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 نوروز، رقم جدید جو مقاوم به ورس مناسب کشت در اراضی آبی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور
 

Nowruz, a new barley cultivar with lodging resistance appropriate for cultivation 
in the south warm and dry climate zone of Iran 

 

 ،  6، علی براتی5مهدی جباری، 4، حسینعلی فالحی3كوهكن ، شیر علی2زده ، ایرج لك 1اله قزوینیحبیب 

 ،  10، سیروس طهماسبی9، كمال شهبازی هومونلو  8، صفرعلی صفوی7، رضا اقنوم6احمدرضا كوچكی

 ،  4، محمدعلی دهقان10، عبدالكریم ذاكری6، حمید رضا نیكخواه 11، معرفت قاسمی9حسن خانزاده  )شادروان(

 31، محمد دالوند21نصرت اله طباطبایی فرد

 
موسییسییه تحقیقات اصییالي و تهیه نهال و بزر، سییازمان تحقیقات، تموزج و ترویی كشییاورزی، دانشیییار و اسییاادیار،  ،به ترتیب  -6و  1

 .كرج، ایران

مركز تحقیقات و تموزج كشیاورزی و مناب  طبیعی اسیاان بخش تحقیقات اصیالي و تهیه نهال و بزر،  و محقق، مربی  به ترتیب،  -12و 2
 .واز، ایرانخوزساان، سازمان تحقیقات، تموزج و ترویی كشاورزی، اه

مركز تحقیقات و تموزج كشییاورزی و مناب  طبیعی سیییسییاان، سییازمان تحقیقات،  بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی،  اسییاادیار،    -3
 .تموزج و ترویی كشاورزی، زابل، ایران

، سازمان تحقیقات،  گلساانمركز تحقیقات و تموزج كشاورزی و مناب  طبیعی اساان  بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، اساادیار،    -4
 .، ایرانگرگانتموزج و ترویی كشاورزی، 

مركز تحقیقات و تموزج كشییاورزی و مناب  طبیعی بخش تحقیقات اصییالي و تهیه نهال و بزر، به ترتیب، محقق و اسییاادیار،    -10و  5
 .زج و ترویی كشاورزی، شیراز، ایراناساان فارس، سازمان تحقیقات، تمو

مركز تحقیقات و تموزج كشییاورزی و مناب  طبیعی اسییاان خراسییان رضییوی، سییازمان بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی،  اسییاادیار،    - 7
 . ایران  تحقیقات، تموزج و ترویی كشاورزی، مشهد، 

مركز تحقیقات و تموزج كشییاورزی و مناب  طبیعی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، به ترتیب، دانشیییار، مربی و اسییاادیار،    - 11و    9،  8
 . ، ایران اردبیل اساان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، تموزج و ترویی كشاورزی، 

و تموزج كشیییاورزی و منیاب  طبیعی صیییفی تبیاد، سیییازمیان مركز تحقیقیات  بخش تحقیقیات اصیییالي و تهییه نهیال و بیزر، محقق،    -13
 .تحقیقات، تموزج و ترویی كشاورزی، دزفول، ایران

 
 17/12/1398تاریخ پذیرش:         27/05/1398تاریخ دریافت: 

 
 چكیده

 
  ، ص. ع.، شهبازی هومونلوصفوی،    ر.،  اقنوم،ا. ر.،    کوچكی،ع.،  براتی،  م.،    جباری،ح. ع.،  فالحی،  ش. ع.،  کوهكن،    ا.،  لک زده،ح.،  قزوینی،  

رقم  نوروز،. 1399، م. دالوندن. و  طباطبایی فرد،م. ع.،  دهقان، ع.،  ذاکری،  ح. ر.، نیكخواه،  م.، قاسمی،ح.، خانزاده،  س.، طهماسبی، ک.،
  9  های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغینشریه علمی یافته .  جدید جو مقاوم به ورس مناسب كشت در اراضی تبی اقلیم گرم و خشك جنوب كشور

(1:) 66- 53 . 
 

جو مرکز    GOB/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora  شجره  با   نوروز  رقم  ژنتیكی  مواد  از 
از این مرکز    1386-87  زراعی  سال  در  بار  اولین  برای  که  بوده  (CIMMYT)تحقیقات ذرت و گندم    المللیبین

و   شد   های آزمایش نتایج    .گرفت  قرار  گزینش  مورد  زراعی  مطلوب   صفات   و   باال  عملكرد  به  توجه  بادریافت 
نشان   کشورجنوب گرم  های امیدبخش جو در اقلیمالین ترویجی-و تحقیقی مقایسه عملكرد سراسریای، مشاهده 

دانه و سایر خصوصیات   دعملكرعالوه بر مقاومت به خوابیدگی و تعداد پنجه باال، از نظر    داد که رقم جو نوروز
در آزمایش مقایسه عملكرد ارقام امید  زهک داشت.    نیمروز و های  نسبت به شاهدای  زراعی نیز برتری قابل مالحظه 

  5805عملكرد  در سه ایستگاه اهواز، داراب و زابل، این رقم با میانگین    1390-92های زراعی  در سالبخش جو  
برتری عملكرد    درصد  9  کیلوگرم در هكتار دارای   5350با عملكرد    یمروزرقم شاهد ن  کیلوگرم در هكتار نسبت به

 مقاله ترویجی
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زیاد و حذف ژنتیكی  پنجه  ساقه کوتاه و مستحكم،    ، تراکم متوسطو  سنبله دو ردیفه    رقمی بهاره با   رقم نوروز بود.  
و    ودرینسبت به سفیدک پ   در سنبله بوده و همچنین دارای واکنش مقاوم تا نیمه حساسهای عقیم جانبی  گلچه 

باشد. با توجه به صفات برتر این رقم نسبت به  ای نواری و واکنش کامال مقاوم نسبت به لكه توری جو می لكه قهوه 
رود رقم نوروز در سطح وسیعی از مزارع کشاورزان غله  ارقام جو تجاری موجود مانند نیمروز و زهک، انتظار می

 کار اقلیم جنوب کشور گسترش یابد.
 
 ، مناطق گرم جنوب، ورس ساقه  بیماری لكه توریهای کلیدی: جو دو ردیفه، واژه

 
 02636701105تلفن:       Habib_ghaz@yahoo.comنویسنده مسئول:
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 مقدمه

 عیینییوان  بییه  (.Hordeum vulgare L)جییو  

امیروز   دنییییای  در  میهیم  بسییییییار  غیالت  از  ییكیی 

محسیوب شده و چهارمین محصول زراعی دنیا از  

باشیید. میاننین نظر تولید و سیی ز زیر كشییت می

های اناهایی قرن گزشیاه به  تولید جو دنیا در سیال

میلیون هكاار اراضیی   55میلیون تن از   140میزان 

های اخیر از  بهرحال در دهه  (.9)كشییاورزی بود 

ن سی ز زیر كشیت جو كاسیاه شیده به طوری  میزا

 2018كه سی ز زیر كشیت این محصیول در سیال 

میلیون هكاار بود، اگرچه میزان تولید   48میالدی  

میلیون تن بیاقی    140همچنیان در همیان سییی ز  

در سییال جو كشییت   زیر سیی ز (. 4مانده اسییت )

بیرابیر    1397-98زراعیی   اییران  میییلیییون    55/1در 

بود كیه از  یلیون تن  م  51/3حیدود  هكایار و تولیید  

 622حدود كشیت جو تبی    زیر  سی ز   این مقدار،

و  میلیون حیدود دوو مقیدار تولیید تن   هكایارهزار  

(. 1) تن گزارج شیده اسیت  سییصید و چهل هزار

زیر    سییی ز   موجود،  بر اسیییاس جیدییدترین تمیار

و خشییك جنوب مناطق گرم  جو تبی در   كشییت

و تولید این مناطق   هزار هكاار  65  حدود  كشیییور

با   خوزسیاان اسیاانباشید. هزار تن می  168حدود  

هزار هكاار و اسیاان سییسیاان و  33سی حی حدود  

بلوچسیاان و مناطق جنوبی اساان فارس هر یك با 

هزار هكایار از منیاطق مهم    10سییی حی حیدود  

تولیید جو تبی در اقلیم گرم و خشییییك جنوب 

ق جنوبی  ترتییب منیاطكشیییور بوده و بعید از تن بیه

، ایالم،  كهنیلوییه و بویراحمید  ،اسیییایان كرمیان

 و مناطق جنوبی اسیاان لرسیاان  هرمزگان،بوشیهر، 

های بعدی سییی ز زیر كشیییت را به خود اولویت

دار  سییهم معنیبا توجه به  (. 1اند )اخاصییاد داده

این اقلیم از سییی ز زیر كشیییت و تولیید جو در  

جو در منیاطق گرم و معرفی ارقیام جیدیید  كشیییور 

افزایش   ك جنوب كشیور كمك شیایانی بهخشی 

  و خود اتكیایی این محصیییول در  محصیییول جو

 .ایران خواهد نمود

در  هیای عمیده تولیید جو  یكی از محیدودییت

فراوانی و خشییییك جنوب كشیییور    اقلیم گرم 

های محی ی غیرزنده از قبیل گرما، خشكی،  تنش

بیاشیییید. از دینر  میشیییوری و قلییایییت خیا   

مینییاطیق  میحییدودیییت ایین  در  جیو  تیولیییید  هییای 

اخاصییاد اراضییی حاصییلخیز و مسییاعد تولید به  

دینر محصیییوات از جملیه گنیدم، برنی، ذرت،  

فرننی، پییاز، یونهیه، چغنیدر قنید و كلزا  گوجیه

دی و درتمدزایی  غیر از دایل اقاصییاباشیید. بهمی

بیشییار محصییوات فوا برای كشییاورزان، یكی  

دینر از داییل مهم عیدم رغبیت كشیییاورزان بیه  

اخاصاد این اراضی برای كشت جو خوابیدگی  

و یا ورس این محصیول در اراضیی درجه یك و 

دو این مناطق است. با توجه به شرایط اقلیمی این  

بیادهیای موسیییمی و طوفیان كه   منیاطق و وقو  تنید

ثرا مصیییادا بیا زمیان بعید از دوره گلیدهی جو  اك

ها، ارتفا   توان سیننین بودن سینبلهباشیند، میمی

زیاد گیاه و عدم اسیاحكام مناسیب سیاقه ارقام جو  

را از عوامل اصیلی ورس شیدید این محصیول در  

این مناطق به شمار تورد. ورس ساقه باعث ایهاد 

مشیییكالتی در ارتباا با برداشیییت مكانیزه مزار   

و افت كمی و كیفی دانه شیده كه این عوامل    جو
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به نوبه خود از دایل اصیییلی رانده شیییدن جو به  

باشیند. تر این مناطق میاراضیی درجه سیه و پایین

معرفی ارقیام پیاكوتیاه و مقیاوم بیه خوابییدگی یكی  

از راهكارهای اصیلی افزایش محصیول در غالت  

فی  رود كه با معربنابر این اناظار می  (.5) باشیدمی

ارقیام مقیاوم بیه خوابییدگی جو، شیییاهید افزایش  

عملكرد وگسیییارج كشیییت این محصیییول در  

 اراضی تبی مناطق گرم جنوب كشور باشیم. 

ترین كارهای تحقیقاتی قبل یكی از ضیروری

از تزادسیییازی ارقیام جیدیید گییاهیان زراعی برای  

میزان سییازگاری   مناطق مخالف، ارزیابی و تعیین

هیای  و هوایی اقلیمتب    شیییرایط  هیا درژنوتیی 

 میزان  سیینهش و م العهاسییت.    مخالف كشییور

  در محی ی مخالف شیییرایط  به  ارقام  سیییازگاری

از  هییایبیرنییامییه نییادی جیو    ایویییه   اهیمییییت  بییه 

ارقام و   بدین منظور هرسییاله .باشییدمی  برخوردار

ای و مشیاهده  هایتزمایش قالب  های جو دراین

بخش  مقایسییه عملكرد مقدماتی، پیشییرفاه و امید

  مخالف كشییور  طقامنهای تحقیقاتی  در ایسییاناه

سییازگاری و هایی با تا ژنوتی  شییوندارزیابی می

بییاا در  پییایییداری   برای  محیط  اكثرعملكرد  هییا 

منیاطق تن  تزادسیییازی و معرفی بیه كشیییاورزان 

  به ماعددی  های تماریروج شییوند.  شییناسییایی

  میحیییط   در  ژنیوتیییی   میایقییابییل  اثیر  تیهیزیییه  مینیظیور

بررسیی پایداری عملكرد  (.  2اسیت )  شیده پیشینهاد

های  هیای امییدبخش جو بیا اسیییافیاده از روج این

رقم  مخالف تهزیه پایداری منهر به تزادسیییازی  

من قه گرم جنوب و رقم    كشییت در  نیمروز برای

كشیور  من قه گرم شیمال كشیت در  برای    صیحرا

 . (3گردید )

بییهمهم از  ترین روج  نیادی جو در كشیییور 

گیری بین والیدین واجید صیییفیات ورگطریق د

تیوده  می یلیوب در  گیزیینیش  و و  هییای دورگ 

هیای در حیال تفكییك و مقیایسیییه عملكرد و این

رسییییییده در  هییااینغربییالنیری   خلیود  بییه   ی 

چنیدین نوبت تا تزمایش یكنواخت سیییراسیییری  

هیای امییدبخش برای تعیین سییییازگیاری و این

بیر   عیالوه  اسییییت.  تنیهییا  عیمیلیكیرد   پییایییداری 

  هیایو این  ارقیامای بیه نیادی داخلی،  هی برنیامیه

جو كیه بیه طور مسیییامر از طریق مراكز خیارجی  

شیییونید نیز جهیت تعیین بین المللی درییافیت می

بییه میهیمیی  صیییفییات   میقییاومییت   نیظیییرعیمیلیكیرد، 

همواره در  هیا، كیفییت بیاا و سیییازگیاری بیمیاری

برنییامییه برتر  هییای داخلی مورد  كنییار این هییای 

میی قیرار  ارقییامارزیییابیی  و   گیییرنیید.  پیرمیحصیییول 

و زهك كه   نیمروز ،سیازگار جو جنوب، صیحرا

در مناطق گرم   های گزشیاه جهت كشیتدر سیال

جینیوب   و  شییییدهشیییمییال  مییییان میعیرفیی  از   انیید 

سییمیت    بین المللیهای دریافای از مركز ژنوتی 

سیییمیت( گزینش  -)پروژه مشییار  جو ایكاردا

 هیایی كیه هیدا از انهیام بررسییییانید.  شییییده

 رقم جو نوروز شییدمعرفی  تزادسییازی و منهر به 

بیه  یییافان رقم جییدییید جو   مقییاوم  پرمحصیییول، 

خیوابییییدگیی  بیییمییاری بییه  میقییاوم  و  میزار   هییا   در 

كییه  جینیوب  گیرم   اقیلیییم تبیی بیود  دارای  كشیییور 

 عملكرد بیشیییار و سیییازگاری بااتری نسیییبت به  

و زهیك    نیمروزجنوب،  نظیر  تر جو  ارقیام قیدیمی

 باشد.
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 هامواد و روش

شیییییییهیییییره  بیییییا  نیییییوروز  رقیییییم 

GOB/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Ar

upo/K8755//Mora  گیزیینییش تییارییخییچییه   و 

(Selection history)،  CBSS00Y00390T-

U-0Y-0M-1Y-1M-0M  گیری  حاصیل دورگ

هیای در حیال تفكییك جو در  و اناخیاب در نسیییل

الیمیلیلیی   بییین  بیرای    CIMMYTمیركیز  كییه  بیوده 

بیا توجیه بیه    1386-87اولین بیار در سیییال زراعی 

 قیالیب  عملكرد بیاا و صیییفیات م لوب زراعی در

 IBON)  th(35ای بین المللی جوخزانه مشییاهده

 مورد گزینش قرار گرفت.كشت و 

 315 رقم نوروز و  1387-88در سییال زراعی  

در تزمیایش ارزییابی مشیییاهیده    دینر این و رقم

در سییه    ،(PBSN-W)ای جو من قه گرم كشییور  

 كرت هیایی بیا ل و اهواز درایسیییانیاه داراب، زابی 

 20مار و به فاصییله   3طول  ه ب كاشییت شییش خط

مار   2/1مار بر روی دو پشیییایه بیه عر   سیییانای

كشیت و مورد مقایسیه قرار گرفاند و با رقم شیاهد 

-WB-82-5  ،WBهیای امییدبخش  نیمروز و این

 15ترتییب بعید از هر  هكیه بی   WB-85-8و    84-18

 ژنوتی  تكرار شده بودند، مقایسه شدند. 

زراعیی   سییییال  در    1388-89در  ایین  ایین 

تزمایش مقایسیییه عملكرد مقدماتی سیییراسیییری  

گییرم كشییییور   در    (PBYT-W)میینیی ییقییه  كییه 

  اجراهیای اهواز، داراب، گنبید و زابیل  ایسیییانیاه

ایین   در  قیرار گیرفییت.  ارزیییابیی  میورد  گیردییید 

  شیامل چهاررد بررسیی  ژنوتی  مو  120تزمایش  

 هیای امییدبخششیییاهید نیمروز، یوسیییف و این

WB-84-7  و ،WB-85-17  ترتییب در بین كیه بیه

  طولهاین تكرار شییدند در شییش خط ب  پنی   هر

مار بر روی دو پشیاه سیانای 20مار و به فاصیله  پنی  

مارمرب (  6مار )مسییاحت هر كرت  2/1به عر   

 الكشیییت و مورد مقیایسیییه قرار گرفانید. در سییی 

نیوروز    1389-90 میقییایسییییه  رقیم  تزمییاییش  در 

بیه    (ABYT2-W)عملكرد ارقیام پیشیییرفایه جو  

م شیییاهد ارقبا اژنوتی  پیشیییرفاه دینر  19همراه  

)شییاهد   و صییحرا)شییاهد من قه جنوب( نیمروز 

های كامل با اسیافاده از طري بلو   من قه شیمال(

های اهواز، زابل،  با سه تكرار در ایساناه  یتصادف

داراب، گنبید و مغیان مورد بررسیییی قرار گرفیت. 

های تزمایشیی مشیابه تزمایش مقایسیه  ابعاد كرت

 عملكرد مقدماتی بود. 

سییییال طییی  زراعییی  در    1390-1392هییای 

تزمیایش مقیایسیییه عملكرد ارقیام امیید بخش جو  

گییرم   طییري   (EBYT-W)میینیی ییقییه  قییالییب  در 

 20با های كامل تصیییادفی با سیییه تكرار و بلو 

ایسیییانیاه اهواز،    پنی ( در  1این و رقم )جیدول  

در   اجرا گردییید.  مغییان  و  زابییل، گنبیید  داراب، 

های من قه گرم جنوب كشیییور )اهواز،  ایسیییاناه

هیای  داراب و زابیل( رقم نیمروز و در ایسیییانیاه

من قیه گرم شیییمیال )مغیان و گنبید( رقم صیییحرا 

عنوان شیییاهید تزمیایش بودنید. در این تزمیایش  هبی 

هیای تزمیایشیییی مشیییابیه تزمیایش  عیاد كرتاب  نیز

نایایی دو سیییالیه   مقیایسیییه عملكرد مقیدمیاتی بود.

 و  مركیبوارییان  تزمیایش میزكور مورد تهزییه  

و تهزییه پیاییداری    قرار گرفیت  مقیایسیییه مییاننین

غیییییرپییارامییاییری  ژنییوتییییی  روج  بییا  هییا 
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در كیلییییه     (Rank)بینییدیرتیبییه گیردییید.  انیهییام 

ه در مار دانی  300هیا میزان بیزر بر اسیییاس تزمیایش

مرب  منظور شیید و توزین بزر ازم برای كاشییت 

در هر كرت با توجه به وزن هزار دانه ارقام انهام 

گردید. كودهای ازته و فسییفره مورد نیاز ارقام و 

های مورد تزمایش بر اسییاس تزمون خا  این

در هر ایسیاناه و در دو نوبت قبل از كاشیت )كل 

ازته( و كود سیر  كود فسیفره   دو سیوم كود 

دهی )یك سیوم كود ازته(  در مرحله ابادای سیاقه

 های تزمایشی داده شد.به كرت

جهیت    1395تیا    1393هیای زراعی  در سیییال

بیا ارقیام رایی جو در    رقممقیایسیییه عملكرد این  

  هایپروژهدر قالب رقم نوروز  اقلیم گرم كشیور،  

مار مرب  به   2000ترویهی در مسیاحت   -تحقیقی

ای بیا ارقیام شیییاهید، در مزار   یسیییهصیییورت مقیا

های زابل،  كشیاورزان چندین روسیاا از شیهرسیاان

خرمشییهر مورد كشییت و بررسییی قرار   و  شییوج

 گرفت.

هیای  نسیییبیت بیه پیاتوتیی رقم نوروز  واكنش  

های برگی زنگ زرد، سییفید  مخالف بیماری 

های جو در چند نوبت در سییی حی و لكه برگی 

  قرار   بررسیییی مورد    ها های ارزیابی بیماری خزانه 

  شرایط   در   پودری   سفید    بیماری   برای گرفت.  

   ساری   روج   اساس   واكنش گیاهان بر   ای، مزرعه 

 
 ارقام و این های امیدبخش جو در اقلیم  های جو مورد بررسی در تزمایش  شهره این  -1جدول 

 1390-92های زراعی   در سالگرم كشور 
 

 شهره ژنوتی  كد 

WB-90-1 a )شاهد )نیمروز/صحرا  
WB-90-2 Rhn-03//L.527/NK1272/3/1-BC-80244 

WB-90-3 Nadawa/Rhn-03//Rhn-03 

WB-90-4 Alanda-01/7/M126/CM67//As/Pro/3/Alanda/6/UC76252/Arig8/5/Hml 

WB-90-5 Cheng du 105/4/Egypt4/Teran78//P.STO/3/Quina/5/Abeto 
WB-90-6 Aleli/Gob//E.Quebracho/3/Msel 

WB-90-7 Aleli/Gob//Br2/3/Canela 

WB-90-8 Buck M8.88/E.Acacia//Limon 

WB-90-9 Shyri/Aleli/3/Arupo*2/KC-B//Aleli/4/Msel 

WB-90-10 Canela/Zhedar#2//Msel/3/Arupo/K8755//Mora 

WB-90-11 CLI18/ E.Quebracho //Msel 

WB-90-12 Buck M8.88/E.Acacia//Msel 

WB-90-13 Jugl/Tocte 

WB-90-14 Gob/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora 
WB-90-15 Gob/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora 
WB-90-16 Legiar/3/Torsh/9cr.279-07//Bgs 

WB-90-17 Walfajre/Rhades"S"//Tb/Chzo/3/Gloria"S" 

WB-90-18 Birjand-20570-15 
WB-90-19 Violeta/Mja//CM67 

WB-90-20 Ashar/Beecher 
a   زابل، های من قه گرم و خشییك جنوب كشییور )اهواز،  ترتیب شییاهدهای تزمایش در ایسییاناه هارقام نیمروز و صییحرا ب

 باشندال كشور )مغان و گنبد( میداراب و برازجان( و من قه گرم و مرطوب شم
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  و   اییال   توسیییط   ییافایه   تغییر   ، ( 7)   پریسیییكیات   و 

نمرات تن    در   كیه   دهی شییید نمره (  6)  همكیاران 

 كامال  واكنش   دهنده   نشییان  ترتیب ه صییفر و نه ب 

 هییا ژنییوتییییی    حسیییییاس   كییامییال   و   مییقییاوم 

 اسییاس  بیماری بر  شییدت   دهی و نمره   باشییند می 

 بیمیاری  عیامیل   قیار    از   برگ   پوشیییش   درصییید 

   نواری   لكیه   بیمیاری   ارزییابی  برای .  شیییید   انهیام 

 پارسیون   – سیمدگارد   روج  از   مزرعه،   شیرایط  در 

 . شد   اسافاده   تغییرات   كمی   با (  8یورگنسن )   و 

 

 نتایج 

زراعی   سییییال  نوروز    1387-88در  در  رقم 

های  مشیاهده ای جو در ایسیاناه تزمایش ارزیابی  

 5787مییاننین عملكرد    بیااهواز، زابیل و داراب  

این و رقم مورد   315كیلوگرم در هكاار در بین  

 ارزییابی رتبیه اول را كسیییب نمود و نسیییبیت بیه 

-WBهیای امییدبخش رقم شیییاهید نیمروز و این

82-5  ،WB-84-18    وWB-85-8   بییا هبیی ترتیییب 

 4928و    5049  ،4710،  4358میییاننین عملكرد  

كیلوگرم در هكایار برتری عملكرد قیابیل توجهی  

   1388-89در سیییال زراعی  این رقم نشیییان داد.  

در   مقییدمییاتی  مقییایسییییه عملكرد  تزمییایش  در 

مورد  هیای اهواز، داراب، گنبید و زابیل  ایسیییانیاه

 4608با میاننین عملكرد   ارزیابی قرار گرفت كه

كیلوگرم در هكاار رتبه شیشیم تزمایش را كسیب 

كرد و با توجه به سیییایر صیییفات م لوب زراعی  

بیا   یكی از ارقیام برتر تزمیایش بود و در مقیایسیییه

های امیدبخش  ارقام شاهد نیمروز، یوسف و این

WB-85-17    وWB-84-7   بییا هبیی تییرتیییییب 

 3537و    3807،  3930،  4082عییمییلییكییردهییای  

 عملكرد دانه بیشاری داشت.

زراعییی   سییییال  نییوروز   1389-90در   رقییم 

پیشیییرفاه های  اینتزمایش مقایسیییه عملكرد    در

عیمیلیكیرد   بییا  هیكیاییار   4324جیو  در   كیییلیوگیرم 

رتیبییه   مییییانینییین  اسیییاییانییدارد    8/6و  انیحیراا   و 

هیای اهواز، داراب، زابیل،  در ایسیییانیاه  6/5رتبیه  

محلی صیحرا در  های  گنبد و مغان نسیبت به شیاهد

من قه شیییمال كشیییور و نیمروز در من قه جنوب 

كیلوگرم در    4266لكرد  عممییاننین  كشیییور بیا  

برتری عملكرد نشیان داد و در    درصید  یكهكاار  

های مورد بررسییی رتبه  مقایسییه با سییایر ژنوتی 

سییوم تزمایش را به خود اخاصییاد داد و برای  

ارزییابی نهیایی در تزمیایش مقیایسییییه عملكرد  

امیید بخش جو در من قیه گرم كشیییور   هیایاین

(EBYT-W)   د.شاناخاب 

رقم نوروز    1390-1392های زراعی  طی سیال

  تزمایش مقایسییه عملكرددر  WB-90-15با كد 

امیید بخش جو  هیای  اینو تعیین ارزج زراعی  

بلو  قیالیب طري  هیای كیامیل من قیه گرم در 

بیا    این و رقم    20تصییییادفی بیا سییییه تكرار و 

ایسییاناه اهواز، داراب، زابل،    پنی   ( در1)جدول 

. در این  گرفیتمورد بررسیییی قرار گنبید و مغیان  

كیلوگرم   5174بیا عملكرد  رقم نوروز  تزمیایش  

های من قه شیییمال و در هكاار در كلیه ایسیییاناه

جنوب كشییور رتبه سییوم تزمایش را داشییت. با 

های  توجه به مافاوت بودن ارقام شاهد در ایساناه

زابییل(   و  )اهیواز، داراب  جینیوب  گیرم   مینی یقییه 

و من قیه گرم شیییمیال كشیییور )مغیان و گنبید( كه  
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ترتیب ارقام شییاهد نیمروز و صییحرا بودند و به  هب

ها در  منظور بررسیی سیازگاری خصیوصیی ژنوتی 

واریییان    تهزیییه  گرم جنوب كشیییور،  من قییه 

صییورت جداگانه انهام شیید. همركب این من قه ب

در  در تهزییه وارییان  مركیب عملكرد تیمیارهیا  

دار برای  من قه گرم جنوب كشیور اخاالا معنی

و همچنین اثر    ماقیابیل سیییال ن مكیان  ، اثراثر رقم

 شید  مشیاهدهماقابل سیه گانه رقم ن مكان ن سیال 

هیای برتر بیا اسیییافیاده از  (. ارقیام و این2)جیدول  

مشیخ    LSDمقایسیه میاننین عملكرد به روج  

هیا در  شیییدنید. مقیایسیییه مییاننین مركیب ژنوتیی 

های  ژنوتی من قه جنوب كشیییور نشیییان داد كه  

با )شیاهد نیمروز(  1و  5،  )رقم نوروز( 15شیماره  

كیلوگرم  5350و  5395،  5805داشییان عملكرد  

در هكایار بیشیییارین مقیدار عملكرد را دارا بودنید 

دار شیییدن اثر رقم و (. بیا توجیه بیه معنی3)جیدول 

اثر ماقیابیل سیییه گیانیه رقم ن مكیان ن سیییال برای  

در  بهار اثر ماقیابیل بین ارقیام و محیط تهزییه 

بیا  هیای مورد بررسییییاین پیاییداری عملكرد دانیه

  .بندی انهام شداسافاده از روج رتبه

مربوطیی  كییه    هناییایی  داد  نوروز  نشییییان   رقم 

دانییه   عیمیلیكیرد  پییایییداری  بیهیایریین  بییین دارای  در 

بییوده  ژنییوتییییی  بییررسیییییی  مییورد    وهییای 

میییزان چشیییمینیییری بیهیایری  بییه  تمییاری     نیاییاییی 

(. این  3 )جدول  داشییتشییاهد نیمروز   نسییبت به

ایسیییانیاه    رقم  در مهمو  دو سییییال در سییییه 

و خشییییك جینیوب  گیرم  مینی یقییه   تیحیقیییقییاتیی 

 درصییید شیییاخ  برتری عملكرد   115كشیییور 

نشیان داد كه بااترین شیاخ  برتری عملكرد در  

(.3 )جدول های مورد بررسی بودبین ژنوتی 

 

   1390-92های زراعی های جو برای سال نه ژنوتی ناایی تهزیه واریان  مركب عملكرد دا -2جدول 

 جنوب كشور گرم  ایساناه من قه   سهدر 
 

 Fتزمون  میاننین مربعات  مهمو  مربعات  درجه تزادی مناب  تغییرات 

 ns 02 /0 0/ 206 0/ 206 1 سال 
 ns78/0  9/ 849 19/ 698 2 مكان
 61/ 38** 12/ 596 25/ 191 2 سال  × مكان

 - 0/ 205 2/ 462 12 اشاباه اول 

 3/ 50** 1/ 807 34/ 334 19 ژنوتی 
 ns 14 /1 0/ 589 22/ 376 38 ژنوتی  × مكان
 ns 08 /1 0/ 557 10/ 590 19 ژنوتی    ×سال 
 1/ 73** 0/ 516 19/ 607 38 ژنوتی  × مكان   ×سال 

 - 0/ 298 67/ 913 228 اشاباه دوم

 - - 202/ 377 359 كل

      78/10 ضریب تغییرات=درصد  
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   1390- 92زراعی   هایدر سال هاهای مخالف و معیارهای سازگاری ژنوتی  های جو مورد بررسی در محیطمیاننین عملكرد ژنوتی  -3جدول 

 )تزمون تعیین ارزج زراعی( 
 

 ژنوتی   كد

 زابل  داراب اهواز  زابل  داراب اهواز 
  میاننین
 عملكرد

میاننین  
 رتبه 

  انحراا
 معیار رتبه 

شاخ   
برتری نسبی  
 عملكرد

 عملكرد
 سال اول

 رتبه 
 عملكرد
 سال اول

 رتبه 
 عملكرد
 سال اول

 رتبه 
 عملكرد
 سال دوم 

 رتبه 
 عملكرد
 سال دوم 

 رتبه 
 عملكرد
 سال دوم 

 رتبه 

WB-90-1 
00/6 5350 9 5442 3 5742 9 4769 3 5217 10 5456 2 5474 )نیمروز(  69/3  106 

WB-90-2 4664 13 5142 17 4136 19 5026 5 4907 12 4250 20 4687 33/14  57/5  93 
WB-90-3 4494 16 6351 2 4825 8 5298 2 5520 4 5456 8 5324 67/6  32/5  105 
WB-90-4 5253 3 5423 11 4753 10 4897 7 5444 6 5897 5 5278 00/7  03/3  104 
WB-90-5 5531 1 6121 5 5103 4 5059 4 5381 7 5178 15 5395 00/6  82/4  107 
WB-90-6 4324 19 5337 13 4797 9 4219 19 5519 5 5288 13 4914 00/13  51/5  97 
WB-90-7 4437 18 5917 7 4847 7 4592 15 5110 11 5377 12 5047 67/11  37/4  100 
WB-90-8 4499 15 5822 8 5381 2 4332 17 4026 20 5272 14 4889 67/12  56/6  97 
WB-90-9 4533 14 6470 1 4558 16 4554 16 5122 10 6097 4 5223 17/10  40/6  103 
WB-90-10 5202 5 6159 4 4744 11 4626 13 4864 13 5595 6 5199 67/8  13/4  103 
WB-90-11 4199 20 5696 9 4175 18 4794 8 4699 15 5394 11 4826 50/13  93/4  95 
WB-90-12 4839 10 5990 6 4611 14 4654 11 5193 8 5411 10 5117 83/9  71/2  101 
WB-90-13 4771 12 5140 18 4619 13 4756 10 4559 17 5027 17 4812 50/14  27/3  95 
WB-90-14 5242 4 5158 16 4989 5 4598 14 5189 9 6233 2 5235 33/8  68/5  103 
WB-90-15 4907 7 6214 3 5411 1 5087 3 6636 1 6577 1 5805 67/2  34/2  115 
WB-90-16 4443 17 5207 15 4561 15 4627 12 4639 16 5134 16 4769 17/15  72/1  94 
WB-90-17 5179 6 5015 19 4889 6 4316 18 4779 14 4256 19 4739 67/13  22/6  94 
WB-90-18 4879 8 5397 12 2806 20 4033 20 4504 18 4941 18 4427 00/16  90/4  87 
WB-90-19 4856 9 4917 20 4431 17 5432 1 4254 19 5594 7 4914 17/12  65/7  97 
WB-90-20 4788 11 5285 14 4622 12 4983 6 5770 2 6147 3 5266 00/8  02/5  104 

         LSD 5% = 485 kg/ha    
         LSD 1% = 649 kg/ha    
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 رقم نوروز بیا توجیه بیه سییییازگیاری خوب  

های  در تزمایش  رقمدر من قه جنوب كشیور این  

ترویهی چند من قه گرم كشیور با ارقام  -تحقیقی

شیییاهید محلی مورد مقیایسیییه قرار گرفیت. نایایی 

بیررسیییی بییه   تیروییهیی-تیحیقیییقیی  هییایمیربیوا 

و  1393-94های زراعی  در طی سیال  رقم نوروز 

كشیییاورزان چند روسیییاا از    در مزار   1395-96

ه  ب  های زابل، شیوج و خرمشیهرمناطق شیهرسیاان

 درج گردیده است: 4 خالصه در جدول طور

( اسیاان سییسیاان و بلوچسیاان: در سیال زراعی  1

نییوروز  1393-94 تزمییایییش   رقییم  هییای  در 

ترویهی اجرا شیده در مزار  كشیاورزان  _تحقیقی

ترتیب به شیهرسیاان زهك و دهسیاان موسیی شیهباز

كیلوگرم در هكاار    4025و    4875با عملكردهای  

نیمروز با عملكردهای    جو  شییاهد  ارقامنسییبت به  

زهك با عملكردهای   جو شیاهدو  3300و  4159

بیرتیری   2475و    3893 هیكیاییار  در  كیییلیوگیرم 

  ی نشان داد.عملكرد قابل توجه

زراعی 2 در سییییال  اسیییاییان خوزسیییاییان:   ) 

نییوروز  1395-96 تزمییایییش   رقییم  هییای  در 

ترویهی اجرا شیده در مزار  كشیاورزان  _تحقیقی

ترتیب با شییهرسییاان های خرمشییهر و شییوج به

كیلوگرم در هكایار    3600و    3510عملكردهیای  

 3140نسیبت به رقم شیاهد زهك با عملكردهای  

و   درصید 12هكاار به میزان كیلوگرم در   3150و 

 برتری داشت.  درصد 14

بررسیییی مهمو   ترویهی -تحقیقی  هییایدر 

نوروز عملكرد    رقم جییدییید  میییاننین   4003بییا 

كیلوگرم در هكاار نسییبت به میاننین شییاهدهای  

  كیلوگرم در هكایار  3353تزمیایش بیا عملكرد  

 بود.برتری عملكرد  درصد 19 دارای

بی داده یییادداشییییت  بییه  میربیوا  رداری  هییای 

نشان های مخالف  در سالرقم نوروز  های  بیماری

رقیم ایین  كییه  سییییال  داد  طیی   زراعیی   هییایدر 

زنییگ زرد در    1392-96  بیمییاری  بییه  نسیییبییت 

های اردبیل، میاندوتب و دزفول واكنش  ایسیاناه

مقاوم تا نیمه مقاوم و در مناطق زرقان، مرودشیت  

 ( 5Rو ممسییینی اسیییایان فیارس واكنش مقیاوم )

 نشیییان داده   (30MS)تیا واكنش نیمیه حسیییاس  

. در مهمو  واكنش این این نسیییبیت بیه  اسیییت

بیمییاری    نیادهییای زرد جو    زنییگقییار  عییامییل 

(Puccinia striiformis f. sp. hordei)    در

اساان فارس نیمه حساس ولی در بقیه نقاا كشور  

 بود.مقاوم تا نیمه مقاوم 
 
 و خشك جنوب كشور در مناطق مخالف اقلیم گرم    رقم نوروز ترویهی جو    - های تحقیقی ناایی بررسی   - 4  جدول 

 
 رقم نوروز  عملكرد سال تزمایش مناطق اجرای پروژه

 عملكرد رقم شاهد  رقم شاهد  )كیلوگرم در هكاار(
 )كیلوگرم در هكاار(

 جدید  رقمدرصد برتری  
 نسبت به شاهد 

 زهك  -زابل
 موسی شهباز  -زابل

1393-94 
1393-94 

4875 
4025 

 نیمروز
 زهك
 نیمروز
 زهك

4159 
3893 
3300 
2475 

17  % 
25  % 
22% 
63% 

 خرمشهر -خوزساان
 شوج  -خوزساان

1395-96 
1395-96 

3510 
3600 

 زهك
 زهك

3140 
3150 

12% 
14% 

 %19 3353 شاهدارقام    میاننین 4003 میاننین عملكرد 
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نیوروز   رقیم  واكینیش  بییه هیمیچینییین  نسیییبییت 

در مناطق مشییهد و گرگان جو سییفید  پودری  

مقاوم تا نیمه   1392-96سال زراعی  چهار    در طی

. بر اسیییاس ناایی ارزیابی ارقام امید  بودحسیییاس 

ای نواری  بخش جو نسیییبیت بیه بیمیاری لكیه قهوه

در شیییرایط   نوروزرقم  جو در شیییرایط مزرعیه،  

واكنش كامال مقیاوم   اسیییایان مازندران قایمشیییهر

و در   داشیتای نواری  نسیبت به بیماری لكه قهوه

واكنش  طرا )مشیهد(   تحقیقاتی  شیرایط ایسیاناه

مقیاوم تیا حسیییاس هیای مخالف از  تن در سیییال

نسیبت به بیماری    واكنش رقم نوروزارزیابی شید.  

هواز  در مشییهد، ا  ایلكه توری در شییرایط مزرعه

 مقاوم ارزیابی شد. كامال  و گرگان

در    رقم نوروزدر مهمو  سیییازگیاری بیاای  

مقایسییه عملكرد سییراسییری من قه   هایتزمایش

نسییبت به    رقمگرم كشییور و برتری عملكرد این  

این   نیمروز و همچنین برتری    رقمرقم شییییاهید 

هیای  نسیییبیت بیه ارقیام شییییاهید دركلییه تزمیایش

در  _تیحیقیییقیی شییییده  اجیرا  گیرم تیروییهیی  مینییاطیق 

تزمایش مقایسیه عملكرد  در  .كشیور مشیهود بود

  رقم نوروزمییاننین عملكرد   ارقیام امیید بخش جو

از رقم شیاهد نیمروز بیشیار بود   درصید 9به میزان 

تحیقییقیو   تزمییایشییییات  میییاننین    ترویهی_در 

نسیییبت به ارقام    درصییید 19 به میزان عملكرد تن

در  رایی جو اقلیم گرم كشیییور برتری داشیییت.  

تزمیایش جیداگیانیه كیه در طی دو سیییال شیییش  

اهواز، داراب و ایسیاناه تحقیقاتی    سیه زراعی در

رقم نوروز  انهیام گردیید، مییاننین عملكرد    زابیل

جز یك مورد در سال زراعی  هتزمایش )ب  پنی   در

ایسیییاناه اهواز( از شیییاهد نیمروز   در  1390-91

بیود عیمیلیكیرد .  (3)جییدول    بییشیییایر   بییشیییایریین 

 های من قیه گرم كشیییور در ایسیییانیاه  رقم نوروز

زراعیی سییییال  میییزان    1391-92  در   6636بییه 

كیلوگرم در هكایار از ایسیییانیاه داراب گزارج  

 است.  شده

دارای تیی  رشیییید بهیاره بوده و رقم نوروز  

ماوسییط ارتفا  بوته تن در مناطق جنوب كشییور  

(. این رقم نسیبت به  5مار اسیت )جدول  سیانای 78

رقم نیمروز طول دوره رشییید بیشیییاری داشیییاه و 

در مناطق جنوب كشیور شیش    تنزمان رسییدگی  

روز دیرتر از رقم نیمروز اسییت و ماوسییط طول  

 140برابر   دوره رشید تن در مناطق جنوب كشیور

(. طول دوره پر شیییدن دانه  5روز اسیییت )جدول 

تیقیرییبییا    رقیمایین   و  نیییمیروز  رقیم   روز    45بیرابیر 

مقاوم به خوابیدگی    رقم(. این  5می باشد )جدول  

و ریزج دانه در اثر شكنندگی محور سنبله است. 

نوروز ردیفییه    رقم  دو  تراكم  دارای سییینبلییه  بییا 

حهم   دارای تعداد پنهه و  اسیت. این رقمماوسیط 

یكی  باشد. علفی بیشاری نسبت به رقم نیمروز می

عدم وجود   رقماز خصییوصیییات بسیییار مهم این  

هیای عقیم جیانبی در طرفین گلچیه بیارور  گلچیه

میانی اسیت كه در جوهای دوردیفه وجود داشیاه 

ای  دانیه   هیچ و بیا توجیه بیه عقیم بودن میادگی تنهیا 

تنها   هاشیود. این گلچهها حاصیل نمیاز این گلچه

ها  مصرا كننده مواد غزایی ارسال شده از برگ

  بوده و به عنوان رقیب برایو ریشیه به سینبله گیاه 

هیای بیارور مییانی هیای در حیال رشییید گلچیهدانیه

(. طبق تحقیقات  1)شیییكل  شیییوندمحسیییوب می
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این صییفت توسییط یك ژن مغلوب    شییدهانهام 

هیای عقیم جیانبی  شیییود و حیزا گلچیهكنارل می

هیای بیاقی میانیده  نقش موثری در پر شییییدن دانیه

 میانی در طول دوره رشد دارد.

 

در اقلیم گرم   نیمروز جو  در مقایسه با رقم شاهدرقم نوروز زراعی و مورفولوژیك   خصوصیات -5 جدول

 ر و خشك جنوب كشو
 

 نیمروز رقم  رقم نوروز  زراعی خصوصیات 
 میاننین عملكرد: 

 رشد:  عادت
 تعداد ردیف

 ارتفا  بوته )سانای مار(: 
 تعداد روز تا گلدهی: 
 تعداد روز تا رسیدن: 

 شدن دانه: طول دوره پر 
 وزن هزار دانه )گرم(:
 گلچه های عقیم جانبی: 

 رنگ دانه: 
 مقاومت به خوابیدگی: 

 مقاومت به شكنندگی محور سنبله: 
 : بیماری هاواكنش به 
 زنگ زرد:

 سفید  پودری: 
 لكه نواری: 
 لكه توری: 

 درصد پروتئین دانه )میاننین(: 

 در هكاار  كیلوگرم 5805
 بهاره
 ردیفه دو
78    
95 
140 
45 
45 
 ندارد
 روشن نیمه 
 مقاوم 
 مقاوم
 

 تا نیمه حساس با شدت كم  مقاوم
 تا نیمه حساس با شدت كم  مقاوم

 مقاوم تا نیمه حساس
 مقاوم
11  % 

 در هكاار  كیلوگرم 5350
 بهاره
 ردیفه دو
78    
90 
134 
44 
46 
 دارد
 روشن  
 نیمه مقاوم 
 نیمه مقاوم 

 
 حساسنیمه 

 نیمه حساس
 نیمه حساس
 نیمه مقاوم   

5/11   % 

 

 توصیه ترویجی

  سییازگاری و  باا  عملكرد پاانسیییل به  توجه با

جنوب   وخشیك  گرم شیرایط  به  رقم نوروز  خوب

  خوابیدگی،  به مقاومت زیاد، پنهه  تعداد  كشییور،

  به  مقاومت  و سینبله  محور شیكنندگی به مقاومت

  اراضی  این رقم دركشت    جو،  توری  لكه  بیماری

 بوشیییهر،  خوزسیییایان،  هیایاسیییایان  در  واق   تبی

 گرم  مناطق نیز و بلوچسیاان و سییسیاان هرمزگان،

 و  احمید  بویر  و  كهنیلوییه  فیارس،  هیایاسیییایان

بیا توجیه بیه تعیداد پنهیه .  گرددمی  توصیییییه  كرمیان

هیای بیارور در  و تراكم زییاد پنهیه رقم نوروززییاد 

،  رقم واحد سییی ز و تاریس رسییییدگی دیرتر این  

و تیامین    خاصیییاد دادن اراضیییی حیاصیییلخیزا

بااخ  كودهای    های كشییاورزی م لوبنهاده

این  ازتییه   افزایش عملكرد    رقمبرای  تن بییاعییث 

قرار گرفان رقم    و  تیش  شیییید. رعیاییتخواهید  

نوروز در تنیاوب بیا سیییایر محصیییوات، ترجیحیا 

  و كیاهش  زراعیت كلزا، بیاعیث افزایش محصیییول

جو در    امرا  و  هرز و تفات  هایعلف  خسیارت

  رقم كاشیت تاریس   ترینمناسیب .شیوداین رقم می

 دوم نیمه  در  جنوب كشییور  گرم مناطق  در  جدید

  توانمی  این ماه  اول نیمه  از  ولی باشییدمی  تذرماه
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نمود. بیا توجیه بیه عیدم    رقم  این  كشیییت  بیه اقیدام

  بزر  تراكم  خوابیدگی یا ورس سییاقه رقم نوروز،

  این رقم  كشییییت  برای  مارمرب   در  دانیه  300تیا  

این   دانه  هزار  وزن براسییاس  كه باشییدم لوب می

این رقم    از بیزر  كیلوگرم  130-140  رقم، حیدود

اسیافاده   خ ی كار  توسیط كاشیت  تواند برایمی

  سیییییم  بییا  بییزر  ضیییییدعییفییونییی.  شیییییود

  از  قبیل  كیاربیانیدازایم )رورال تی اس( ایپیرییدیون

 هییای  بیییمییاری  میثثیر  كینیایرلبییاعییث    كییاشییییت

  هیایسیییییاهیك  و  نواری  ایقهوه لكیه  بیزرزاد نظیر

   مبییارزه  برای  .شیییودمی  جو  پنهییان  و  تشیییكییار

بیرگ    پیهین  هیرز  هییایعیلیف  بییا نییاز   و  بیرگ 

  هیای گرانسیییایاركشعلف  توان ازترتییب میهبی 

  در  لیار 5/1  میزان به  پوماسیوپر و گرم 20  میزانبه

  دارنید  را  یكیدینر  بیا  اخاالا  قیابلییت  كیه  هكایار

 . كرد اسافاده
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