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 10.22092/idaj.2019.126673.261: (DOI) شناسه دیجیتال

  آزمایشگاهی و زراعی مختلف صفات نظر از اروپایی و ایرانی متداول جو ارقام مقایسه

  معتدل دیم شرایط در 

  3کیانوش چقامیرزا ،2، لیال زارعی1ابرناك ستاره

، يدانشگاه راز کشاورزي و منابع طبیعی، کارشناسی ارشد اصالح نباتات، گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس - 1

  کرمانشاه، ایران

  انکرمانشاه، ایر، گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي - 2

  

  چکیده

سان، دام و هاي ارزشمندي که در تغذیه انجو با توجه به سازگاري با شرایط مختلف اقلیمی و ویژگی

انی و اروپایی در رقم جو ایر 44، در این پژوهش اي در کشاورزي دارد.ده، جایگاه ویژهصنایع غذایی پیدا کر

گاه رازي ي تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشهاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعهقالب طرح بلوك

ی حاکی وهمقایسات گر. و مورد بررسی قرار گرفتنددر شرایط دیم کشت  1393-94 کرمانشاه در سال زراعی

فات وزن هکتولیتر، از نظر صایرانی  ارقامبه طوریکه  ،بود ارقام ایرانی و اروپاییمنحصر به فرد  خصوصیاتاز 

عملکرد  اظ صـفاتلحـ اروپایی از ارقـاموزن هزار دانه، تراکم سنبله، طول دانه و نسبت طول به عرض دانه و 

. در ودندب برتريداراي  طول سنبله و طول ریشکزیست توده، شاخص برداشت، تعداد سنبله در متر مربع، 

سرعت  و افشانیا گردهت، تعداد روز روز تا ظهور سنبلهدر مرحله گرده افشانی، تعداد  ارقام ایرانی تخریب غشاء

هچه باالتر در مرحله گیابرگ  ینگیدرجه سبزپرشدن دانه و در ارقام اروپایی محتواي نسبی آب در برگ و 

ا توجه بـه صـفات بوالدین را  توانمینژادي گیري در بههاي دورگپروژه این ارقام درده بهینه براي استفابود. 

  .نظر در فاصله مناسبی از هم انتخاب نمود مورد

  تجزیه خوشه اي، تنوع ژنتیکی، راندمان مالت سازي، صفات زراعی، مقایسه گروهی ي کلیدي:هاواژه
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  مقدمه

سازگار، متحمل  زراعی جو به عنوان یک گیاه

محیطی و دارا بودن خصوصیاتی  به عوامل نامساعد

، استحصال پنجه زنی چون قابلیت چرا در مرحله

هاي در نظام دانه و استفاده از آن در صنایع غذایی

زراعی مناطق خشک جهان از جایگاه ممتازي 

 .)1389برخوردار است (دولت پناه و همکاران، 

ین غالت زراعی در ترجو به عنوان یکی از قدیمی

شود ي متنوع در ایران و جهان کشت میهااقلیم

). طبق آمار فائو 1396(عبدالرحمنی و توکلی، 

میلیون تن و سطح  1/3) ایران با تولید سالیانه 2018(

- میلیون هکتار در رده نهم کشور 60/1زیرکشت 

  هاي تولیدکننده این محصول قرار دارد.

زنی باال، فصل رشد جو به علت قدرت پنجه گیاه 

هاي متنوع و درمحیط کوتاه و عملکرد بالقوه باال

کشاورزي که غالت دیگر به  هايوسیع از زمین

خاك و یا ارتفاع زیاد، شوري دلیل بارندگی کم، 

کشت ، کنندسرما و گرماي هوا به خوبی رشد نمی

منشأ جو، ). 1391پور، (احمدي و حسین  شودمی

شده است  گزارش یتوران -یرانو ا یزهالل حاصخ

 نواحی یـندر ا یـزن جو یکـیتنوع ژنت حداکثرو 

). 1397(ابراهیم و همکاران،  مشـاهده شـده اسـت

 عملکرد دانه به توانایی ژنوتیپ در تولید ظرفیت

هاي اندام ها، انتقال مواد فتوسنتزي ازفتوآسیمیالت

مواد فتوسنتزي  توان گیاه در ذخیره رویشی به دانه و

 بررسی پتانسیل تولید لذا .دانه بستگی دارد در

 یاصالح يهادر برنامه ها و تنوع صفاتژنوتیپ

تعیین روابط بین  .ز اهمیت استئبسیار حا

و تعیین سهم هر یک  پنهانی کشف عوامل،صفات

ایجاد تنوع و انتخاب براي افزایش  از صفات در

نژادي هاي بهبرنامه تواند درمی عملکرد دانه

  ).Griffiths and Miller, 1996(باشد  سودمند

 گیاهان آمیز موفقیت اصالح براي ژنتیکی تنوع

با باالرفتن تنوع وراثتی یک باشد و می مهم

 بهشود. تر میجمعیت، حدود انتخاب وسیع

 را پالسم ژرم یک ممتاز هايالین معموالً نژادگران

 فرزندان در بهتري آلل ترکیب دارند انتظار که

 تجمع به منجر که دهندمی تالقی هم با ،کنند جمع

 پالسم ژرم وجود بدون. شودمی مطلوب هايآلل

 تکامل نتیجه در ژنتیکی پذیري آسیب خطر جدید،

 مقاومت هايژن رفتن بین از پاتوژن، هايجمعیت

 و جدید زنده غیر هايتنش بروز همچنین و

-Muñoz) یابدمی افزایش عملکرد هايمحدودیت

Amatriaín el al., 2014) گیري بیندورگ 

ارقامی که اختالف بیشتري با هم دارند امکان 

هتروزیس یا تفکیک متجاوز را فراهم  پیدایش

تري از سوي دیگر طیف وسیع و از خواهد آورد

تفکیک شاهد خواهیم  هايتنوع را در خالل نسل

). استفاده از ژرم 1391(آگاهی و همکاران،  بود

هاي به نژادي از اهمیت امهپالسم خارجی در  برن

توانند ها میباالیی برخوردار است. این ژرم پالسم

به صورت مستقیم توسط کشاورزان مورد کشت و 

ها ها و یا دورگکار قرار گیرند و یا در تهیه الین

در ترکیب با ارقام داخلی استفاده شوند (چوکان و 

مدت اهداف کوتاه). به طور کلی 1392همکاران، 

هاي یپژنوت یدژادگران در اصالح جو، تولنبه

بهره برداران به  آن یبا عملکرد باال و معرف جدید

اهداف  هاي زراعی است وبراي ورود به عرصه

حفظ و توسعه  حفظ ژرم پالسم جهت ،مدتبلند
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اصالحی  يهاهاستفاده در برنام تنوع ژنتیکی و نیز

  ).1391باشد (رضایی کلو و همکاران، می یندهآ

صفات زیادي براي سنجش میزان تحمل خشکی 

در گیاهان زراعی معرفی شده اند که شامل انتخاب 

هاي متحمل به روش مستقیم (سنجش ژنوتیپ

(بر اساس صفات عملکرد) و غیر مستقیم 

مورفولوژیک و فیزیولوژیک که با تحمل به 

هستند (زارعی و خشکی همبستگی دارند) 

هاي تفاوت ). شناسایی1394همکاران، 

ها اهمیت فراوانی از نظر فیزیولوژیک ژنوتیپ

نژادگران براي ایجاد ارقام ها و بهفیزیولوژیست

 Rebetzke).سازگار به شرایط تنش خشکی دارد 

et al., 2008) طور کلی میزان آب نسبی برگبه ،

معرف خوبی از وضعیت آب گیاه است و در 

هاي اصالحی به عنوان شاخص مناسب و برنامه

می در انتخاب براي مقاومت به خشکی مد نظر مه

گیرد. کاهش محتوي نسبی آب برگ در قرار می

ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس کمتر است 

(Farshadfar et al., 2014) تنش خشکی همواره .

صدمه به غشاي سلولی شده و غشاي سلولی  موجب

هاي مورد حمله در زمان تنش از اولین هدف

ین درجه پایداري غشاي سلولی باشد. همچنمی

یکی از بهترین نشانگرهاي فیزیولوژیکی تحمل به 

هاي جو مطالعه شده تنش خشکی است که در الین

. این (Kocheva and Georgieva, 2003)است 

تحقیق براي ارزیابی و مقایسه ارقام ایرانی و 

در شرایط  ).Hordeum vulgare L(اروپایی جو

ارقام اروپایی مناسب جهت منظور شناسایی دیم به

ي مستقیم در مزارع کشاورزان (پس از طی استفاده

                                                              
1 Genomics Research Centre 

آزمایشات سازگاري و پایداري عملکرد) و  

هاي سازگار مستقیم در تولید دورگاستفاده غیر

پالسم موجود در جهت افزایش تنوع ژنتیکی ژرم

 نژادي جو انجام گرفت.هاي بهبرنامه

  هامواد و روش

رقم جو ایرانی و  44تمل بر پژوهش حاضر مش

اروپایی به منظور ارزیابی صفات مهم زراعی در 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار قالب طرح بلوك

در شرایط دیم در مزرعه  1393-94در سال زراعی 

هاي زراعت و فیزیولوژي تحقیقاتی و آزمایشگاه

و اصالح نباتات پردیس کشاورزي گروه زراعت 

اه رازي کرمانشاه با موقعیت و منابع طبیعی دانشگ

)، عرض دقیقه 9درجه و  47طول جغرافیایی (

دقیقه)، ارتفاع از سطح  21درجه و  34جغرافیایی (

 450-480)، متوسط بارندگی (متر1319( دریا

متردر سال میلی 3/397متر) و میزان بارندگی (میلی

ارقام ایرانی از مرکز  .اجرا شداجراي آزمایش) 

زش کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات و آمو

ژنومیکس و کرمانشاه و ارقام اروپایی از مؤسسه 

 در شهر فیورنزوال )GPG-CRA(1پست ژنومیکس

هاي جو، منشأ و ایتالیا تهیه گردید. لیست ژنوتیپ

هاي ارقام در جدول یک ارائه برخی از ویژگی

براي سهولت، ارقام مورد بررسی از شده است. 

کد گذاري شده است. در این   44تا  1ي شماره

 3خط به طول  5یی با هابررسی هر رقم در کرت

 350متر و تراکم سانتی 25متر و با فاصله خطوط 

کشت گردید.  5/8/1393بذر در متر مربع در تاریخ 

میلی متر پس از  4/37اولین بارندگی مؤثر به میزان 
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عنوان تاریخ کشت در نظر ) به10/8/1393کاشت (

  د. گرفته ش

 مشخصات ارقام جو مورد مطالعه -1جدول 

 کد رقم نام رقم منشأ  شجره تیپ سنبله تیپ دانه

 ALIMINI 1 اروپایی FIOR 2551 x Federal شش ردیفه دارپوشینه

 RODORZ 2 اروپایی Baraka x Gotic دو ردیفه دارپوشینه

 x (Tipper x (x Igri x Arda (Katy x HJ54/30)) دو ردیفه دارپوشینه
Sonja)) x Amillis 

 SFERA 3 اروپایی

 ALFEO 4 اروپایی Tipper x Igri دو ردیفه دارپوشینه

 SIRIO 5 اروپایی FIOR 2136 x Arco دو ردیفه دارپوشینه

 ARDA 6 اروپایی Igri x HJ 51-15-3 دو ردیفه دارپوشینه

 PONENTE 7 اروپایی x Express (Vetulio x Arma) شش ردیفه دارپوشینه

 ALDEBARAN 8 اروپایی Rebelle x Jaidor شش ردیفه دارپوشینه

 TREBBIA 9 اروپایی selection from Fior Synt 3 شش ردیفه دارپوشینه

 ZACINTO 10 اروپایی IABO 329 x Arda دو ردیفه بدون پوشینه

 ALISEO 11 اروپایی x Express (Plaisant x Gerbel) شش ردیفه دارپوشینه

 x [(Tipper x Alpha)x(Sonja x (Tipper x Igri3) دو ردیفه دارپوشینه
Wb117/18)] 

 ALCE 12 اروپایی

 PARIGLIA 13 اروپایی Airone x Arco دو ردیفه دارپوشینه

 AQVIRONE 14 اروپایی FIOR 5186 x Naturel دو ردیفه دارپوشینه

 ASTARTIS 15 اروپایی x Amillis (IABO x Arda3) دو ردیفه بدون پوشینه

 AIACE 16 اروپایی FO 1078 x FO 1638 دو ردیفه دارپوشینه

 COMETA 17 اروپایی PO202.169 x FO 3358 دو ردیفه دارپوشینه

 NURE 18 اروپایی x Baraka (FIOR 40 x Alpha2) دو ردیفه دارپوشینه

 AIRONE 19 اروپایی Gitane x FIOR 763 دو ردیفه دارپوشینه

 SCIROCCO 20 اروپایی FIOR 1000 x Express شش ردیفه دارپوشینه

 MARTINO 21 اروپایی FIOR 3007 x Federal شش ردیفه دارپوشینه

 x (Onice\Arma\\Onice\Mirco\\\Jaidor)] شش ردیفه دارپوشینه
(Plaisant\Jaidor\Express)] x Gotic 

 EXPLORA 22 اروپایی

دیفهشش ر دارپوشینه  Rebelle x FIOR 1341 اروپایی VEGA 23 

 PANAKA 24 اروپایی Amillis x Diadem دو ردیفه دارپوشینه

 25 صحرا ایرانی L. B. LRAN/ Una8271// Giorias,,s,, Com شش ردیفه دارپوشینه

 Lignee527/chn-01//Gustoe/4/Rhn-08/3/Deir Alla شش ردیفه دارپوشینه
106//DI71/strain 205 

 26 یوسف ایرانی

 27 دانمارك ایرانی Denmark55 دو ردیفه دارپوشینه

 28 زرجو ایرانی 9936-28-1 شش ردیفه دارپوشینه

 29 ماکویی ایرانی Star شش ردیفه دارپوشینه

 30 کارون ایرانی Strain- 205 شش ردیفه دارپوشینه

 31 ماهور ایرانی Wi2291/Wi2269//Er/Amp دو ردیفه دارپوشینه

 32 30فجر ایرانی Lignee131/ Gerbet//Alger- Ceres/ jonoob شش ردیفه دارپوشینه

 33 سرارود ایرانی Chicm/An57//Albert دو ردیفه دارپوشینه

 34 4گرگان  ایرانی Herta دو ردیفه دارپوشینه

 35 جنوب ایرانی ,,Gloria,, s,,/ Copal,,s شش ردیفه دارپوشینه

-Rihane شش ردیفه دارپوشینه
03/4Alanda/lLignee527/Arar/3/Centinela/2* 

 36 ریحانی ایرانی

 37 نیمروز ایرانی Trompillo, CMB74A-432-25B-1Y-IB-IY-OB دو ردیفه دارپوشینه

 38 نصرت ایرانی Karoon/Kavir شش ردیفه دارپوشینه

 39 افضل ایرانی Chahafzal شش ردیفه دارپوشینه

 40 ارس ایرانی Arumir دو ردیفه دارنهپوشی

 41 انصار ایرانی Yea 168.4/Yea 605.5// Yea206-4A-3 دو ردیفه دارپوشینه

 42 نادر ایرانی Gorgan4 × 2/Xmuse دو ردیفه دارپوشینه

 43 محلی ایرانی نامشخص دو ردیفه دارپوشینه

 44 1رود سرا ایرانی Chicm//An57//Albert دو ردیفه دارپوشینه
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  فهرست صفات مورد بررسی -2جدول 

 نام انگلیسی صفت مورد مطالعه

  Flag Leaf Width  عرض برگ پرچم

  Flag Leaf Length  برگ پرچم طول

  Flag leaf Area  برگ پرچم سطح

 Excised Leaf Water Retention هاي بریده شدهبرگنگهداري شده در آب 

 Relative Water Content  برگ ي نسبی آب امحتو

 Stomatal Conductance ايهدایت روزنه

 Electrical Conductivity غشاءسلولی تخریب

  Soil and Plant Analyzer Division  برگ ینگیدرجه سبز

 Days to Heading  سنبله ظهور روز تاتعداد 

 Days to Anthersis گرده افشانی روز تاتعداد 

 Days to Physiological Maturity یژیکروز تا رسیدگی فیزیولوتعداد 

  Kernel Filling Period پر شدن دانه يدوره 

 Kernel Filling Rate سرعت پر شدن دانه

 Weight of Kernels Per Spike  وزن دانه در سنبله

 Number of Kernels Per Spike تعداد دانه در سنبله

 Spike Weight وزن سنبله

 Spike Straw Yield  عملکرد کاه سنبله

 Spike Yield Index  شاخص عملکرد سنبله

  Spike Density  تراکم سنبله

  Number of Nodes  تعداد گره

 Plant  Height ارتفاع گیاه

 Peduncle Length طول پدانکل

 Spike Length طول سنبله

 Awn Length یشکطول ر

  Peduncle Length/ Plant Height نسبت پدانکل به ارتفاع

  Grain Length طول دانه

  Grain Width  عرض دانه

  Biological Yield  زیست توده عملکرد

  Grain Yield عملکرد دانه

 Straw Yield عملکرد کاه

 Harvest Index  شاخص برداشت

  Hectoliter Weight یتروزن هکتول

  2Number of Spikes Per m  تعداد سنبله در متر مربع

 Thousand Kernels Weight وزن هزار دانه

  Grain Length/ Grain Width نسبت طول دانه به عرض دانه

 Potential of Hydrogen Malt  مالت هیدروژنی پتانسیل

 Malt Moisture  مالت درصدرطوبت

 Malting Efficiency  يسازمالت راندمان
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در طول فصل زراعی هیچ نوع کود و 

با علف هرز بطور  کشی استفاده نشد و مبارزهعلف

ها از براي انجام یادداشت برداري دستی انجام شد.

هر رقم در هر تکرار پنج بوته به صورت تصادفی 

گیري صفات فنولوژیک با در شد. اندازه انتخاب

درصد کرت  75تا  50نظرگرفتن زرد شدن پدانکل 

گیري صفات فیزیولوژیک (تاریخ رسیدن) و اندازه

گیري برخی شانی و اندازهافروز پس از گرده 14

صفات مورفولوژیک و عملکرد پس از برداشت 

انجام شد. فهرست صفات مورد مطالعه در جدول 

  است.آمده 2

  صفات فیزیولوژیک به شرح اندازه گیري شد.

میانگین قرائت  (SPAD): برگ ینگیدرجه سبز

محتواي کلروفیل پنج برگ پرچم هر کرت در 

شانی با استفاده از افاي و گردهمرحله گیاهچه

شرکت از  SPAD-502مترمدل دستگاه کلروفیل

  تخمین زده شد.مینولتاي ژاپن 

نیم گرم از  (RWC): ي نسبی آب برگامحتو

 (FW)جوان ترین برگ پرچم توسعه یافته هر گیاه 

ساعت روي  24ها به مدت جدا شده و سپس نمونه

ساعت از  24آب مقطر شناور شدند. بعد از طی 

ان آب گیري، قطعات برگ بالفاصله وزن مدت زم

به دست (TW) شدند تا وزن در هنگام تورژسانس 

درجه  70آید. پس از آن قطعات برگ در آون 

ساعت خشک گردیدند تا  48گراد به مدت سانتی

) به دست آید. میزان DWوزن خشک ثابت (

RWC  از طریق رابطه زیر محاسبه گردید(Barr 

and Weatherley, 1962):  

RWC = [(FW – DW) / (TW- DW)] ×100  

 
 هاي بریده شدهبرگنگهداري شده در آب 

) :(ELWRبرگ پرچم از هر کرت جدا و  پنج

پس از انتقال روي یخ خشک به آزمایشگاه، توزین 

ها در دماي اتاق به مدت سه . نمونه(FW)شدند 

ساعت قرار داده شدند و پس از گذشت این زمان 

یادداشت شد. در نهایت  (DW)ها وزن خشک آن

 هاي بریده شدهبرگنگهداري شده در آب میزان 

با قرار دادن اعداد در فرمول زیر برآورد گردید 

(Clarke, 1982) : 

ELWR= 1- [FW –DW / FW] ×100  

به منظور بررسی میزان  :تخریب غشاء سلولی

 ي مورد مطالعه،هاتخریب غشاء سلولی در ژنوتیپ

ر تصلدفی از هر کرت جدا پنج عدد برگ به طو

هاي جدا و در فاکلون هاگرم  از آن 5/0شده و 

قرار داده شد. سپس به  آب مقطر cc20حاوي  

دور در  100مدت دو ساعت در شیکر با سرعت 

دقیقه به هم زده شده و میزان هدایت الکتریکی 

متر سنجیده  Ec) با استفاده از دستگاه cEc( هانمونه

ساعت در دماي  48ا را به مدت هشد. سپس نمونه

درجه سانتی گراد قرارداده و پس از رسیدن به  -20

دماي محیط مجدد به مدت دو ساعت در شیکر با 

دور در دقیقه به هم زده شدند و میزان  100سرعت 

) اندازه گیري شد. میزان sEcهدایت الکتریکی (

بر اساس فرمول زیر   (Ect)تخریب غشاء سلولی 

د. آزمایش در دو مرحله گیاهچه اي تخمین زده ش

 Peng etروز پس از گرده افشانی انجام شد ( 14و 

al., 2014 :(  

��� =
Ecc

Ecs
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از تقسیم وزن تک دانه بر  :پر شدن دانه سرعت

ي پر شدن دانه میانگین سرعت پر شدن طول دوره

و  گرم در روز برآورد شد (نظام زادهدانه به میلی

  ).1390همکاران، 

پس براي تهیه مالت  :گیري صفات کیفیندازها

توسط  جو دانه gr 50از تمیز نمودن و بوجاري

ساعت تا رسیدن به  48الـک و به صورت دستی، 

تحت فرآیند  %42-46میزان رطوبت نهـایی 

درجه  20خیساندن قرار گرفتند (دماي آب حدود 

داخل ژرمیناتور  ،هاسپس  نمونه). گرادسانتی

 زنیـدن مدت زمان الزم براي جوانهجهـت طـی ش

گراد درجه سانتی 20دمـاي  درمنتقـل  روز) 10(

 55-65 دمايدر ها در نهایت نمونه قرار گرفتند.

سـاعت  24- 48بـراي مـدت گراد درجه سانتی

ها به روش هاي آنچهخشـک و سـپس ریشه

هاي . دانهسایشی و با الک کردن جـدا گردید

وده و پودر حاصل از آسیاب آن حاصل دانه مالت ب

ده گیري صفات مورد مطالعه مورد استفابراي اندازه

  .(Agu, 2003)قرار گرفت 

پس از آسیاب کردن  :پتانسیل هیدروژنی مالت

 100وزن شده و به آن گرم آرد  10، ي مالتهادانه

 15-30پـس از  اضافه شد، لیتـر آب مقطـر میلـی

ی به کمک دستگاه میزان پتانسیل هیدروژن دقیقه

pH 1388( آقاجانی و همکاران، تعیین شد  متر.(  

  درصد رطوبت مالت:

	رطوبت%  =
�����

��
× 100 

W1 ،وزن قبل از خشک شدن :W2 وزن پس از :

: وزن اولیه نمونه ( آقاجانی و W0خشک شدن، 

  ).1388همکاران، 

                                                              
1 Ward 

  سازي: راندمان مالت

%راندمان	مالتسازي =
�1

W0
× 100 

W1هاي مالت حاصله، ن دانه: وزW0 وزن :

  ).1388هاي جو اولیه ( آقاجانی و همکاران، دانه

تجزیه واریانس و پس از آن مقایسات گروهی 

در  Fگیري شده به روش آزمون براي صفات اندازه

سطح احتمال یک درصد انجام شد. در مورد 

صفاتی که داراي توزیع نرمال نبودند، با توجه به 

اي زیع خطاها، از هیچ تبدیل دادهنرمال بودن تو

براي انجام تجزیه واریانس و مقایسه استفاده نشد. 

و   SAS ver. 9.1يافزارهاها از نرممیانگین

MSTAT-C مقایسه میانگین ارقام با استفاده شد .

  (LSD)استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی دار 

در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. تجزیه 

بر اساس مربع فاصله اقلیدسی به روش  ايخوشه

  انجام شد.  .16SPSS verو توسط نرم افزار  1وارد

  نتایج و بحث

 یهتجز :عملکرد و صفات زراعی مرتبط با آن

 یانس عملکرد دانه و صفات زراعی مرتبط با آنوار

ظر نی نشان داد که بین ارقام از جو زراعرقم  44در 

ر سطح احتمال عملکرد دانه و کلیه صفات زراعی د

 داري وجود داردیک درصد تفاوت بسیار معنی

 ). 3(جدول 

) نشان داد که بین 3نتایج مقایسات گروهی (جدول 

ارقام ایرانی و اروپایی از عملکرد زیست توده، 

شاخص برداشت، تعداد سنبله در متر مربع، وزن 

و تراکم سنبله تفاوت  هزار دانه و وزن هکتولیتر

احتمال یک درصد وجود  داري در سطحمعنی
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ارقام اروپایی نسبت به ارقام  4دارد. بر طبق جدول 

ایرانی از میانگین عملکرد بیولوژیک، شاخص 

و تعداد سنبله در متر مربع  باالتري  برداشت

  برخوردار بودند.

افزایش عملکرد دانه در یکی از عوامل اصلی  

 هادر آن افزایش شاخص برداشت ،غالت دانه ریز

-Peltonen؛ 1395(نادري و همکاران،  باشدمی

Saino et al., 2008 ؛Kubata et al., 2018.(  با

جه به این که شاخص برداشت درصد مواد آلی تو

دهد، ارقام منتقل شده از منبع به مخزن را نشان می

داراي شاخص برداشت باالتر، مقادیر بیشتري از 

هاي سبز گیاه انتقال داده و ها از اندامکربوهیدرات

 ).1393بخشند (هوشمندي، عملکرد را بهبود می

 

 رقم جو زراعی 44صفات زراعی مرتبط با آن در عملکرد و تجزیه واریانس -3جدول 

  میانگین مربعات

  درجه آزادي  منابع تغییر
  عملکرد

 دانه 

عملکرد 

  بیولوژیک

  عملکرد

  کاه 

شاخص 

  برداشت

  تعداد

  سنبله 

وزن دانه 

  در سنبله

  ns 257/31  **61/88190  **044/0  48/306121**  571/0**  25/42286**  2  بلوك

  120/0**  70/93163**  79/132**  44/233694**  284/0**  40/12755**  43  رقم

  ns 98/9625  **0473/0  ns 88/99741  **66/366  **20/58851  ns 025/0  1  و اروپایی یارقام ایران

  0223/0  21/8366  55/11  49/33897  0546/0  81/3660  86  خطا

  36/20  68/19  55/13  08/25  21/24  97/25    )% (تغییرات ضریب

  يدرصد و عدم معنی دار 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

  رقم جو زراعی 44صفات زراعی مرتبط با آن در عملکرد و تجزیه واریانس -3ادامه جدول 

  میانگین مربعات

  درجه آزادي  منابع تغییر
  دانه در 

  سنبله

وزن هزار 

  دانه

  وزن 

 سنبله

شاخص عملکرد 

 سنبله

  تراکم

 سنبله 

  وزن

 هکتولیتر 

  ns 72/3  **103/0  ns 0159/0  ns 92/98  ns433/740  0003/0**  2  بلوك

  41/7938**  10/798**  0230/0**  209/0**  50/37**  0005/0**  43  رقم

  ns 00006/0  **03/218  ns 0315/0  ns 00013/0  **81/803  **66/4614  1  و اروپایی ارقام ایرانی

  ns 0108/0  32/34  26/324  0115/0  41/4  00006/0  86  خطا

  34/3  97/13  34/13  30/11  36/7  27/18    )% (تتغییرا ضریب

  درصد و عدم معنی داري 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

  صفات زراعی مرتبط با آنعملکرد و هاي مورد مقایسه از نظر رقم جو در گروه  44میانگین -4جدول 

  میانگین

  

عملکرد 

 دانه

)2g/m( 

عملکرد 

 بیولوژیک

)2g/m(  

عملکرد 

 کاه

)2g/m(  

شاخص 

  برداشت

(%)  

سنبله 

در متر 

  مربع

 وزن دانه

 در سنبله

(g)  

دانه 

در 

  سنبله

وزن هزار 

  دانه

 (g)  

وزن 

 سنبله

(g)  

عملکرد 

 کاه سنبله

(g) 

شاخص 

عملکرد 

 سنبله

تراکم 

 سنبله 

وزن 

 هکتولیتر

(g/l) 

 0/545 6/44 780/0 217/0 966/0 9/29 0/23 749/0 4/441 2/23 0/764  10/749 6/222  ارقام ایرانی

ارقام 

  اروپایی
7/239 6/948 8/708 6/26 8/483 721/0 7/26 3/27 935/0 213/0 782/0 6/39 1/533 
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، از ارقام اروپایی عالوه بر شاخص برداشت

عملکرد زیست توده باالتري نیز نسبت به ارقام 

هاي انجام شده بین ارقام مقایسهایرانی برخوردارند. 

قدیم و جدید گنـدم، جو، یوالف و ذرت و 

سورگوم بیانگر آن است کـه بیـشتر بودن پتانسیل 

هاي هوایی عملکرد ارقام جدید به رشد بیشتر اندام

و همکاران، باشد (اعتصامی می ها مربوطآن

 تعداد سنبله در). بر اساس مطالعات قبلی، 1387

دانه  مـؤثر بـر عملکـرد صفتواحد سطح اولین 

باعث افزایش  است. تعداد سـنبله بـه طـور بـالقوه

سنبله باعث  شود، زیرا تغییر در تعـدادعملکرد می

نیز ظرفیت  افزایش سطح برگ یا منبع فتوسنتزي و

(داداشی و همکاران،  ودشمیمخزن یا محل ذخیره 

از آنجایی که عملکرد زیست توده در جو ). 1389

 ،(Mekonnon, 2014) متشکل از دانه و کاه است

توان عملکرد زیست توده باالتر را به تعداد می

باالتر سنبله در متر مربع و در نتیجه تعداد دانه بیشتر 

در ارقام اروپایی نسبت به ارقام ایرانی مرتبط 

الزم به ذکر است صفات دیگري برروي دانست، 

عملکرد زیست توده مؤثرند از جمله وزن ساقه، 

هاي هوایی که در تحقیق حاضر به برگ و اندام

تفکیک اندازه گیري نشده است. وزن هزار دانه در 

 58/2ارقام ایرانی نسبت به ارقام اروپایی به میزان 

گرم باالتر بود، طبق مطالعات قبلی غالت داراي 

تر و هاي طویلیشترین عملکرد لزوماً سنبلهب

هاي سنگین ندارند بلکه داراي اندازه متوسطی دانه

از این صفات هستند. تعداد باالتر سنبله در واحد 

شود سطح از طرفی منجر به افزایش تعداد دانه می

شود و از طرف دیگر منجر به کاهش وزن دانه می

تعداد دانه اگرچه میزان عملکرد به دلیل افزایش 

  ).1391یابد (احمدي و حسین پور، کاهش نمی

نتایج مقایسه گروهی در  صفات مورفولوژیک:

نشان داد که ارقام ایرانی و اروپایی در  5جدول 

صفات طول سنبله، طول ریشک و طول دانه 

داري در سطح یک درصد و از لحاظ اختالف معنی

ي در دارنسبت طول به عرض دانه اختالف معنی

سطح پنج درصد با هم داشتند. ارقام اروپایی در 

 صفات زراعی از قبیل طول سنبله و طول ریشک

میانگین باالتري نسبت به ارقام ایرانی داشتند 

، افزایش ز گیاهبخش مهمی اریشک ). 6(جدول 

فرآیندهاي  تحمل گیاه در برابر خشکی و 

کند. وجود می و زراعی گیاه ایفا یکفیزیولوژ

هاي سازگاري به هاي طویل یکی از نشانهریشک

تواند کارآیی می بوده و خشکی در این گیاه

 مصرف آب را پس از گرده افشانی افزایش دهد

مواد  با توجه به نقش ریشک در فتوسنتز و انتقال.

 ریشک گیاهان دارايفتوسنتزي به دانه، انتخاب 

شود بلندتر سبب افزایش عملکرد گیاهان می

  .)1392رچ و همکاران، (بابایی زا

تجزیه  نتایج :صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک

واریانس مقایسات گروهی صفات فنولوژیک و 

نشان داد که بین ارقام  7فیزیولوژیک در جدول 

ایرانی و اروپایی از نظر صفات زراعی محتواي 

، نسبی آب در برگ، تعداد روز تا ظهور سنبله

، پرشدن دانهسرعت ، افشانیتعداد روز تا گرده

و میزان  در مرحله گرده افشانیتخریب غشاء 

اي تفاوت بسیار سبزینگی برگ در مرحله گیاهچه

داري در سطح احتمال یک درصد وجود معنی

دارد. 
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  رقم جو زراعی 44یک در ولوژفمورتجزیه واریانس صفات  -5جدول 

  میانگین مربعات

 طول سنبله  طول پدانکل  ارتفاع گیاه تعداد گره  درجه آزادي  منابع تغییر
طول 

 ریشک

طول پدانکل 

 بر ارتفاع گیاه
 وزن دانه طول دانه

طول دانه بر 

  وزن دانه

  ns485/0  **47/500  **14/73  ns284/0  ns194/0  ns003/0  *37/1  *043/0  ns157/0  2  بلوك

  ns290/0  **258/0  742/0**  011/0**  28/7**  89/3**  23/27**  05/133**  822/0**  43  رقم

  ns903/0  ns 90/100  ns706/36  **64/19  **22/28  ns0008/0  **07/3  ns018/0  *613/0  1  و اروپایی ارقام ایرانی

  128/0  006/0  182/0  002/0  91/2  33/1  30/9  02/51  326/0  86  خطا

  15/12  48/2  91/4  32/18  62/15  86/17  93/20  62/13  36/0    ت (%)تغییرا ضریب

  درصد و عدم معنی داري 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

 
 

  رقم جو زراعی مورد مقایسه از نظر صفات مورفولوژیک  44میانگین  -6جدول 

  میانگین

  تعداد

 گره

  ارتفاع

  (cm) گیاه

 طول پدانکل

(cm)  

 طول سنبله

(cm) 

طول 

 ریشک

(cm) 

طول پدانکل بر ارتاع 

 گیاه

طول 

 دانه

(mm) 

 وزن دانه

(mm) 

طول دانه بر 

  وزن دانه

 0/3 94/2 8/8 281/0 4/10 0/6 1/15 3/53 6/3  ارقام ایرانی

 8/2 96/2 5/8 277/0 3/11 8/6 0/14 6/51 5/3  ارقام اروپایی
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در  ، ارقام ایرانی تخریب غشاء8طبق جدول 

روز تا ظهور سنبله، مرحله گرده افشانی، تعداد 

 دن دانهسرعت پرش و افشانیتعداد روز تا گرده

با توجه به باال بودن وزن هزار دانه  باالتري داشتند.

به عنوان  خشکیرسد نظر میدر ارقام ایرانی به 

از تواند یک پدیده جبرانی در گیاهان زراعی می

افزایش  سببافزایش سرعت پر شدن دانه  طریق

). 1391شود (احمدي و حسین پور، وزن هزار دانه 

العه همبستگی صفت الزم به ذکر است در این مط

سرعت پر شدن دانه با صفات روز تا سنبله دهی، 

روز تا گرده افشانی غیر معنی دار (به ترتیب برابر 

) و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 25/0و  189/0

) بود (اطالعات نمایش -48/0منفی و معنی دار (

داده نشده است). تفاوت سرعت پر شدن دانه در 

با وجود شباهت صفات روز  ارقام ایرانی و اروپایی

دهی و روز تا گرده افشانی (هرچند اختالف تا سنبله

بین ارقام ایرانی و اروپایی از نظر این صفات معنی 

دار شده)، با توجه به فرمول سرعت پر شدن دانه را 

توان به متفاوت بودن وزن دانه در ارقام ایرانی و می

 تنقرارگرف از اروپایی مرتبط دانست. جلوگیري

 محیطی شرایط در تنش (اجتناب) معرض در

هاي دوره با زودرس ارقام به نیاز مختلف

باشد (فاخري و مهرآوران، ترمیکوتاه فنولوژیک

 سازگاري در کلیدي عامل یک ). فنولوژي1394

مدیریت  هايو شیوه محیط به زراعی گیاهان

یا  دهیسنبله تاریخ مثال عنوان به است. زراعی

 Castro etجو، ( بالقوه در عملکرد افشانیگرده

al., 2008دهی یا ) به دلیل اینکه تاریخ سنبله

افشانی، آغاز دوره پرشدن دانه را تعیین گرده

ترین صفت کند و دوره پرشدن دانه اساسیمی

کننده عملکرد و کیفیت دانه است نقش تعیین

افشانی دیر هنگام منجر به پرشدن بارزي دارد. گرده

درجه حرارت نامطلوب باال و در نتیجه دانه تحت 

گردد. گلدهی افت عملکرد و کیفیت دانه می

زودهنگام در شرایط مدیترانه اي (همانند 

شود مرحله پر شدن دانه در دما کرمانشاه) سبب می

تري انجام شود و اثرات تنش و محیط مطلوب

خشکی آخر فصل روي آن به حداقل برسد 

محتوي نسبی آب در  طور کلی).  به1392(جودي، 

شاخص مناسبی از وضعیت آب گیاه بوده و ، برگ

هاي اصالحی به عنوان شاخص با کارایی در برنامه

باال در انتخاب براي مقاومت به خشکی مد نظر قرار 

گیرد. بین پتانسیل آب گیاه و محتوي نسبی آب می

در برگ همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد و 

دوره تنش بتوانند میزان  گیاهانی که در پایان

باالتري از این صفت را حفظ کنند به لحاظ 

کاهش  مقاومت به خشکی نیز برتر خواهند بود،

شود که باعث می محتوي نسبی آب در برگ

کاهش پیدا  2COتولید اي، فتوسنتز و هدایت روزنه

 ,.Teulat et alو 1387پور و همکاران، (حسن کند

معنی ه االتر بب رگمحتوي نسبی آب در ب ).1997

در توانایی برگ در حفظ مقادیر بیشتري آب 

  .هنگام مواجهه با تنش خشکی است

 دان) اظهار کرده1988بلوم و همکاران (

هاي خود بدون بستن روزنه هایی که قادرندژنوتیپ

براي مناطق  ها ذخیره کنند،در برگ آب بیشتري

(نقل از سی و سه مرده و همکاران،  خشک مناسبند

1383(. 
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  رقم جو زراعی 44تجزیه واریانس صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک  در  -7جدول 

  میانگین مربعات  

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي

عرض 

 برگ پرچم

طول 

برگ 

  پرچم

سطح برگ 

  پرچم

آب نگهداري 

  رگشده در ب

محتواي 

 رطوبت نسبی

هدایت 

 روزنه اي

پایداري غشا 

 در گیاهچه

پایداري غشا 

 در گلدهی

 ns 3/64 ns 0/052 ns 26/64 ns 10/45 ns 26/73 ns 0/000 ns 0/001 ns 0/024  2  بلوك

 **ns 26/68 ns 0/003** 0/110 165/19 **204/19 **0/10 **13/84 **0/079  43  رقم

 **ns 1/05 ns 0/008 ns 81/30 ns 75/80** 30/88 ns 0/0003 ns 0/34 0/076  1  یو اروپای ارقام ایرانی

034/0  86  خطا  15/6  051/0  99/71  28/8  45/22  001/0  01/0  

  درصد و عدم معنی داري 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

  

  رقم جو زراعی 44ک  در تجزیه واریانس صفات فنولوژیک و فیزیولوژی -7ادامه جدول 

  میانگین مربعات  

  درجه آزادي  منابع تغییر
کلروفیل در 

 گیاهچه

کلروفیل در 

  گلدهی

روز تا 

 ظهور سنبله

روز تا 

 گلدهی

روز تا رسیدگی 

 فیزیولوژیک

دوره پر 

 شدن دانه

سرعت پر شدن 

  دانه

  ns 21/14  **34/23  **91/44  **30/34  ns 09/785  ns 021/0  614/138**  2  بلوك

  ns 38/381  **24/0  15/40**  36/39**  98/50**  51/88**  47/94**  43  رقم

و  ارقام ایرانی

  اروپایی
1  **76/731  ns48 /4  **27/36  **16/27  ns 02/0  ns 16/852  **26/1  

  02/0  02/335  84/2  72/1  44/2  93/25  12/24  86  خطا

  56/13  85/70  88/0  78/0  95/0  95/10  79/12    ت (%)تغییراضریب

  درصد و عدم معنی داري 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

  

  رقم جو مورد مقایسه از نظر صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک 44میانگین   -8جدول 

  میانگین    

  
عرض برگ 

 (cm) پرچم

طول برگ 

 پرچم

(cm)  

سطح برگ 

   )2cm(پرچم

آب نگهداري 

  (%) در برگ

محتواي 

 رطوبت نسبی

(%)( 

 هدایت روزنه اي

(mmol/m2/s) 

پایداري غشا در 

 گیاهچه

)2dS/m( 

پایداري غشا در 

 گلدهی

)2dS/m( 

  713/0 103/0 6/33 3/52 8/65 3/4 5/8  667/0  ارقام ایرانی

  611/0 099/0 1/36 9/53 2/68 5/4 3/8 716/0  ارقام اروپایی

  8ادامه جدول 

  میانگین  

  
کلروفیل در 

 گیاهچه

ر کلروفیل د

  گلدهی

روز تا ظهور 

 سنبله
 روز تا گلدهی

روز تا رسیدگی 

 فیزیولوژیک
 دوره پر شدن دانه

سرعت پر شدن 

  (mg/d) دانه

 34/1 05/23 01/191 96/167 73/164  7/46 8/35  ارقام ایرانی

 14/1 15/28 04/191 05/167 68/163  0/47 1/40  ارقام اروپایی
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محتوي  در این تحقیق عدم همبستگی بین

نشان اي  با هدایت روزنه نسبی آب در برگ

یش باعث افزا لزوماً اي که هدایت روزنه دهدمی

شود (اطالعات نشان داده نشده این صفت نمی

است). این ارتباط در مطالعات دیگر نیز گزارش 

این  .)1383شده است (سی و سه مرده و همکاران، 

ها به دلیل مواد گیاهی متفاوت و تا حدودي تفاوت

نیز به علت شرایط متفاوت آزمایشی است 

.(Rebetzke et al., 2008) 

زیه واریانس در بین ارقام نتایج تج :صفات کیفی

داري در سطح پنج مورد مطالعه، تفاوت معنی

درصد از نظر صفت پتانسیل هیدروژنی مالت و در 

سطح یک درصد از نظر درصد رطوبت مالت و 

نتایج ). 9راندمان مالت سازي نشان داد(جدول 

مقایسات گروهی  نشان داد که بین ارقام ایرانی و 

بت مالت تفاوت اروپایی از نظر درصد رطو

اري در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج دمعنی

دهد که ارقام اروپایی نسبت به نشان می 10جدول 

ارقام ایرانی از درصد رطوبت مالت پایین تري  

  برخوردار بودند. 

مقایسه میانگین ارقام جو از نظر صفات اندازه 

با توجه به حجم باالي جداول مقایسه  :گیري شده

صفات به منظور ارائه ارقام برتر در بین میانگین 

ارقام ایرانی و اروپایی، تنها به ذکر مقایسه میانگین 

در بین ارقام متعلق به گروه برتر از نظر هر صفت 

). بر طبق نتایج 12و  11اکتفا گردید (جدول 

مقایسات گروهی ارقام اروپایی از نظر صفات 

له عملکرد بیولوژیک،  شاخص برداشت، تعداد سنب

در متر مربع، طول سنبله، طول ریشک، میزان 

سبزینگی در مرحله گیاهچه اي و محتواي نسبی 

آب در برگ از ارقام ایرانی برتر بودند. نتایج 

در بین ارقام اروپایی  LSDمقایسه میانگین به روش 

)  نشان داد که بیشترین عملکرد زیست 11(جدول 

قدار )، بیشترین مSIRIO( 5توده متعلق به رقم 

 20شاخص برداشت مربوط به رقم 

)SCIROCCO و بیشترین تعداد سنبله در متر (

باشد. همچنین ) میALFEO( 4مربع مربوط به رقم 

) بیشترین طول سنبله و رقم PONENTE( 7رقم 

16 )AIACE داراي بیشترین طول ریشک در بین (

ارقام اروپایی دارا بودند. در میان ارقام اروپایی 

زان سبزینگی در مرحله گیاهچه اي بیشترین می

محتوي نسبی ) و باالترین SIRIO( 5متعلق به رقم 

) MARTINO( 21مربوط به رقم  آب در برگ

اختالفات در بین سایر ارقام با مراجعه به جدول بود. 

قابل مشاهده است. از طرفی ارقام ایرانی وزن   11

هزاردانه، وزن هکتولیتر، طول دانه، نسبت طول به 

ض دانه، تعداد روز تا سنبله دهی، گلدهی، عر

سرعت پر شدن دانه، تخریب غشاء در مرحله 

گلدهی و رطوبت مالت باالتري داشتند. در میان 

 42ارقام ایرانی بیشترین وزن هزاردانه در رقم 

(ماهور)  31(نادر)، بیشترین وزن هکتولیتر در رقم 

 (افضل) مشاهده 39و بیشترین تراکم سنبله در رقم 

(جو  27شد. بیشترین طول دانه متعلق به رقم 

دانمارك) و بیشترین نسبت طول به عرض دانه 

(ریحانی) بود. همچنین بیشترین  36متعلق به رقم 

تعداد روز تا سنبله دهی، گلدهی و سرعت پر شدن 

) ثبت 4(گرگان  34دانه در بین ارقام ایرانی در رقم 

یشترین میزان شد. در بین این ارقام بیشترین میزان ب

 37تخریب غشاء در مرحله گلدهی در رقم 
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(نادر)  42(نیمروز) و بیشترین رطوبت مالت در رقم 

  ). 12مشاهده شد (جدول 

 رقم جو زراعی 44تجزیه واریانس صفات کیفی در  -9جدول 

  میانگین مربعات

  درجه آزادي  منابع تغییر
پتانسیل هیدروژنی 

 مالت

درصد رطوبت 

  مالت

الت کارایی م

  سازي

  ns31/0  ns24/0  ns18/12  2  بلوك

  26/37**  38/5**  81/0*  43  رقم

  ns135/0  **11/2  ns98/4  1  و اروپایی ارقام ایرانی

 62/13  135/0 49/0  86  خطا

  18/5  23/8  94/13    ت (%)تغییرا ضریب

  درصد و عدم معنی داري 1درصد و  5 سطح احتمال معنی داردر به ترتیب nsو  ٭٭،٭

  

  رقم جو مورد مقایسه از نظر صفات کیفی 44میانگین گروهی   -10ل جدو

  میانگین  

 کارایی مالت سازي درصد رطوبت مالت پتانسیل مالت سازي  

 4/71 6/4  05/5  ارقام ایرانی

 0/71 3/4 07/5  ارقام اروپایی

  

جدا در اصالح نباتات موفقیت : ايتجزیه خوشه

تکی به استفاده از مهاي مدرن، آورياز تسلط بر فن

تنوع ژنتیکی موجود در گیاهان  اي ازطیف گسترده

زراعی است. مطالعه تنوع ژنتیکی و تفکیک ارقام 

از طریق بررسی در جه شباهت و تفاوت تعدادي از 

با استفاده از  هاها از طریق گروه بندي نمونهنمونه

گردد. پذیر میمعیار تشابه یا عدم تشابه امکان

هاي مناسب براي اي یکی از روشتجزیه خوشه

بندي ارقام است که به طور وسیعی براي گروه

تجزیه الگوي تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی مورد 

نژادي، هدف طوریکه در بهگیرد، بهاستفاده قرارمی

بندي ارقام و یا اي، گروهاصلی از تجزیه خوشه

را با هم دارند هایی است که بیشترین فاصله جمعیت

). در تحقیق حاضر 1391(مقدم و همکاران، 

 روشبه زراعی براساس صفات ارقامبندي گروه

(شکل  اقلیدسی انجام گرفت يهفاصلمربع و  وارد

بندي ارقام (نتایج نشان نتایج تابع تشخیص گروه. )1

 داده نشده است) بر اساس صفات زراعی را به دو

صفات هر خوشه در  تأیید نمود که میانگینگروه 

  آمده است. 13جدول 

رقم  9رقم ایرانی و  12خوشه یک شامل 

 270جز ارقام شماره اروپایی است که به

)  سایر 4گرگان ( 34) و SIRIO( 5دانمارك)، (

در این خوشه میانگین ارقام شش ردیفه هستند.

عملکرد کاه، شاخص برداشت، وزن دانه در سنبله، 

برگ پرچم، مساحت عملکرد کاه سنبله، عرض 
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برگ پرچم، میزان سبزینگی برگ در دو مرحله 

دهی، گیري شده و تعداد روز تا ظهور سنبلهاندازه

افشانی، طول ریشک، طول دانه، تعداد روز تا گرده

و رطوبت مالت باال و نسبت طول به عرض دانه 

نسبت پدانکل به ارتفاع، تعداد روز تا  صفات

سنبله، طول برگ رسیدگی فیزیولوژیک، تراکم 

پتانسیل هیدروژنی متوسط و از نظر صفات پرچم 

  بود.سازي پایین مالت و راندمان مالت

  

 (LSD)مقایسه میانگین ارقام جو اروپایی به روش حداقل تفاوت معنی دار  -11جدول 

 کد رقم

عملکرد 

 بیولوژیک

(g/m2) 

شاخص 

 برداشت

(%) 

سنبله در 

  مترمربع

طول 

 سنبله

(cm) 

طول 

 شکری

(cm) 

کلروفیل در 

 گیاهچه

محتواي 

 رطوبت نسبی

(%) 

1 6/606  9/32  3/255  2/7  040/11  1/38  2/59  

2 3/1313  6/18  6/723  4/6  800/12  0/44  9/56  

3 6/806  1/38  0/757  1/7  827/11  1/42  5/50  

4 0/1240  3/26  6/902  0/7  067/13  9/32  9/43  

5 0/1450  9/11  3/408  0/8  613/10  1/46  1/45  

6 3/1403  3/22  0/710  2/5  660/10  2/41  0/56  

7 0/820  6/26  3/321  1/9  173/12  4/43  7/51  

8 0/970  0/26  0/456  1/6  687/9  9/43  4/60  

9 6/776  1/34  3/356  8/6  153/9  1/45  0/59  

10 0/1140  2/21  3/635  8/7  460/11  4/38  04/57  

11 6/856  3/24  0/315  7/6  1/11  8/35  8/37  

12 3/3121  2/24  3/529  9/6  9/10  4/40  2/62  

13 3/1123  8/18  3/508  4/5  1/12  1/45  9/49  

14 6/766  7/23  0/465  1/7  1/13  9/42  9/53  

15 0/1090  5/26  6/649  3/7  5/13  0/39  1/61  

16 6/906  0/29  0/484  8/7  380/14  9/33  9/59  

17 6/886  2/24  3/473  4/6  620/10  7/41  7/56  

18 6/1296  7/24  6/537  1/7  867/10  6/36  5/45  

19 6/896  0/28  6/571  6/6  260/13  6/31  1/51  

20 3/473  8/38  6/184  9/7  760/11  8/43  4/48  

21 0/800  6/34  6/320  4/6  227/9  6/34  3/70  

22 0/500  4/30  0/251  6/6  193/7  6/45  8/57  

23 6/906  7/22  0/344  2/5  7/9  7/36  0/43  

24 3/523  3/29  0/453  4/4  8/11  5/38  4/62  

LSD 0.05 62/379  51/5  46/148  87/1  77/2  97/7  67/4  
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رقم  15رقم ایرانی و  8خوشه دوم شامل 

 10اروپایی ازجمله ارقام بدون پوشینه شماره 

)ZACINTO(  15و )ASTARTIS( باشد که می

سایر ارقام  )ALDEBARAN( 8جز ارقام شماره به

ین عملکرد در این خوشه میانگدو ردیفه هستند. 

بیولوژیک، تعداد سنبله در متر مربع، دانه، عملکرد 

وزن هزار دانه، شاخص عملکرد سنبله، وزن 

اي، هکتولیتر، تخریب غشاء در مرحله گیاهچه

- درجه سبزینگی برگ در مرحله در مرحله گیاهچه

، سازيراندمان مالتاي، پتانسیل هیدروژنی مالت، 

 بود. مقایسه دو باال طول سنبله  ،سرعت پرشدن دانه

زیر گروه موجود در هر خوشه نیز بیانگر عدم 

ها آن تفکیک ارقام ایرانی و اروپایی جو در

باشد، هر چند این خوشه بندي تا حد زیادي می

ارقام دو ردیفه و شش ردیفه را بدون در نظر گرفتن 

از آنجا از یکدیگر تفکیک نموده است.  هامنشأ آن

قرابت  هاخوشهیک از موجود در هر  ارقامکه 

 خوشهموجود در  ارقامژنتیکی بیشتري نسبت به 

گیري،  دیگر دارد، در صورت نیاز به دو رگ

مختلف براي  هايگروهتوان از ارقام موجود در می

.بهره برد قدرت دورگاستفاده هر چه بهتر پدیده 

 (LSD)دار مقایسه میانگین ارقام جو ایرانی به روش حداقل تفاوت معنی  -12جدول 

 کد رقم
وزن هزار 

 (g) دانه

تراکم 

 سنبله

وزن 

 هکتولیتر

(g/l) 

طول دانه بر 

 وزن دانه

(mm) 

طول 

 دانه

(mm) 

سرعت پر 

 شدن دانه

(mg/l) 

روز تا 

ظهور 

 سنبله

روز تا 

 گلدهی

پایداري غشا 

 گیاهچه

)2dS/m( 

رطوبت 

 مالت

(%) 

25 9/29  9/70  5/576  0/3  5/9  4/1  0/164  3/167  977/0  0/5  

26 5/31  4/48  1/538  9/2  2/9  3/1  3/164  3/167  707/0  4/5  

27 5/29  5/23  4/533  1/3  7/9  4/1  6/166  3/169  733/0  6/6  

28 3/31  2/66  2/502  0/3  7/8  2/1  0/165  6/167  927/0  6/3  

29 0/26  9/34  1/554  1/3  0/8  0/1  6/169  6/171  500/0  4/4  

30 9/29  3/58  2/550  8/2  1/8  1/1  3/170  3/173  453/0  7/5  

31 3/33  9/34  6/615  1/3  4/8  4/1  0/155  3/160  367/0  4/2  

32 9/27  8/67  1/523  9/2  9/8  5/1  6/162  0/168  787/0  8/3  

33 0/30  6/30  2/501  2/3  1/9  8/1  3/170  3/173  613/0  2/6  

34 1/30  3/30  5/538  8/2  8/8  9/1  3/171  6/173  01/1  6/4  

35 7/25  4/69  9/491  2/3  6/8  3/1  0/166  3/169  01/1  2/4  

36 4/26  7/52  2/482  3/3  4/9  1/1  0/165  6/166  623/0  6/3  

37 6/32  9/28  9/570  1/3  9/8  2/1  6/158  3/163  23/1  6/3  

38 8/25  1/57  5/487  1/3  6/8  0/1  3/166  3/170  560/0  2/3  

39 9/29  1/77  9/563  1/3  8/8  7/1  6/163  3/167  503/0  2/4  

40 0/28  3/27  5/611  5/2  0/8  98/0  6/161  0/165  800/0  4/5  

41 5/33  3/30  1/555  9/2  0/9  3/1  0/167  3/170  627/0  8/3  

42 6/35  7/28  4/591  0/3  8/8  3/1  6/165  0/168  750/0  1/7  

43 3/30  4/27  3/605  5/2  4/8  0/1  0/160  6/162  577/0  4/4  

44 1/31  9/26  7/507  0/3  2/9  2/1  3/161  3/164  537/0  4/4  
LSD 
0.05 

41/3  51/9  22/29  582/0  693/0  272/0  54/2  13/2  177/0  597/0  
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  اعیرقم جو زر 44اي ي  مختلف حاصل از تجزیه کالستر برهایانگین صفات اندازه گیري شده  در گروهم  -13جدول

  میانگین

  تعداد اعضاء  خوشه
  عملکرد دانه

)2g/m( 

عملکرد زیست 

 توده

)2g/m(  

 عملکرد کاه

)2g/m( 

شاخص 

 )%(  برداشت

 تعداد سنبله

)2m(  

وزن دانه در 

  )g(  سنبله

1  21  82/194  78/467 24/637 77/24 84/311 060/1 

2  23  88/265 81/1081  24/822  37/25  10/604  985/0  

   13ادامه جدول 

  میانگین

  خوشه
تعداد 

  اعضاء
  دانه در سنبله

 وزن هزار دانه

)g(  
 )g( وزن سنبله

عملکرد کاه 

 )g( سنبله

شاخص 

  عملکرد سنبله

 یتروزن هکتول  تراکم سنبله

)g/l( 

1  21  22/32  21/27 14/1  98/53  75/0  28  66/509  

2  23  36/20  75/29  77/0  91/30  81/0  15  98/564  

   13ادامه جدول 

  میانگین

تعداد   خوشه

  اعضاء

عرض برگ 

 )cm( پرچم

برگ  طول

 )cm( پرچم

برگ  سطح

 )2cm( پرچم

نگهداري شده آب 

  )%(  برگدر 

رطوبت ي امحتو

 )%( نسبی

هدایت 

   ايروزنه

/s2mmol/m 

پایداري غشا در 

  گیاهچه

)dS/m( 

پایداري غشا در 

  گلدهی

)dS/m( 

1  21  75/0  66/8  61/0  94/68  54/50  93/5  32/0  69/0  

2  23  64/0  21/8  53/0  49/65  65/55  31/0  747/0  63/0  

  

  13دامه جدول ا

  میانگین  

  تعداد اعضاء  خوشه
کلروفیل در 

  گیاهچه

کلروفیل در 

 گلدهی

 روز تا سنبله 

 ظهور

 روز تا

  گلدهی

روز تا رسیدگی 

  یفیزیولوژیک

دوره پر شدن 

   دانه

شدن سرعت پر 

 )mg/d( دانه

1  21  78/37  20/47  05/166  38/169  0078/191  40/22  26/1  

2  23  49/38  63/46  43/162  72/165  35/190  36/28  28/1  

  13ادامه جدول 

  خوشه
تعداد 

  اعضاء

  میانگین                                                                           

تعداد 

 گره

 ارتفاع گیاه

)cm(  

طول 

 پدانکل

)cm(  

طول 

 سنبله

)cm( 

طول 

 یشکر

)cm( 

پدانکل به  نسبت

  گیاه ارتفاع
 طول دانه

)mm( 

 عرض دانه

)mm( 

نسبت طول دانه 

  به عرض دانه

1  21  66/3  90/52  71/14  23/6  33/10  28/0  79/8  88/2  09/3  

2  23  53/3  02/52  44/14  67/6  46/11  28/0  60/8  02/3  82/2  
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   13ادامه جدول 

  تعداد اعضاء  خوشه

  میانگین

 پتانسیل هیدروژنی مالت
  رطوبت مالت

)%(   

  سازيراندمان مالت

 )%(  

1  21  88/4  84/4  18/70  

2  23  18/5  13/4  21/73  

  

  
  رقم جو زراعی براساس صفات زراعی به روش وارد و مربع فاصله اقلیدسی 44اي در نمودار تجزیه خوشه -1شکل 

  

  نتیجه گیري

بین ارقام ژنتیکی  بـه وجـود تنـوع توجـهبا 

مهم  صفاتایرانی و اروپایی مورد بررسی از لحاظ 

گیري  توان از طریق گزینش و دورگمی ،زراعی

 ارقام مطلوب از نظر عملکرد دانه و اقدام به تولیـد

تـوان طـورکلی مـی به. مودن سایر صـفات گیـاهی

بیولوژیک، را ارقامی با عملکرد  اروپاییارقـام 

شاخص برداشت، تعداد سنبله در متر مربع، طول 

در  دانسـت مجموعهدر ایـن سنبله و ریشک باال 

هاي ي متراکم تر، دانههاحالی که ارقام ایرانی سنبله

درشت تر و طویل تر و وزن هزار دانه باالتري را 

تند. گروه بندي ارقام از لحاظ صفات مورد داش

 مؤثر گزینشبررسی در دو گروه متفاوت، به 

. کمک خواهد نمودنژادي  ي بههاوالدین در پروژه

 این ارقام به عنوان والد دربراي استفاده بهینه 

را با توجه  هاآن توانمی ي،گیر ي دورگهاپروژه

هم از  حداکثريبـه صـفات موردنظر در فاصله 

شود براي درك صحیح می پیشنهاد. انتخاب نمود
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ساختار جامعه و فواصـل ژنتیکـی بـر مبناي تفاوت 

ذکر  .در ژنوم از نشانگرهاي مولکولی استفاده شود

گیري بهتر، این نکته ضروري است که جهت نتیجه

  هاي بیشتري تکرار شود.الزم است آزمایش سال

  منابع 

سازي  بررسی اثر فرایند مالت. 1388. حسینی سید حسین، کاشانی نژاد مهدي، کدیور مهدي، آقاجانی نرجس

): 48(13علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی ). ي فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشتهابر ویژگی

219-229  

 Hordeum vulgare( ارزیابی تنوع ژنتیکی جو وحشی. 1397. ارزانی احمد رحیم ملک مهدي، ،براهیم فاطمها

ssp spontaneum(  نشریه . آوري شده از غرب ایران و برخی هیبریدهاي حاصل از تالقی با جو زراعی جمع

  13-1): 2(8 تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی

بررسی روابط عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و سایر خصوصیات  .1391طهماسب.  پورحسیني علی، احمد

 37-51):13(4 فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعید. آباخرم یط دیمزراعی ارقام جو در شرا

بررسی تغییرات شاخص برداشت، . 1391مارال، گالشی سراهللا، سلطانی افشین، نوري نیا عباسعلی.  اعتصامی

مجله علوم . Hordeum vulgare L)( ي جدید و قدیمی جوهاعملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ژنوتیپ

  25-19):5(15 شاورزي و منابع طبیعیک

 مهم صفات همبستگی و وراثتی تنوع مطالعه. 1391آگاهی کیوان، فتوکیان محمد حسین، یونسی ذکراله. 

 97-110): 1(25 ایران شناسی زیستمجله . ایران در )sativa Oryza( برنج ارقام برخی در زراعی

رزیابی تنوع ژنتیکی صفات . ا1392.سهراب محمودي ،فتوکیان محمد حسین بابائی زارچ محمدجواد،

. ي چند متغیرههاه از روشبا استفاد(Triticum aestivum L) مورفولوژیک برخی از ژنوتیپهاي گندم

  98-85): 12( 5پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

 بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموي با توان تولید دانه در. 1392جودي مهدي. 

 .111-99): 4( 6  نشریه تولید گیاهان زراعی. ي ایرانهاارقام زراعی گندم

 ،، شیري محمدرضا، انوري کامران، آفرینش عزیز، دارخال همایونچوکان رجب، استخر افشار، حدادي حسین

-29مجله بهنژادي نهال و بذر  .مقایسه عملکرد هیبریدهاي خارجی ذرت با ارقام داخلی . 1392. قاسمی ثریا

1 )4 :(747-760  

 خصوصیاتاثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی  .1387. وادجمحمد  میرهادي محمد، کافی واد،پور جحسن

 165-177): 1( 39 مجله علوم کشاورزي ایران .فیزیولوژیک جو

ارزیابی همبستگی . 1389. عزیزي چاخرچمن شهرام ،نیا عباسعلی، عسگر مرتضی داداشی محمدرضا، نوري

اکوفیزیولوژي . مجله با عملکرد دانه مورفولوژیکی ارقام جو لختو  تعدادي از خصوصیات فیزیولوژیکی

  40-29 ):4( 15گیاهان زراعی 
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 جوتحت يهاژنوتیپ در آن اجزاي و عملکرد مطالعه .1389رهاد. ف پزآهکمظفر،  روستایییمور، ت پناه دولت

 .ایران نباتات اصالح و زراعت علوم کنگره یازدهمین. خشکی تنش

مختلف جو با  يهایپصفات ت ی. بررس1391. دادادخ يمصطفو نوچهر،م ی، خدارحمهیالکلو س ییرضا

 8. مجله زراعت و اصالح نباتات ییانتها یبدون تنش و تنش خشک یطتحت شرا هابه عامل یهاز تجزاستفاده 

)3:(160-149 

ارزیابی . 1394، فرشادفر عزت اله، حق پرست رضا، رجبی رحمان، محمدي سراب بادیه مریم. زارعی لیال

 Triticum) ندم نانگ صفات فیزیولوژیک، فنولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در

aestivum L.). 340-327): 4(5 تحقیقات غالت 

. عوامل روزنه اي و غیر روزنه 1383سی و سه مرده عادل، احمدي علی، پوستینی کاظم، ابراهیم زاده حسن. 

 35اي کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم. مجله علوم کشاورزي ایران 

)1 :(93-106  

. اثر میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزاي عملکرد چند رقم جو 1396عبدالرحمنی بهمن،  توکلی علیرضا. 

   11-1): 2( 13دیم در شرایط آب و هوایی مراغه. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 

و تحت شرایط هاي کنترل کننده صفات فنولوژیک جQTLیابی . نقشه1394فاخري براتعلی، مهرآوران لیال. 

 256 -268): 2(13ي زراعی ایران هانرمال و تنش خشکی. نشریه پژوهش

ه پورابوقدار علی اشرف، مهرابیمحمد رضا،  شکیباسیامک،  علوي کیامحمد امین، مزینانی  محمد، مقدم

. و تنش کم آبی تحت شرایط عادي Triticum boeoticumهايمطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت. 1391علیرضا. 

  17-30: 1 تحقیقات غالت

مقایسه سرعت و دوره پر شدن دانه . 1390. بابائیان جلودار نادعلی ،اله نظامزاده سیداسماعیل، پیردشتی همت

مجله . امیدبخش برنج تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن در برخی از ارقام بومی، اصالح شده و الینهاي

 101-79): 3(4 الکترونیک تولید گیاهان زراعی

ي منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزاي آن در  اثر رابطه. 1395 .لک زاده ایرج ،ديهانادري احمد، کاظمی

 56-45): 1(6 فصلنامه علوم به زراعی گیاهی. ي گندم بهاره در اهوازهاژنوتیپ

و بدون تنش ي گندم نان در شرایط تنش ها. تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ1393هوشمندي بابک. 

  75-67): 4(10خشکی. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 

Agu RC. 2003. Some relationships between malted barleys of different nitrogen levels and 
the wort properties. Journal of the Institute of Brewing 109(2): 106-109 

Barr HD, Weatherley PE. 1962. Are-examination of the relative turgidity technique for 
estimating water deficits in leaves. Australian Journal of Biolological Science 15: 413-428 

Castro AJ, Hayes P, Viega L, Vales I. 2008. Transgressive segregation for phenological traits 
in barleyexplained by two major QTL alleles with additivity. Plant Breeding 127: 561-568 
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Clarke G. 1982. Excised leaf water retention capacity as an indicator of drought resistance 
of Triticum genotypes. Canadian Journal of Plant Science 62: 571-576 

FAO  . 2018. Food outlook global market analysis 14-21 

Farshadfar E, Ghasemi M, Rafii F. 2014. Evaluation of physiological parameters as a 
screening technique for drought tolerance in bread wheat. Journal of Biodiversity and 
Environmental Sciences 4 (3): 175-186 
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Abstract 

Barley has a special place in agriculture in terms of adaptation to different climatic 

conditions, valuable features in human nutrition, livestock and importance in the food 

industry.  The uses of external germplasm in breeding programs for direct use (after stability 

tests) or in producing hybrids are of high importance. For this purpose, 44 Iranian and 

European barley cultivars in a randomized complete block design with three replications at 

the experimental farm of Agricultural Faculty of Razi University, were evaluated under 

rainfed condition during the 2013-2014growing season. Important agronomic traits such as 

grain yield, biomass yield, number of spikes per m2, number of grains per spike, 1000-grain 

weight, and physiological traits including relative water content, membrane degradation or 

stability, SPAD, stomatal conductance and traits related to seed malt were determined. 

Analysis of variance showed significant difference among the cultivars for most of the traits 

at 1% probability level. Group comparisons showed unique characteristics of Iranian and 

European cultivars, so that Iranian cultivars had the highest values for hectolite weight, 

thousand kernels weight, spike density, grain length and grain length/ grain width, while the 

European cultivar had the highest potential for harvest index, number of spikes per square 

meter, spike length and awn length. Compared to European cultivar, the relative water 

content of leaves and degree of membrane damage and SPAD-reading in seedling stage were 

higher in Iranian cultivars. For the optimal use of these cultivars in plant breeding projects, 

parents can be selected at a reasonable distance based on desired traits. 

Keywords: Agronomic traits, Cluster analysis, Genetic variation, Group comparison, 

Malting efficiency 
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