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مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیم کشور برای مصرف علوفه. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(:  64-75.

رقم جدید فراز در سال زراعي90-1389 در قالب خزانه بین المللي، توسط مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک 
)ایکاردا(، وارد کشور شد و در ایستگاه تحقیقات کشاورزي کوهدشت ارزیابي گردید. این رقم، با توجه به وزن هزاردانه 44 گرم، 
عملکرد دانه 5995 کیلوگرم درهکتار و 36/8 درصد برتری نسبت به رقم ایذه )با وزن هزاردانه 39گرم و میانگین عملکرد دانه 
شاهد4381/4 کیلوگرم در هکتار(، انتخاب گردید. نتایج آزمایش مقدماتی مشترک نشان داد که رقم فراز، با داشتن میانگین 
عملکرد 4022 کیلوگرم د رهکتار در سال زراعی91-1390 نسبت به رقم ماهور )با عملکرد 3933/4 کیلوگرم در هکتار(، 
برتری2/3درصدی دارد. این رقم در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته در سال 92-1391 با عملکرد دانه 4442 کیلوگرم در 
هکتار )هم تراز با رقم ماهور- به عنوان شاهد برتر( و برتری 1/9درصدی نسبت به متوسط عملکرد رقم های ماهور و خرم، جهت 
ورود به آزمایش های یکنواخت سراسری در پنج منطقه با اقلیم گرم و نیمه گرم، گزینش شد. میانگین کل عملکرد دانه رقم فراز 
طی سه سال آزمایش یکنواخت سراسری، 3774 کیلوگرم در هکتار بود که برتری نسبت به رقم خرم را نشان می داد. میانگین 
عملکرد دانه رقم فراز از خزانه های بین المللی تا یکنواخت سراسری 4608/3 کیلوگرم در هکتار با برتری 5/2 درصدی نسبت به 
شاهد برآورد گردید. براساس نتایج تجزیه پایداری جو در آزمایش یکنواخت سراسری، رقم فراز با میانگین رتبه 7/1، انحراف معیار 
رتبه 5/3، ضریب تغییرات محیطی 43/8 درصد، به عنوان بهترین ژنوتیپ پایدار تعیین شد. رقم فراز در مقابل بیماري هاي مهم 
شایع در ایستگاه هاي هم اقلیم، از مقاومت باالیی برخوردار بود. درصد پروتئین دانه رقم فراز جو برابربا 12/2 درصد و نیم درصد 
بیشتر از رقم خرم تعیین شد. بنابراین رقم فراز می تواند به عنوان رقم جدید در اقلیم گرم و نیمه گرم وارد عرصه کشاورزی شود.

واژگان کلیدی: اقلیم گرم و نیمه گرم، رقم جدید، جو دیم، عملکرد دانه، پایداری عملکرد
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     مقدمه

خشکي همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده 
عملکرد دانه محصوالت زراعی از جمله جو بوده و اثرات سوء 
آن در سال هاي اخیر به دلیل افزایش جهاني گرما، تشدید شده 
است. این عامل کلیدي تاثیرگذار برکاهش ظرفیت عملکرد و 
کیفیت دانه، باعث وارد شدن فشار بسیار زیاد بر تولید جو در 
دیم زارهاي مناطق گرمسیري شده و بر این اساس، بهبود و 
بیشتر  تحمل  با  مرتبط  داراي صفات  ژرم  پالسم جو  اصالح 
به تنش هاي غیر زیستی از جمله خشکي و گرما را ضرورتی 

اجتناب ناپذیر نموده است )واعظی و همکاران، 1396(. 

   در سال زراعی97-1396، بیش از 856 هزارهکتار از زمین 
 16/5% با  برابر  یافتند که  اختصاص  به کشت جو  دیم  های 
از کل مساحت زمین های زیر کشت دیم در این سال بود. 
در همین سال زراعی، رتبه دوم میزان تولید دیم مربوط به 
از  14/5درصدی  سهم  و  میلیونتن  حدود1/1  تولید  با  جو 
کـل میـزان تولیـد محصوالت زراعي دیم بود که استان هاي 
بـا  لرسـتان  %15/7 و  با  %19/4، گلستان  با سهم  کرمانشاه 
تولیدکنندگان جو کشور  تا سوم  اول  رتبه هاي  %12/9، در 
قرار داشـته انـد. میانگین کشوری عملکرد جو دیم در سال 
و  )احمدی  است  بوده  درهکتار  کیلوگرم   1255 ،1396-97

همکاران، 1398(. 

 1/2% زمین،  کره  بیاباني  درکمربند  گرفتن  قرار  با  ایران     
منطقه  عنوان  به  و  دارد  خود  در  را  جهان  های  خشکی  از 
کشور  در  بارندگي  میانگین  باشد.  مي  نیمه خشک  و  خشک 
یک  از  کمتر  میزان،  این  که  است  متر  میلی   250 از  کمتر 
از  آباد، 1387(؛  جهانی است )حیدری شریف  سوم میانگین 
سوي دیگر از حدود 18/5 میلیون هکتار اراضی زراعی، 6/2 
میلیون هکتار )%33/5( به کشت دیم اختصاص دارد )آقایی 
حفظ  و  علوم  در  و همکاران، 1387(. سرمایه گذاري  سربرزه 
منابع براي افزایش محصول و کاهش ریسک تولید، ضروري 
است )Bourlag, 2007(. راهکار مهم مقابله با تنگناهاي مرتبط 
با تنش های خشکي و گرما، بهبود ژرم پالسم گیاهی است تا 

بتوانند در شرایط متنوع محیطي اقلیم دیم گرمسیري، قادر به 
 .)Trethowan et al., 2002( تولید اقتصادي  باشند

   یکي از راهکارهاي اصلي در افزایش تولید جو در اراضي دیم، 
فعالیت هاي به نژادي از طریق معرفي ارقام جدید و پرمحصول 
جو دیم در زراعت های تحت تنش خشکی است که در زمره 
وظایف اصلي بخش تحقیقات غالت مؤسسه تحقیقات کشاورزي 
دیم کشور مي باشد. معرفی ارقام جو دیم پرمحصول تر از ارقام 
موجود همراه با روش هاي به زراعي مناسب برای کشت ارقام 
جدید، نقش اساسي در افزایش تولید دیمزارهای کشور و بهبود 
معیشت کشاورزان دارد. از سوي دیگر، معرفي ارقام جدید جو 
دیم باعث تنوع ارقام مورد کشت در مناطق دیم کشور می شود 
و می تواند از اپیدمي بیماري ها و آفات مختلف نیز جلوگیري 
کند. در مناطق دیم، به دلیل ناپایداري فراوان عوامل محیطي، 
ارقام جدید جو عالوه بر عملکرد باال باید داراي ثبات عملکرد 

نیز باشند.

 
   مواد و روش ها

MSEL/FNC1 CBSS03B00024S-9Y-الین  جدید با شجره
2M-0Y-0M-0Y در سال زراعي90-1389 در قالب آزمایش 
 Internationalمقایسه عملکرد بین المللی- مناطق پُرپتانسیل
 ،))Barley Yield Trial-High Input Condition- IBYT-HI
از طریق مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک 
ناقص  بلوک  طرح  قالب  در  و  کشور شد  وارد   ،)ICARDA(
)التیس ساده( در ایستگاه کوهدشت ارزیابي گردید. متعاقبا، 
به دلیل برتری عملکرد دانه، وزن هزاردانه باال و زودرسی در 
مقایسه با شاهد ایذه به همراه 163 ژنوتیپ  دیگر جو، در آزمایش 
مقایسه عملکرد مقدماتي سال زراعی91-1390 ایستگاه های 
گچساران، مغان و گنبد به صورت سیستماتیک و بدون تکرار 
قالب  در   1391-92 زراعی  سال  در  الین  این  شد.  ارزیابی 
 ARBYT2 و   ARBYT1 پیشرفته  عملکرد  مقایسه  آزمایش 
در  تصادفی  کامل  بلوک هاي  طرح  قالب  در  ژنوتیپ   40 با 

ایستگاه های گچساران، گنبد و مغان بررسي گردید. 
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 در نهایت الین جدید، به دلیل عملکرد دانه باالتر و درنظرگرفتن 
صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه و صفات زراعی مناسب 
برای شرایط دیم همراه با 15الین پیشرفته جو و ارقام جو 
ماهور و خرم، به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک های کامل 
تصادفی به مدت سه سال زراعی )95-1392( در آزمایشات 
گچساران،  تحقیقاتي  ایستگاه هاي  در  سراسري  یکنواخت 
کوهدشت، گنبد، مغان و ایالم ارزیابي گردید. همچنین این 
الین در سال زراعی 97-1396 در قالب آزمایش تحقیقی– 
ترویجی در مناطق امام زاده جعفر و دهدشت به منظور ارزیابی 
توان رقابتی با رقم جو خرم در عرصه کشاورزی کشت شد. 

   نتایج

الین جدید در سال زراعي90-1389 در قالب آزمایش مقایسه 
 International(عملکرد بین المللي تکراردار- مناطق پُرپتانسیل
 )Barley Yield Trial-High Input Condition- IBYT-HI
در ایستگاه تحقیقات کشاورزي خرم آباد ارزیابي گردید و به 
کیلوگرم   5995( باال  دانه  عملکرد  زودرسي،  روز  یک  دلیل 
شاهد  به  نسبت  بیشتر  هزاردانه  وزن  گرم   5 و  هکتار(،  در 
.)1 )جدول  شد  انتخاب  بیشتر  بررسي هاي  براي  ایذه، 

آزمایش  قالب  در  زراعي1390-91،  سال  در  فراز  رقم    
مقدماتي مشترک در ایستگاه هاي تحقیقاتي گچساران، گنبد 
و مغان بررسی گردید. مقایسه عملکرد و ویژگیهای زراعی این 
رقم در مقایسه با رقم های شاهد در هر سه منطقه در جدول2 
ارائه شده است. به طور کلی این ژنوتیپ در مناطق گچساران، 
مغان و گنبد با میانگین عملکرد دانه 4022 کیلوگرم در هکتار 
و %2/3 برتری عملکرد دانه نسبت به شاهد برتر )ماهور( با 
جهت  هکتار،  در  کیلوگرم   3933/4 دانه  عملکرد  میانگین 
بررسی تکمیلی وارد آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته گردید.

ژنوتیپ   36 همراه  به  فراز  رقم   1391-92 زراعی  سال  در 
قالب  در  شاهد،  عنوان  به  خرم  و  ماهور  جو  ارقام  و  دیگر 
آزمایش بدون تکرار مقایسه عملکرد پیشرفته در ایستگاه های 
و  عملکرد  مقایسه  گردید.  بررسی  گنید  و  مغان  گچساران، 
ویژگیهای زراعی این رقم در مقایسه با رقم های شاهد در هر 
سه منطقه در جدول 3 ارائه شده است.  وضعیت کلی رقم فراز 
در مناطق گچساران، مغان و گنبد نشان داد که رقم فراز با 
میانگین عملکرد دانه 4442 کیلوگرم در هکتار و برتری 1/9% 
نسبت به میانگین شاهدها و هم ترازی عملکرد دانه نسبت به 

شاهد برتر )ماهور(، از وضعیت متمایزی برخوردار است. 

جدول 1- نتایج عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعي در آزمایش مقایسه عملکرد خزانه بین المللی )IBYT-HI( در  ایستگاه خرم آباد 

عملکرد دانه )کیلوگرم در شاهد%کالس
هکتار(

وزن هزار دانه 
)گرم(

روز تا 
رسیدگی

ارتفاع بوته     
ایستگاهواریته/ الینروز تا سنبله دهی) سانتی متر(

C101599544.012385156)رقم فراز )الین جدید
خرم آباد

C100593839.012497156)شاهد )ایذه

)C: کالس مشترک، B: برتري معني دار در سطح A ،%5: برتري معني دار در سطح ي1% و D افت عملکرد در سطح احتمال %5 (.
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جدول 2- نتایج عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعي در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی مشترک 
)PRBYT( در سال زراعی 1390-91 

شاهد برتر %میانگین شاهد
عملکرد دانه 
)کیلوگرم در 

هکتار(

وزن هزاردانه 
ارتفاع بوته           روز تا رسیدگی)گرم(

ایستگاهواریته/ الینروز تا سنبله دهی) سانتیمتر(

رقم فراز123.6114.25651.637.0138.093.3105.0

گچساران
شاهد)ایذه(95.088.04354.840.0137.0103.0109.0

شاهد)ماهور(107.9100.04948.440.2137.096.7104.0

شاهد)خرم(97.190.04451.637.0135.094.3105.0

میانگین شاهد100.092.74584.939.1136.398.0106.0

رقم فراز13785106---113.4102.03948.0

گنبد

شاهد)ایذه(14290111---88.980.03097.0

شاهد)ماهور(13786106---111.2100.03870.0

شاهد)خرم(13786106---99.989.93478.0

میانگین شاهد13987108---100.090.03482.0

رقم فراز15455120---108.9102.93067.0

مغان
شاهد)ماهور(105.9100.02981.915455115

شاهد)خرم(94.188.9265015450118

میانگین شاهد100.094.42815.915452.5117

رقم فراز113.2102.34022.037.014377.8110

میانگین کل

شاهد)ایذه(99.994.73725.840.014096.5110

شاهد)ماهور(105.5100.03933.440.214379.2108

شاهد)خرم(94.689.73526.637.014276.8110

میانگین شاهد100.094.83728.639.114184.1109
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جدول 3- نتایج عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعي در آزمایش مقایسه عملکرد  پیشرفته در 
ایستگاه های گچساران، مغان و گنبد سال زراعی 1391-92   

میانگین کالس
شاهد برتر%شاهد

عملکرد دانه            
)کیلوگرم 
درهکتار(

وزن هزاردانه 
)گرم(

روز تا 
رسیدگی

ارتفاع بوته           
) سانتی متر(

روز تا سنبله 
ایستگاهواریته/ الیندهی

C119.1111.24758.937.3131.085.794.0رقم فراز

گچساران

C107.2100.04281.143.013082.093)شاهد)ماهور

C92.886.63707.841.713184.095)شاهد )خرم

C100.093.3399442.313183.094)میانگین )شاهد

C86.883.43850.037.0178.075.0135رقم فراز

مغان

C104.1100.04614.439.018080.0121)شاهد )ماهور

C95.992.24252.239.017770.0124)شاهد )خرم

C100.096.14433.339.017975.0123)میانگین )شاهد

C101.597.04717.041.814384.0107رقم فراز

گنبد
C95.491.2443340.314187.0102)شاهد )ماهور

C104.6100.0486141.213985.0105)شاهد )خرم

C100.095.6464740.314086.0104)میانگین )شاهد

میانگین کل

C101.9100.04442.038.715181.6112رقم فراز

C101.9100.04442.840.815083.0105)شاهد )ماهور

C98.196.24273.740.614979.7108)شاهد )خرم

C100.098.14358.140.515081.3107)میانگین )شاهد

توجه: )C: کالس مشترک، B: برتري معني دار در سطح A ،%5: برتري معني دار در سطح %1 و D افت عملکرد در سطح احتمال %5 (.
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در  دانه  عملکرد  برای  مرکب  واریانس  تجزیه  نتایج     
دانه  عملکرد  اختالف  که  داد  نشان  سازگاری  آزمایشات 
است  معنی دار   ،%5 احتمال  سطح  در  جو  ژنوتیپ های 
)جدول 4(. میانگین عملکرد دانه رقم فراز در ایستگاه های 
گچساران، گنبد، مغان و ایالم به ترتیب 4456/5، 3562، 
4012/9 و 2074 کیلوگرم در هکتار با %1/4، 3%، 3% و 
%1/4برتری نسبت به شاهد برتر و در ایستگاه خرم آباد با 
عملکرد دانه 4764/4 کیلوگرم در هکتار و 2% افت عملکرد 
سایر  به  نسبت  مطلوبی  وضعیت  از  برتر  شاهد  به  نسبت 

ژنوتیپ های جو برخوردار بود. میانگین عملکرد دانه رقم 
فراز در ایستگاههای مختلف در طی سال های 1392-95 
در حدود 3774 کیلوگرم در هکتار برآورد شد که به میزان 
%1/4 نسبت به شاهد برتر )رقم خرم با عملکرد دانه 3626 
اساس  بر   .)5 )جدول  داشت  برتری  درهکتار(  کیلوگرم 
نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپ های جو در آزمایش یکنواخت 
سراسری، رقم فراز با میانگین رتبه 7/1، انحراف معیار رتبه 
5/3 و ضریب تغییرات محیطی %43/8 در مناطق مختلف 

به عنوان پایدارترین ژنوتیپ تعیین شد )جدول 6(.  

 جدول 4- تجزیه واریانس مرکب آزمایش یکنواخت سراسری جو ایستگاه های گچساران، مغان، گنبد، خرم آباد و ایالم در سال های زراعی 1392-95

میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

232478512 ns 4 مکان

53946564 ns 2 سال

80734188 ** 8 سال × مکان

2019556 45 تکرار / )سال × مکان(

1773520 * 17 ژنوتیپ

873219 ns 34 ژنوتیپ × سال

 1322672 * 68 ژنوتیپ × مکان

919454 ** 136 ژنوتیپ × سال × مکان

419618 765 خطا

نماد های *، ** و ns به ترتیب معنی داری در سطوح احتمال %5، %1 و عدم معنی داری در سطوح احتمال می باشد
)سال و تمامی اثرات به همراه آن تصادفی فرض شده است(.
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جدول 5- نتایج عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعي در آزمایش یکنواخت سراسری 

در ایستگاه هاي مختلف در سال هاي 1392-95

عملکرد دانه            شاهد برتر%کالس
)کیلوگرم درهکتار(

وزن 
هزاردانه 

)گرم(

روز تا 
رسیدگی

ارتفاع بوته           
) سانتیمتر(

روز تا سنبله 
ایستگاهواریته/ الیندهی

C101.44456.538.712777.890رقم فراز
میانگین سه ساله 

گچساران
C85.23743.639.013085.591)شاهد )ماهور
C100.04394.539.312985.992)شاهد )خرم
C103.03562.037.814183.4100رقم فراز

میانگین سه ساله 
گنبد

C100.03464.439.513989.5104)شاهد )ماهور
C90.63137.538.214188.3108)شاهد )خرم

                     

C98.04764.439.716190.0117رقم فراز
میانگین سه ساله 

خرم آباد
C100.04877.337.315884.3117)شاهد )ماهور
C94.44602.838.316284.0121)شاهد )خرم

C103.54012.941.314969.3112رقم فراز
میانگین سه ساله 

مغان
C98.33811.142.014879.7110)شاهد )ماهور
C100.03878.841.314779.0106)شاهد )خرم

C98.62074.033.613573.286رقم فراز
میانگین سه ساله 

ایالم
C95.32005.137.714178.488)شاهد )ماهور
C100.02104.435.313979.188)شاهد )خرم

C104.137743814378.7101رقم فراز

میانگین کل C98.835803914383.5102)شاهد )ماهور
C100.036243814483.3103)شاهد )خرم

توجه: )C: کالس مشترک، B: برتري معني دار در سطح %5 و A: برتري معني دار در سطح 1%(.
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جدول 6- پارامتر های پایداری عملکرد دانه الین های امیدبخش جو در آزمایش یکنواخت سراسری در سال های زراعی 1392-95

انحراف معیار رتبهمیانگین رتبهضریب تغییراتعملکرد دانهژنوتیپ

3580/241/18/85/6ماهور

3623/640/38/75/0خرم

33169/341/311/36/3

43333/337/811/56/0

53700/737/67/05/0

63334/041/010/76/2

73292/843/411/84/2

83322/941/711/74/7

93567/845/39/36/0

103246/241/211/74/9

113556/133/78/14/9

123610/537/48/33/5

133680/836/37/25/0

143452/134/69/74/9

153563/934/69/14/1

163445/437/610/44/4

173774/043/87/15/3)الین جدید(

72



-

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

فراز، رقم مناسب جو جهت کشت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیم کشوربرای مصرف علوفه - بهروز واعظی ...

73

جدول 7- نتایج عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعي آزمایش تحقیقي- ترویجی در دو منطقه امام زاده جعفر و کهگیلویه )دهدشت( 

در سال زراعي 1396-97

شاهد %
عملکرد دانه 
)کیلوگرم در 

هکتار(

تعداد دانه 
در سنبله

وزن 
هکتولیتر

وزن 
هزاردانه 

)گرم(

روز تا 
رسیدگی

ارتفاع بوته 
)سانتی متر(

روز تا ظهور 
منطقهواریته / الینسنبله

کهگیلویه- منطقه رقم فراز111.11015.61764.939.913969.793
سوق شاهد )خرم(100.0914.01860.639.713668.989

رقم فراز101.51675.02166.036.013275.391
امام زاده جعفر

شاهد )خرم(1001650.02165.035.013770.396

رقم فراز104.91345.31965.538.013672.592
میانگین کل

شاهد )خرم(1001282.02062.837.413769.693

رقم فراز به همراه دو رقم جو ماهور و خرم به عنوان شاهد در 
سال زراعی 97-1396 در دو منطقه دشت امام-زاده جعفر و 
منطقه سوق شهرستان کهگیلویه )دهدشت( از مناطق تحت 
نظارت ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران، ارزیابی گردید. 
رقم فراز در منطقه سوق با عملکرد دانه 1015/6 کیلوگرم 
درهکتار و برتری %11/1 نسبت به رقم خرم با عملکرد 914 
در  بود.  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  درهکتار،  کیلوگرم 
منطقه امام زاده جعفر، رقم فراز با عملکرد 1675 کیلوگرم در 
هکتار در مقایسه با شاهد )رقم خرم( با عملکرد دانه 1650، 
در حدود %1/5 برتری نشان داد. در این منطقه، رقم فراز از 
نظر وزن هکتولیتر، یک کیلوگرم در100 لیتر، وزن هزاردانه 
یک گرم و از نظر تعداد روز تا ظهور سنبله، در حدود پنج 
روز برتر از شاهد خرم بود. جمع بندی نتایج دو منطقه سوق 
از نظر بیشتر  امام زاده جعفر نشان می دهد که رقم فراز  و 
خصوصیات زراعی نسبت به رقم خرم متمایز است )جدول 7(.

* کیفیت دانه 

آزمایشگاه تجزیه کیفي و شیمی  از  نتایج حاصل  بر اساس 
غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج با توجه 
به نمونه های ارسالی در سال 97-1396، میزان پروتئین دانه 

رقم فراز و رقم خرم به ترتیب %12/2 و %11/7 بود.
* واکنش در مقابل بیماري ها 

قبیل  از  جو  شایع  بیماري هاي  به  نسبت  ژنوتیپ ها  ارزیابي 
توری  قهوه ای  لکه  یا  برگی  لکه   ،)Leaf Rust( برگ  زنگ 
 ،)Spot Blotch( معمولی  ای  قهوه  لکه   ،)Net Blotch(
سفیدک پودری )Powdery Mildew(، کچلی یا اسکالد جو 
و زنگ قهوه ای در سال های زراعی 93-1392 و 1396-97 
توسط کارشناسان موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر و بخش 
گیاهپزشکی انجام شد. در سال زراعی 93-1392 در مناطق 
بیماری های کچلی جو، سفیدک  نظر  از  و کردستان،  گنبد 
پودری، زنگ قهوه ای و لکه قهوه ای معمولی جو هیچ گونه 
از بیماری ثبت نگردید. در سال زراعی 1396-97  عالئمی 
و  اردبیل  مشهد،  ساری،  گرگان،  منطقه  پنج  در  بررسی 
کرمانشاه در خزانه بیماری ها و زیر سیستم میست انجام شد. 

نتایج آزمایشات تحقیقي - ترویجی
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   بر اساس نتایج گرگان در ارزیابي شدت بیماري سفیدک 
این  به  نسبت  قبولی  قابل  تحمل  فراز  رقم  جو،  پودری 
بیماری نشان داد. این رقم نسبت به بیماری اسکالد جو و 
قهوه ای  لکه  بیماری  به  و نسبت  بود  قهوه ای متحمل  زنگ 
منطقه  در  داد.  نشان  نسبی  مقاومت  واکنش  جو،  معمولی 
از مقاومت  ساری نسبت به لکه قهوه ای و سفیدک پودری 
باالیی برخوردار بود و در منطقه مشهد هم وضعیت مناسبی 
داد.  نشان  مقاومت  خود  از  پوری  سفیدک  با  مواجه  در 
گونه  اردبیل هیچ  منطقه  در  که  داد  نشان  نتایج  همچنین 
عالئم بیماری برای رقم فراز مشاهده نشد. تفاوت در نتایج 
حاصل از واکنش الین ها در ایستگاه هاي مختلف، مي تواند 
به دالیل مختلفي از جمله اختالف در شرایط آب و هوایي 
و تنوع باالي بیماري زایي بین جدایه هاي عوامل بیماری زا 

در مناطق مختلف، ارتباط داشته باشد.

* اثرات اقتصادی

میانگین عملکرد رقم فراز در شرایط ایستگاه )از خزانه های 
یکنواخت سراسری- مدت 7سال(، در حدود  تا  بین المللی 
4608/3 کیلوگرم در هکتار و باالتر از رقم های شاهد خرم 
درهکتار  227کیلوگرم  حدود  در  فراز  رقم  بود.  ماهور  و 
با  افزایش عملکرد نسبت به شاهد برتر )ماهور( نشان داد. 
فرض تحقق 60% از برتري ایستگاهي در شرایط کشاورزان 
136کیلوگرم  هکتار،  هر  در  زراعی،  مدیریت  نوع  برحسب 
برتر تولید خواهد شد.  با شاهد  محصول بیشتر در مقایسه 
قیمت 10000ریال، ساالنه  با  کیلوگرم جو  هر  احتساب  با 
مبلغي معادل1360000 هزارریال سود خالص در هر هکتار 

عاید کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. 

بیش  کشور،  دیم  گرمسیر  مناطق  در  دیگر،  سوي  از     
کشت  قابل  اراضي  هکتار  هزار  دویست  و  میلیون  یک  از 
 40 سطح  در  فراز  رقم  اگر  دارد.  وجود  جو  و  گندم  دیم 

هزار هکتار از اراضي مذکورکشت شود؛ پیش بیني مي شود 
شرایط  در  موجود  تفاوت  این  از   %60 تحقق  فرض  با  که 
نزوالت  میزان  محیطي،  تفاوت هاي  دلیل  کشاورزان)به 
در  شده  اصالح  ارقام  نفوذ  ضریب  مدیریتي،  عوامل  جوی، 
استفاده، حدود 5540  تجهیزات مورد  و  زراعی  عرصه های 
با شاهد، تولید خواهد شد.  تن محصول اضافي در مقایسه 
بیش  ساالنه  11000ریال،  با  جو  کیلوگرم  هر  احتساب  با 
عاید  ماهور  رقم  از  بیشتر  ریال سود خالص  میلیارد   60 از 

کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. 
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