گیريهر کرت اندازهبراي پی کانوباالي 

)Pask et al., 2012( .  

مراحل تجزیه آماري شامل بررسی نرمال بودن 

ها، تجزیه واریانس، مقایسه میانگین، تجزیه داده

صفت بود. × پالت ژنوتیپهمبستگی و تجزیه باي
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) GT-biplotصفت (× پالت ژنوتیپ از مدل باي

و فیزیولوژیکی براي ارزیابی خصوصیات زراعی 

هاي مورد بررسی و مطالعه همبستگی بین ژنوتیپ

  Yan andصفات مورد بررسی استفاده شد (

Rajcan, 2002ها از برنامه ). براي تجزیه داده

و  )GEA-R )Pacheco et al., 2015آماري 

PAST )Hamer et al., 2001( .استفاده شد  

 ذهاب و سنقرشده در سرپلارزیابی هاي جوکد و نام/ شجره ارقام و الین -1جدول 

  سنقر  ذهابسرپل

 کد نام ژنوتیپ کد نام ژنوتیپ

Moroc9-75//WI2291/WI2269 

ICB93-1132-0AP-31AP-0AP-5TR-20AP-0AP 

G1 آبیدر G1 

 G2 انصار G2 فراز

 G3 سهند G3 بهدان

Moroc9-75//WI2291/WI2269 

ICB93-1132-0AP-31AP-0AP-6TR-46AP-0AP 

G4 Larende G4 

 G5 نادر G5 ماهور

 G6 INCE 04 G6 خرم

 G7 رقم محلی G7 رقم محلی

  

  نتایج و بحث

در  1396-97در سال زراعی بارندگی  میزان

متر بود که نسبت به میلی 553حدود  سنقر شهرستان

 %44) حدود مترمیلی 384( مشابه در سال قبل مدت

 شهرستانبارندگی  میزان .دادنشان  افزایش

متر بود که نسبت به میلی 468ذهاب برابر پلسر

 %54متر) حدود میلی 303بارندگی سال گذشته (

در سال زراعی در منطقه گرمسیري  افزایش داشت.

ذهاب از اواسط اسفند تا دهه سوم فروردین سرپل

(که مصادف با مرحله گلدهی بود) بارندگی 

موثري نداشتیم و به همین دلیل موجب خسارت 

مزارع غالت و متعاقب آن کاهش شدید تنش به 

- زارهاي این مناطق شد. دادهعملکرد گندم در دیم

هاي بارش و درجه حرارت در دو منطقه در سال 

ارائه شده است.  1در جدول  1396-97زراعی 

اطالعات ارائه شده در خصوص میزان بارندگی، 

هاي مقادیر عددي ارائه شده توسط ایستگاه

اي مذکور است و اطالعاتی ههواشناسی شهرستان

در خصوص میزان بارندگی در محل دقیق اجراي 

کوب ها واقع در روستاهاي لنجاب و نقارهآزمایش

نسبت به سال  ي استانمیانگین دمادر دسترس نبود. 

بطوریکه افزایش نسبی داشته و بلند مدت گذشته 

در اغلب مناطق سرد  1396-97در سال زراعی 

معتدل بودیم که منجر به  "سبتااستان شاهد زمستان ن
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افزایش میزان دماي روزانه و متعاقب آن افزایش 

  در نبود بارندگی موثر گردید. اولیه سرعت رشد

  

  1396-97ذهاب در سال زراعی هاي سنقر و سرپل) اطالعات هواشناسی شهرستان2جدول 

 ماه

ذهابشهرستان سرپل شهرستان سنقر  

 مقدار بارندگی

متر)(میلی  

توسط دمام   

(ºC) 

 مقدار بارندگی

متر)(میلی  

 متوسط دما

 (ºC) 

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر

2/25 0 مهر  8/5  0 2/32  1/14  

2/32 آبان  8/19  7/4  5/21  1/27  2/13  

6/24 آذر  7/11  4/3-  1/16  6/19  7/5  

5/28 دي  1/11  1/2-  9/33  2/19  8/5  

4/118 بهمن  3/9  1/3-  5/156  6/17  4/5  

نداسف  5/48  3/14  7/1  1/96  9/20  7/8  

9/145 فروردین  5/19  4/4  8/37  8/26  2/12  

5/19 146 اردیبهشت  7/6  8/103  7/27  1/15  

1/9 خرداد  2/29  2/9  8/2  38 4/20  

  

واریانس براي صفات  تجزیهنتایج حاصل از 

گیري شده در منطقه سرد نشان داد که بین اندازه

تعداد روز تا  هاي مورد بررسی از نظرژنوتیپ

گلدهی، محتواي نسبی کلروفیل، تعداد روز تا 

رسیدن فیزیولوژیک دانه و عملکرد دانه در سطح 

دار وجود احتمال یک درصد اختالف آماري معنی

هاي مورد بررسی در ). ژنوتیپ3(جدول  رددا

در  NDVIگرمسیري از نظر صفات منطقه نیمه

وشش پدرصد و از نظر دماي تاج 1سطح احتمال 

گیاهی و طول پدانکل خارجی در سطح احتمال 

دار نشان دادند پنج درصد اختالف آماري معنی

گیري شده و ). میانگین صفات اندازه4(جدول 

) در LSDدار (مقادیر عددي حداقل تفاوت معنی

سطح احتمال پنج درصد در مناطق سرد و 

گرمسیري بر اساس هر یک از صفات مورد نیمه

آمده است. در  6و  5یب در جداول ترت بررسی به

پایگاه نوآوري ارتقاي امنیت غذایی در منطقه سرد 

هاي مورد مطالعه از سنقر میانگین عملکرد ژنوتیپ

 کیلوگرم در هکتار 5864براي رقم سهند تا  2818

در نوسان بود. در این  G4براي الین پیشرفته 

کیلوگرم  3319آزمایش عملکرد رقم جو محلی نیز 

ها کتار بود که به جز رقم سهند بقیه ژنوتیپدر ه

عملکرد بیشتري نسبت به آن داشتند. میانگین وزن 

 5/39هاي مورد بررسی نیز از  هزار دانه ژنوتیپ

گرم براي الین پیشرفته  44گرم براي رقم سهند تا 

G4  در نوسان بود. ارقام انصار، نادر و الینG6  نیز

 5/43، 5/43ار دانه به ترتیب داراي میانگین وزن هز

گرم بودند. میانگین وزن هزار دانه رقم محلی  43و 
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گرم بود. کمترین تعداد روز تا گلدهی  5/40نیز 

روز و بیشترین  138مربوط به ارقام نادر و محلی با 

 G4تعداد روز تا گلدهی مربوط به الین اصالحی 

روز بود. بیشترین مقدار قرائت اسپد مربوط  147با 

نصار و کمترین آن مربوط به رقم محلی به رقم ا

، رقم آبیدر بیشترین NDVIبود. از لحاظ شاخص 

کمترین مقدار را داشتند. دماي تاج  G4و ژنوتیپ 

گراد تا درجه سانتی 8/11گیاهی نیز از  ششپو

ها متغیر بود. گراد در بین ژنوتیپدرجه سانتی 2/13

و پوشش گیاهی ترین تاجبنابراین رقم انصار خنک

) گرمترین INCE 04(الین اصالحی  G6ژنوتیپ 

ها پوشش گیاهی را داشتند. ارتفاع بوته ژنوتیپتاج

 110متر مربوط به ارقام محلی و نادر تا سانتی 90از 

متر مربوط به رقم سهند متغیر بود. طول برگ سانتی

و  G6هاي سانتیمتر مربوط به ژنوتیپ 7/9پرچم از 

G1  یمتر مربوط به رقم سهند سانت 7/15(آبیدر) تا

و  23متفاوت بود. دامنه تغییرات طول پدانکل بین 

متر و براي طول پدانکل خارجی نیز بین سانتی 38

سانتی متر بود که بیشترین مقدار آن  7/17و  2/4

مربوط به رقم انصار و کمترین آن مربوط به الین 

متر سانتی 7بود. طول سنبله نیز از  G4اصالحی 

متر (مربوط به سانتی 3/8ه رقم انصار) تا (مربوط ب

) متغیر بود. شمار سنبله در متر مربع براي G6الین 

(مربوط به رقم نادر) تا  442ها متغیر و از ژنوتیپ

(مربوط به رقم آبیدر) متغیر بود. رقم محلی  586

دانه) و  22داراي کمترین شمار دانه در سنبله (

شمار دانه در داراي بیشترین  G6و  G4هاي الین

دانه) بودند. تعداد روز تا رسیدن  27سنبله (

روز  182روز (رقم محلی) تا  174فیزیولوژیک از 

  (آبیدر) متغیر بود.  

در پایگاه نوآوري امنیت غذایی در منطقه 

گرمسیري آزمایش با تنش شدید خشکی و نیمه

هاي مورد بررسی از گرما مواجه بود. بین ژنوتیپ

داري وجود نداشت ه اختالف معنینظر عملکرد دان

 335(رقم فراز) تا  208و میانگین عملکرد آنها از 

کیلوگرم در هکتار براي رقم بهدان در نوسان بود. 

 334عملکرد رقم بهدان تقریبا برابر با رقم محلی (

). بیشترین 6کیلو گرم در هکتار) بود (جدول 

 7/43میانگین وزن هزار دانه مربوط به رقم محلی (

گرم) و  کمترین آن مربوط به رقم خرم بود. دامنه 

هاي مورد تغییرات تعداد روز تا گلدهی بین ژنوتیپ

 113) تا G4روز (رقم فراز و الین  110بررسی از 

روز (رقم خرم) متغیر بود. میزان محتواي نسبی 

واحد اسپد براي رقم ماهور تا  7/36کلروفیل از 

ود. بیشترین میزان واحد براي رقم خرم متغیر ب 6/44

NDVI  مربوط به الینG1  و رقم خرم و کمترین

میزان آن مربوط به رقم محلی بود. رقم خرم داراي 

پوشش گیاهی و گرمترین ترین دماي تاجخنک

گیاهی مربوط به رقم محلی بود. ارتفاع  ششتاج پو

به ترتیب  4/48گراد تا درجه سانتی 5/39بوته از 

م محلی متغیر بود. بیشترین و رق G3مربوط به الین 

طول برگ پرچم مربوط به رقم محلی و کمترین 

آن مربوط به رقم خرم بود. طول پدانکل براي رقم 

خرم کمترین و براي رقم فراز و رقم ماهور بیشترین 

بود. طول پدانکل خارجی براي رقم خرم بیشترین 

کمترین مقدار بود. رقم  G1و براي الین اصالحی 

متر) و سانتی 8بیشترین طول سنبله ( ماهور داراي

متر) طول سنبله سانتی 1/6از کمترین ( G4الین 

برخوردار بود. بیشترین شمار سنبله در واحد سطح 

مربوط به رقم فراز و کمترین آن مربوط به رقم خرم 
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 18بود و از لحاظ شمار دانه در سنبله رقم خرم با 

دانه در  14دانه در سنبله بیشترین و رقم ماهور با 

  سنبله داراي کمترین شمار دانه در سنبله بودند. 

ذهاب هم تنش گرمسیري سرپلدر شرایط نیمه

خشکی و به تبع آن تنش گرمایی اثر منفی قابل 

هاي عملکرد از قبیل شمار سنبله توجهی بر مولفه

در متر مربع، شمار دانه در سنبله و وزن هزار دانه 

سیري سنقر به دلیل داشتند. برعکس در منطقه سرد

رطوبت کافی و عدم تنش گرمایی اجزاء عملکرد 

هاي محیطی قرار نداشته و شرایط تحت تاثیر تنش

آل براي تولید فراهم گردید. این نتایج با ایده

هاي قبلی مبنی بر تاثیر منفی عوامل محیطی گزارش

هاي با تنش خشکی و بر اجزاء عملکرد در محیط

هاي خشکی و گرما نفی تنشگرمایی و عدم تاثیر م

 García del). هاي سرد سازگاري دارد  در محیط

Moral et al., 2003; Moragues et al., 2006; 
Royo et al., 2006, 2014)  

تجزیه گرافیکی همبستگی عملکرد دانه و 

صفات زراعی و فیزیولوژیکی مورد بررسی براي 

آمده است. در منطقه  1هاي جو در شکل ژنوتیپ

داري بین عملکرد دانه رد همبستگی مثبت و معنیس

با وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد روز 

  ). a1-تا گلدهی وجود داشت (شکل 

عملکرد دانه همبستگی منفی با طول پدانکل و 

پدانکل خارجی نشان داد. همبستگی منفی بین طول 

توسط  "پدانکل و عملکرد دانه در جو نیز قبال

) گزارش گردید 2017ل و همکاران (سانی

) در یک 2017عبدالت و همکاران (-حالیکه الدر

مکان همبستگی مثبت و در یک مکان دیگر عدم 

    همبستگی را گزارش نمودند.

داري با ارتفاع بوته همبستگی مثبت و معنی

NDVI ،SPAD شمار سنبله در واحد سطح و ،

ابراین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک داشت. بن

هاي پاکوتاه از هاي پابلند نسبت به ژنوتیپژنوتیپ

سنبله  شمارسطح پوشش و محتواي کلرفیل بیشتر و 

در واحد سطح بیشتر برخوردار بودند که این 

شرایط باعث تاخیر در رسیدگی فیزیولوژیک این 

 ,.Na et alها گردید.  نا و همکاران (ژنوتیپ

بین شاخص داري ) نیز همستگی مثبت معنی2017

NDVI جبا ارتفاع بوته گزارش نمودند. دماي تا -

داري با پوشش گیاهی نیز همبستگی منفی و معنی

SPAD هاي با دماي تاج نشان داد. بنابراین ژنوتیپ

میزان محتواي کلروفیل  زگیاهی بیشتر ا ششپو

گرمسیري در شرایط نیمهکمتري برخوردار بودند. 

تی با تعداد دانه در نیز عملکرد دانه همبستگی مثب

سنبله و همبستگی منفی با طول پدانکل نشان داد 

). اسپد (محتواي نسبی کلروفیل) با طول b1-(شکل 

پوشش پدانکل، طول برگ پرچم و دماي تاج

دار اما با تعداد دانه در گیاهی همبستگی منفی معنی

سنبله و تعداد روز تا گلدهی همبستگی مثبت نشان 

هاي جو با دماي در ژنوتیپ NDVIشاخص  داد.

دار و با پوشش گیاهی همبستگی منفی معنیتاج

 تا گلدهی همبستگی مثبت نشان داد. تعداد روز 

روابط بین صفات و اثر متقابل آنها با 

پالت هاي مورد بررسی از طریق نمایش بايژنوتیپ

ارائه شده  3و  2هاي صفت در شکل× ژنوتیپ 

هاي اصلی اول و دوم در آزمایش مولفه است.

درصد و در آزمایش منطقه گرم  5/72منطقه سرد 

هاي استاندارد شده دهدرصد از تنوع دا 2/68

  صفت را توجیه نمودند. × ژنوتیپ 
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  جزیه واریانس صفات اندازه گیري شده در منطقه سرد سنقرت -3جدول 

درجه  میانگین مربعات

 YLD TKW DM NGPS NS SL PE PL FL PH CT NDVI SPAD DH منابع تغییرات آزادي

2124722/6** 64/0  64/0  28/0  3/2314  77/0  7/16  0/63  20/31  1/257  4/57** 009/0  01/0  28/0  بلوك 1 

1853793/5** 97/5  18/90** 78/9  5 37/0  9/41  53/55  94/8  9/155  39/0  007/0  ژنوتیپ 6 **18/5 **16/71 

9/3  8/3  60/0  3/7  6/11  2/9  2/27  8/14  1/22  7/6  4/6  0/8  6/2  95/0 %ضریب تغییرات -   

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI :اخص پوشش سطح سبزش، CT :پوشش گیاهیدماي تاج، SL :طول سنبله، 

PL :طول پدانکل، PEL :طول پدانکل خارجی، FL :طول برگ پرچم، NS :شمار سنبله در متر مربع، NGPS :شمار دانه در سنبله، TKW :وزن هزار دانه، YLD : عملکرد دانه  

  درصد 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه **و  *

  

  ذهابگرمسیري سرپلتجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده در منطقه نیمه -4جدول 

درجه  میانگین مربعات

 YLD TKW NGPS NS SL PEL PL FL PH CT NDVI SPAD DH منابع تغییرات آزادي

6/7487  63/0  4/5  6/412  03/0  01/0  4/9  8/1  28/18  12/40  00/0  08/0  64/8  بلوك 1 

2/5060  1/54  8/3  6/985  3/1  0/47* 3/4  3/2  89/20  17/06* 0/001** 48/15  62/1  ژنوتیپ 6 

72/13  15/10  81/8  15/16  17/8  98/11  39/13  4/19  10/5  09/8  58/1  46/5  42/1 %ضریب تغییرات -   

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI :اخص پوشش سطح سبزش، CT :پوشش گیاهیدماي تاج، SL :طول سنبله، 

PL :طول پدانکل، PEL :طول پدانکل خارجی، FL :طول برگ پرچم، NS :شمار سنبله در متر مربع، NGPS :شمار دانه در سنبله، TKW :وزن هزار دانه، YLD : عملکرد دانه  

  درصد 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه **و  *
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  1396-97هاي امید بخش جو در منطقه سرد سنقر در سال زراعی میانگین صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و الین -5جدول 

YLD TKW DM NGPS NS SL PEL PL FL PH CT NDVI SPAD DH ژنوتیپ 

5/3818  5/41  5/141  0/23  0/504  0/8  8/11  2/32  7/9  5/107  3/12  66/0  9/49  5/141  G1 

5/4318  5/43  0/141  0/25  0/586  0/7  7/17  0/38  7/15  5/107  8/11  62/0  1/54  0/141  G2 

0/2818  5/39  0/140  5/22  0/522  8/7  9/13  2/35  2/11  5/109  4/12  61/0  5/52  0/140  G3 

5/5863  0/44  0/147  0/27  0/490  9/7  2/4  0/23  5/12  5/92  5/12  50/0  4/50  0/147  G4 

5/4136  5/43  0/138  0/23  0/442  5/7  5/13  7/34  0/11  0/90  8/12  52/0  3/48  0/138  G5 

5/4363  0/43  5/141  0/27  0/554  3/8  2/7  2/27  7/9  5/98  2/13  56/0  2/48  5/141  G6 

5/3318  5/40  0/138  5/21  0/482  3/7  0/35  0/35  5/10  5/89  8/12  58/0  5/45  0/138  G7 

5/394  97/3  61/2  32/4  7/146  73/1  78/7  67/11  18/6  28/16  95/1  11/0  15/3  26/3  LSD 
(5%) 

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI :شاخص پوشش سطح سبز، 

CT :پوشش گیاهیدماي تاج، SL :طول سنبله، PL :طول پدانکل، PEL :طول پدانکل خارجی، FL :طول برگ پرچم، NS :نبله در متر مربعشمار س، 

NGPS :شمار دانه در سنبله، TKW :وزن هزار دانه، YLD : ،عملکرد دانهLSD :دار حداقل تفاوت معنی  

  

ذهاب در سال گرمسیري سرپلهاي امید بخش جو در منطقه نیمه) میانگین صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و الین6جدول 

  1396-97زراعی 

YLD TKW NGPS NS SL PEL PL FL PH CT NDVI SPAD DH ژنوتیپ 

4/305  3/34  3/16  0/141  9/6  3/1  9/12  6/5  3/47  5/21  33/0  00/39  00/111  G1 

6/207  3/32  8/13  0/152  8/6  3/2  3/13  9/5  3/47  5/22  31/0  35/37  50/109  G2 

1/335  1/41  6/15  0/130  2/6  3/2  6/9  0/5  5/39  3/24  30/0  20/41  50/110  G3 

5/314  8/32  9/16  0/149  1/6  03/2  0/13  9/4  7/44  6/23  29/0  40/38  00/110  G4 

5/230  9/34  2/14  0/110  0/8  53/2  3/13  6/5  7/45  1/21  32/0  70/36  50/111  G5 

9/293  5/28  6/17  0/90  0/8  53/2  5/10  5/4  0/45  5/18  33/0  50/44  00/112  G6 

4/334  4/43  2/15  0/130  6/7  53/1  5/12  7/7  0/50  8/27  29/0  20/37  00/110  G7 

9/96  8/8  4/3  9/50  43/1  59/0  9/3  67/2  7/5  5/4  01/0  23/5  85/3  
LSD 
(5%) 

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI : شاخص پوشش سطح

شمار : NS ،طول برگ پرچم: FL ،طول پدانکل خارجی: PE ،پدانکلطول : PL ،طول سنبله: SL ،پوشش گیاهیدماي تاج: CT ،سبز

 دار حداقل تفاوت معنی: LSDعملکرد دانه، : YLD ،وزن هزار دانه: TKW ،شمار دانه در سنبله: NGPS ،سنبله در متر مربع

  

× پالت ژنوتیپدر نمایش چند ضلعی باي

) پنج ژنوتیپ در a -2صفت در منطقه سرد (شکل

ها از رئوس چند ضلعی قرار گرفتند. این ژنوتیپ

نظر یک یا چند صفت داراي برتري نسبی بودند 

)Yan and  Rajcan, 2002ژنوتیپ .( G4 ز و بعد ا

از نظر عملکرد دانه، وزن هزار دانه،  G6آن ژنوتیپ 

شمار دانه در سنبله و تعداد روز تا گلدهی برترین 

هاي و به تبع آن ژنوتیپ G2ژنوتیپ بود. ژنوتیپ 

G1  وG3  از لحاظ ارتفاع بوته، شمار سنبله در

واحد سطح، طول برگ پرچم، محتواي نسبی 

رسیدن  و تعداد روز تا NDVIکلروفیل (اسپد)، 

فیزیولوژیک دانه بیشترین مقدار را داشتند. 

کدام از صفات از لحاظ هیچ G7و  G5هاي ژنوتیپ

برترین نبودند و صفات طول پدانکل و دماي 
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اي از هاي جداگانهپوشش گیاهی در بخشتاج

  پالت بدون ژنوتیپ قرار گرفتند.باي

    

  

  

) و نیمه a( سنقر هاي جو در پایگاه نوآوري امنیت غذایی در منطقه سردژنوتیپهمبستگی گرافیکی صفات مورد بررسی براي  -1شکل

  1396-97) در سال زراعی bذهاب (گرمسیري سرپل

× پالت ژنوتیپنمایش برداري تجریه باي

         صفت مربوط به آزمایش منطقه سرد در شکل

b -2 دهنده همبستگی آمده است. زاویه حاده نشان

دهنده همبستگی منفی و فرجه نشانمثبت، زاویه من

دهنده عدم وجود همبستگی درجه نشان 90زاویه 

ها از است. طول بردار نیز بیانگر میزان تنوع ژنوتیپ

 ,Yan and Kangباشد (نظر صفت مربوطه می

). با توجه به زاویه حاده بین بردارهاي 2003
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عملکرد دانه، وزن هزاردانه، شمار دانه در سنبله، 

روز تا گلدهی و طول سنبله، همبستگی مثبتی تعداد 

بین این صفات وجود داشت. بر اساس ترکیب این 

برترین ژنوتیپ بود. همبستگی  G4صفات ژنوتیپ 

پوشش منفی صفات با طول پدانکل، دماي تاج

وجود داشت. همچنین زاویه حاده  NDVIگیاهی و 

بین محتواي نسبی کلروفیل، طول برگ پرچم، 

ر واحد سطح، ارتفاع بوته و تعداد روز شمار سنبله د

تا رسیدن فیزیولوژیک دانه نیز بیانگر همبستگی 

ها بر مثبت بین این صفات و گزینش همسو ژنوتیپ

باشد که بر اساس این گروه اساس این صفات می

برترین ژنوتیپ بود. نتایج  G2از صفات ژنوتیپ 

پالت با نتایج همبستگی صفات بر اساس باي

در تطابق  a-1صفات بر اساس شکل همبستگی 

× پالت ژنوتیپ باشد. محققان دیگري نیز از بايمی

صفت براي تحلیل روابط بین صفات و ارزیابی 

اند ها براساس چند صفت استفاده کردهژنوتیپ

)Mohammadi and Amri, 2011; Peterson et 

al., 2005; Yan and Rajcan, 2002; Xu et al., 

2017 .(  

× پالت ژنوتیپیش چند ضلعی بايدر نما

) پنج b-2گرمسیري (شکل صفت در منطقه نیمه

و محلی در رئوس  G5 ،G6ژنوتیپ فراز، بهدان، 

چندضلعی قرار گرفتند. در این آزمایش 

هاي بهدان و محلی با هم در یک بخش از ژنوتیپ

پالت با بیشترین میزان عملکرد دانه و وزن هزار باي

ژنوتیپ فراز از نظر صفات مرتبط دانه قرار گرفتند. 

با قامت گیاه شامل ارتفاع بوته، طول پدانکل و طول 

مقادیر  از هابرگ پرچم نسبت به سایر ژنوتیپ

صفات تعداد  .برخوردار بودندعددي بزرگتري 

روز تا گلدهی، اسپد، شمار دانه در سنبله، طول 

در  NDVIپدانکل خارجی، طول سنبله و شاخص 

 G6گرفتند بطوریکه ژنوتیپ یک گروه قرار 

بیشترین مقدار صفات این گروه را به خود 

در یک گروه جداگانه  G5اختصاص داد. ژنوتیپ 

  قرار گرفت که داراي بیشترین طول سنبله بود. 

بر اساس نتایج در هر دو شرایط سرد و 

گرمسیري عملکرد همبستگی مثبتی با شمار نیمه

 همبستگی منفیدانه در سنبله و وزن هزار دانه و 

  دار با ارتفاع بوته و طول پدانکل داشت.معنی

داري بین عملکرد همبستگی مثبت و غیر معنی

با قرائت اسپد (محتواي نسبی کلروفیل)، و 

با  NDVIداري بین همبستگی منفی و غیر معنی

عملکرد مشاهده شد که ممکن است بیانگر این 

موضوع باشد که صفات مربوط به سبزینگی در 

شتراك با سایر صفات زراعی از جمله صفات ا

فنولوژیک براي بهبود سازگاري به شرایط تنش 

 Lopes andباشند (خشکی داراي اثرات تجمعی 

Reynolds, 2012.(   

هاي مورد تنوع فنوتیپی بین ژنوتیپبه دلیل 

بررسی بر اساس هر یک از خصوصیات مورد 

برتر از شاهد را  هايژنوتیپتوان بررسی می

برداري از تنوع موجود انتخاب نمود. بنابراین بهره

تواند، منجر به انتخاب ارقام بهتر و همچنین می

استفاده از این تنوع در جهت بهبود خصوصیات  

در برنامه اصالحی گردد  جدید ارقام زراعی

)Dempewolf et al., 2017.(  
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 سرد) در منطقه bصفت (× پالت ژنوتیپ نمایش برداري باي و) aصفت (× پالت ژنوتیپ نمایش چند ضلعی باي -2شکل 

  1396-97ارزیابی شده در شرایط بدون شخم در سال زراعی جو هاي براي ارقام و الین

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI : شاخص پوشش

: NS ،طول برگ پرچم: FL ،طول پدانکل خارجی: PEL ،طول پدانکل: PL ،طول سنبله: SL ،پوشش گیاهیماي تاجد: CT ،سطح سبز

  عملکرد دانه: YLD ،وزن هزار دانه: TKW ،شمار دانه در سنبله: NGPS ،شمار سنبله در متر مربع
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         ) در منطقهbصفت (× پالت ژنوتیپ نمایش برداري باي و) aصفت (× پالت ژنوتیپ نمایش چند ضلعی باي -3شکل 

 1396-97ارزیابی شده در شرایط بدون شخم در سال زراعی جو هاي براي ارقام و الینگرمسیري نیمه

DH : روز تا گلدهی،تعداد PH :ارتفاع بوته، DM :تعداد روز تا رسیدگی، SPAD :محتواي نسبی کلروفیل، NDVI : شاخص پوشش

      ،طول برگ پرچم: FL ،طول پدانکل خارجی: PEL ،طول پدانکل: PL ،طول سنبله: SL ،پوشش گیاهیاجدماي ت: CT ،سطح سبز

NS :شمار سنبله در متر مربع، NGPS :شمار دانه در سنبله، TKW :وزن هزار دانه، YLD :عملکرد دانه  

هاي الین ازبر اساس نتایج حاصل برخی 

) که بر G6و  G4هاي انتخابی (براي مثال ژنوتیپ

اساس عملکرد دانه برتر از شاهد بودند از لحاظ 

وزن هزار دانه، شمار دانه در سنبله، طول سنبله و 
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برخی از خصوصیات فیزیولوژیک از شاهد برتر 

هاي با وزن هزار دانه بودند. بنابراین انتخاب الین

تواند می سیرباالتر از شاهد در شرایط دیم سرد

ایط دیم شود. بر اساس باعث بهبود عملکرد در شر

) Zečević et al., 2004نتایج زسویچ و همکاران (

ترین صفت براي انتخاب بوده وزن هزار دانه ساده

و نسبت به سایر اجزاء تأثیر بیشتري در افزایش 

البته باید خاطر نشان کرد به دلیل  عملکرد دارد،

رابطۀ منفی بین وزن هزاردانه با شمار پنجه و شمار 

ر سنبله، برآیند افزایش در وزن هزار دانه در دانه د

مؤثر نخواهد داري بصورت معنیافزایش عملکرد 

بود. عملکرد دانه گندم نتیجه اثرات ساده و متقابل 

اجزاي عملکرد یعنی شمار دانه در سنبله، شمار دانه 

وزن دانه، شرایط محیطی رشد گیاه،  در سنبله،

از عوامل  سازگاري با محیط و کارآیی استفاده

 Loss andمحیطی مؤثر بر تولید است (

Siddique, 1994 در آزمایش مورد بررسی .(

همبستگی مثبتی بین شمار دانه در سنبله و وزن هزار 

دانه با عملکرد مشاهده گردید که این اجزا 

همبستگی منفی با شمار سنبله در واحد سطح نشان 

نتیجه  دادند. بنابراین افزایش عملکرد در اقلیم سرد

تاثیر مثبت شمار دانه در سنبله و وزن هزاردانه بر 

  باشد.عملکرد نسبت به سایر اجزا عملکرد می

  گیري کلینتیجه 

در پایگاه نوآورري منطقه سرد (شهرستان 

هاي مورد بررسی (بجز ژنوتیپ ژنوتیپسنقر) 

محلی نشان رقم  نسبت بهعملکرد بیشتري سهند) 

نیز برخوردار یشتري وزن هزاردانه باز  و دادند

از  G6و  G4هاي برتر، در بین این ژنوتیپ. بودند

هاي امید بخش جهت معرفی براي مناطق سرد الین

در پایگاه نوآورري منطقه باشند. و معتدل سرد می

هاي خشکی و گرما گرمسیري با توجه به تنشنیمه

مورد بررسی  جدید ها و ارقامکدام از الینهیچ

حلی برتري محسوسی نداشند و شاهد م نسبت به

تنها رقم بهدان در حد رقم محلی عملکرد داشت. 

براي این منطقه الین امیدبخشی معرفی  بنابراین

صفت و  ×پالت ژنوتیپ پروفایل بايگردد. نمی

هاي انجام شده در روابط بین صفات در آزمایش

مناطق سرد و گرم نسبتاً متفاوت بودند. با توجه به 

اقلیم مناطق مذکور و همچنین  متفاوت بودن

هاي ارزیابی شده در دو متفاوت بودن ژنوتیپ

ها قابل توجیه است. با توجه به منطقه این تفاوت

گیري کرد که در توان نتیجهروابط مذکور می

هاي با عملکرد دانه بیشتر از منطقه سرد ژنوتیپ

شمار دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد روز تا 

  بیشتري برخوردار بودند. گلدهی 

 سپاسگزاري

از معاونت محترم موسسه تحقیقات کشاورزي 

دیم کشور و مدیر محترم پروژه امنیت غذایی 

ایکاردا در استان کرمانشاه که امکانات الزم -ایران

براي اجراي این پروژه را فراهم نمودند تشکر و 

گردد. این مقاله از پروژه تحقیقاتی به قدردانی می

 034-15-1557-103 -961471مصوب ه شمار

  استخراج شده است.
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Abstract 

In order to evaluate the productivity potential of some barley varieties and promising 

lines under no-till condition an experiment was conducted in cold (Sonqor) and warm 

(Sarpol-e Zahab) dryland regions of Kermanshah province during 2017-18 cropping season. 

In the cold condition, seven winter genotypes and in the semi-warm condition seven spring 

genotypes were evaluated for grain yield and some agro-physiological traits. The results of 

ANOVA in the cold condition indicated significant differences (P<1%) days to heading, 

chlorophyll content (SPAD), days to physiological maturity and grain yield. In the semi-

warm condition the genotypes were significantly differed (P<5%) for normalized difference 

vegetation index (NDVI) and canopy temperature (CT). In cold condition, grain yield of 

genotypes varied from 2818 (Sahand variety) to 5864 kgha-1 (belong to breeding line G4). 

In the semi-warm condition, due to severe drought and terminal heat stress the grain yield of 

genotypes varied from 208 (Faraz cultivar) to 367 kgha-1 (local variety). Based on genotype 

× trait biplot analysis, in cold region genotypes G4 and G6 was the best for grain yield (YLD) 

with 1000-kernel weight (TKW), number of grain per spike (NGPS) and days to heading; 

and in semi-warm condition genotype G3 had the best results for both YLD and TKW. The 

profiles of trait associations were relatively different in cold and semi-warm conditions. The 

positive correlations of NGPS and TKW with grain yield showing the importance of these 

traits to enhance yield productivity under dryland conditions. 

Keywords: Barley, grain yield, no-till, dryland condition, agro-physiological traits 
  

  

  

  
  

                                                              
* Corresponding author: r.mohammadi@areeo.ac.ir     Received: 2019/09/19      Accepted: 2020/03/18 


