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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1401، سال 2، شماره 11جلد 

 

 اقلیم گرم ایران برای کشت در  گلچین رقم جدید جو آبی
 

Golchin a new barley cultivar for planting in warm zone of Iran 

 

 ،  6، مهدی جباری5، حسینعلی فالحی4، شیرعلی کوهکن 3نیکخواه ، حمید رضا 2، حبیب اهلل قزوینی1علی براتی

،  12، رضا اقنوم 11، رهام محتشمی9، آرش حسین پور10، حسن زالی9، کمال شهبازی هومونلو 8، امید پودینه 7احمد قلی پور

 7و معصومه خیرگو  1، سید طه دادرضائی13صفرعلی صفوی
 

موستتستته تحتیتاال اصتتالي و تهیه نهال و بزر، ستتازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  و دانشتتیار،    ستتتادیاربه ترتیب، ا  -2و 1
 ، ایراتکشاورزی، کرج

، مرکز تحتیتاال و آموزش کشتاورزی و مناب  طبیعی استتات علوم زراعی وباغی، بخش  به ترتیب، استتادیار و دانشتیار-12و   3
 ، ایراتمشهدرزی، ، سازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاوخراسات رضوی

، سیستات، مرکز تحتیتاال و آموزش کشاورزی و مناب  طبیعی  علوم زراعی و باغیبخش    به ترتیب، استادیار و محتق،  -8و    4
 ، ایراتزابلسازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی، 

، مازندراتطبیعی استتتتات   ، مرکز تحتیتاال و آموزش کشتتتاورزی و مناب تحتیتاال علوم زراعی و باغی، بخش  استتتتادیار -5
 ، ایراتساری سازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی،

، مرکز تحتیتاال و آموزش کشتتتاورزی و مناب  تحتیتاال علوم زراعی و باغی، بخش  به ترتیب، محتق و استتتتادیار -10و   6
 ، ایراتداراب ، سازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی،فارسطبیعی استات 

، ستازمات گلستتات، مرکز تحتیتاال و آموزش کشتاورزی و مناب  طبیعی استتات تحتیتاال علوم زراعی و باغیبخش  ،  محتق -7
 ، ایراتگرگات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی،

، سازمات اردبیل، مرکز تحتیتاال و آموزش کشاورزی و مناب  طبیعی استات  تحتیتاال علوم زراعی و باغی، بخش  استادیار -9
 ، ایراتمغات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی،

کهگیلویه و بویر ، مرکز تحتیتاال و آموزش کشاورزی و مناب  طبیعی استات  تحتیتاال علوم زراعی و باغی، بخش  مربی -11
 ، ایراتیاسوج رزی،، سازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاواحمد

، اردبیتل، مرکز تحتیتتاال و آموزش کشتتتاورزی و منتاب  طبیعی استتتتتات  تحتیتتاال علوم زراعی و بتاغیبخش  دانشتتتیتار،    -13
 ، ایراتاردبیل سازمات تحتیتاال، آموزش و تروی  کشاورزی،
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به    P.sto/3/Lbiran/Una80//Lignee640/4/Bllu/5/Petunia1بین الین    گیری دورگ رقم جدید جو گلچین حاصل  

های دورگ  تالقی اولیه والدین این رقم و انتخاب در توده باشد.  عنوان والد مادری و رقم نیک به عنوان والد پدری می 
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  سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و و م های درحال تفكیک تا رسیدن به خلوص ژنتیكی در بخش تحقیقات غالت  و نسل 

های تحقیقات  ای، مقایسه عملكرد مقدماتی و پیشرفته در ایستگاه شاهده های ارزیابی عملكرد م انجام گرفت. آزمایش بذر  

کشاورزی اهواز، دارب، زابل و گنبد انجام پذیرفت و الین مورد نظر با توجه به عملكرد باال و خصوصیات مطلوب زراعی  

انتخاب شده از آزمایش    الین    17و مقایسه با ارقام شاهد انتخاب شد.آزمایش ارزیابی پایداری عملكرد دانه با شرکت  

پیشرفته و شاهدهای زهک/صحرا و نیمروز در پنج ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز، داراب، زابل، گنبد و مغان برای  

های دارای عملكرد دانه مطلوب و پایدار با استفاده از نتایج  انجام پذیرفت. گزینش الین   1394- 96دو سال زراعی  

رقم  )  3پالت  انجام شد. الین شماره بای  GGEضریب برتری لین و بینز و تجزیه گرافیكی  مقایسه میانگین عملكرد دانه، 

ترتیب در جنوب و شمال ایران، نسبت به ارقام شاهد  کیلوگرم در هكتار به   4502و    4311گلچین( با میانگین عملكرد دانه  

شد که این رقم جدید عالوه بر عملكرد  درصد برتری عملكرد داشت. بر اساس نتایج حاصله مشخص    8و    9زهک و صحرا  

عنوان رقم جدید با نام گلچین  باال و خصوصیات زراعی مطلوب، دارای سازگاری عمومی در مناطق گرم ایران است و به 

مقاوم است. تیپ رشد این رقم بهاره بوده و  ریزش دانه    و خوابیدگی معرفی شد. این رقم  شش ردیفه بوده و در برابر  

های شوری و  تر بوده و در برابر تنش باشد. رقم گلچین نسبت به ارقام شاهد زودرس درصد می   11/ 3ن آن  میزان پروتئی 

ترتیب دارای تحمل باال و تحمل متوسط و نسبت به بیماری سفیدک پودری جو نیمه حساس تا نیمه مقاوم  خشكی به 

 باشد. می 
 

 سازگاری : جو، عملكرد دانه، مناطق گرم،  کلیدی   ی ها واژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02636701105تلفن:                            barati32@yahoo.comنویسنده مسئول: 
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 مقدمه

با ستتتزي زیر   (.Hordeum vulgare L)جو  

میلیوت هکتتار و   149/51د  کشتتتت جهتانی حتدو

ستتتتالم  9/158تولیتتد   در  تن  چهتتارمین  یلیوت   ،

، ذرال و محصتتتول مهم زراعی دنیتا بعتد از گنتدم

کشتت جو در ستال   ریستزي ز  (.5) باشتدمی برن  

ا  1399-1400زراعتی   متیتلتیتوت    439/1راتیت در 

در  بوده استتتت.  میلیوت تن  478/2هکتتار و تولیتد  

هزار    630کشتتت جو آبی    ریستتزي ز ستتالهمین  

گزارش    تن  میلیوت  854/1متتدار تولیتد    بتاهکتتار  

شش   1380تا    1369(. در بازه زمانی  1شده است)

هجتده رقم    1395تتا    1380هتای رقم و طی ستتتال

اصتتتالي شتتتده جو آبی در واحتد بته ن ادی جو  

بخش تحتیتاال غالال موستسته تحتیتاال اصتالي  

(. از ستتتال 3انتد )و تهیته نهتال و بتزر معرفی شتتتده

نیز شتتتش رقم جو شتتتامتل ارقتام    1400تتا    1395

مهتاب، آذرات، نوروز، نوبهار، گلچین و گلشتتتن  

رقم در ستزي  22اند. در حال حاضتر معرفی شتده

وستتیعی مورد کشتتت و زرا کشتتاورزات مناطق 

 مختلف کشور قرار دارند. 

منتاطق گرم   در  کشتتتت وکتار محصتتتول جو

ستات، بوشهر، های خوزشامل استات  جنوب کشور

بندرعباس، هرمزگات، ستتیستتتات و بلوچستتتات و 

های فارس، کرمات، ای از استتاتهای عمدهقستمت

باشتد. در شتمال کهگیلویه و بویراحمد و ایالم می

هتایی از اراضتتتی کشتتتاورزی  ایرات نیز قستتتمتت

های مازندرات، گلستتات و منزته دشتت مغات استتات

کشتتت در منزته گرم و مرطوب شتتمال ایرات به  

هتای  نظر بته فراوانی تنشیتابتد. جو اختصتتتای می

محیزی غیرزنده از قبیل خشتکی، گرما، شتوری و 

هتای محیزی زنتده از  قلیتائیتت ختا  و نیز تنش

بیمتتاری این  قبیتتل  در  متنوا  آفتتاال  و  ،  اقلیم هتتا 

یابی به ارقامی از جو که تحت این شترای   دستت

همچنتات عملکرد قتابتل قبولی داشتتتتته بتاشتتتنتد از  

 ن ادی جو در منزتته گرمترین اهتدا  بتهاصتتتلی

باشتد. برای معرفی ارقام جو پر محصتول می  ایرات

و ستتازگار جهت کشتتت در مناطق گرم کشتتور،  

هایی که بر روی ارقام و هرستاله عالوه بر بررستی

ی  الملل   نیکز بااز مر  یافتیت ختارجی در  یهتانیال

ستتتتیتمتیتتت  قتبتیتتل  از  کشتتتتاورزی  تتحتتتیتتتتاال 

(CIMMYT)    و ایکاردا(ICARDA)    صتتتورال

حاصتتل از    دهیبه خلوی رستت   یهاالین ،گیردمی

سازگار    یهانیارقام و ال  گیریی دورگهابرنامه

 گیرند. مورد  مزالعه قرار می نیز در داخل کشور

متزتلتوبت هتتایتی  الیتن دارای صتتتتفتتاال    یکتته 

هتا، کیفیتت  بتاال، متتاومتت بته بیمتاری  رعملکردینظ

  دربتاشتتتنتد    هتد بتاال و ستتتتازگتاری بتا منتاطق  

های درحال تفکیک گزینش شتده و پ  از  نستل

خلوی ژنتیکی در آزمایشتتاال متایستته عملکرد  

تتاکنوت ارقتام جو  .  گیرنتدمورد ارزیتابی قرار می

کتاروت،  معرفی شتتتتده در اقلیم گرم ایرات متاننتد

(،  2، زهتک )مروزین  ،دشتتتتت، جنوب، صتتتحرا

هتای دریتافتی از  ( و نوبهتار از میتات الین4نوروز )

للی تحتیتتاال کشتتتاورزی بوده کته  مراکز بین الم

هتا پ  از گزینش در مراحتل مختلف و این الین

داشتتتتن ستتتتازگتاری خوب در این منتاطق برای  

کشتتت در اراضتتی این اقلیم نامگزاری و معرفی  

اقلیم رقم اکستتتین )شتتتتده از  3انتتد. در همین   )
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استتتت.    ن ادی جو معرفی شتتتدههای ملی بهبرنامه

ارقتام رای  جو آبی اقلیم گرم در دو منزتته گرم 

و خشک جنوب و گرم و مرطوب شمال متفاوال 

باشتتند. در اقلیم گرم و خشتتک جنوب از هم می

عمتدتتا ارقتام نیمروز، نوروز، زهتک و در اقلیم  

گرم و مرطوب شتتتمتال ارقتام صتتتحرا، نوبهتار و 

گیرند. تنها رقمی که دشتت مورد کشتت قرار می

شتتتت در هر دو اقلیم گرم و خشتتتک  قتابلیتت ک

رقم   را دارد  مرطوب شتتتمتتال  و  گرم  و  جنوب 

بتاشتتتد. بتا توجته بته پراکنتدگی منتاطق اکستتتین می

های  گرم در جنوب و شتتمال ایرات و وجود تنش

غیر زنده شتوری و خشتکی در بع تی نتار هر دو 

اقلیم نیاز استت تا ارقام بیشتتری با ستازگاری به هر  

از انجام   هد ی شتوند. دو اقلیم شتناستائی و معرف

بته معرفی رقم  بررستتتی   جتدیتدهتایی کته منجر 

 لیپتانستت  ، باگردید یافتن رقم جدید جو ستتازگار

برای کشتتتتت در مزارا  عملکرد بتاال و زودرس  

 بود. ایراتقلیم گرم  ا ابیفار

 

 هامواد و روش

بین الین    اصتتتل دورگ گیریرقم گلچین ح

P.sto/3/Lbiran/Una80//Lignee640/4/Bll

u/5/Petunia1  بته عنوات والتد متادری و رقم نیتک

  بخش تحتیتتاال غالال  دربته عنوات والتد پتدری  

ستسته تحتیتاال اصتالي و تهیه نهال وبزر کرج وم

  زراعی ستال باشتد. تالقی اولیه رقم گلچین درمی

بته الین  86-1385 هتای پر بتا هتد  دستتتتیتابی 

 به اقلیم گرم در ایستتتتگاه    محصتتتول و ستتتازگار

زراعی   ستالدر   1Fکرج انجام شتد. بررستی نستل  

ن ادی جو بخش تحتیتتاال در واحتد بته87-1386

غالال کرج انجتام پتزیرفتت. مراحتل گزینش این  

های در حال تفکیک با استتتفاده از  رقم در نستتل

روش بتالتک تغییر یتافتته تتا رستتتیتدت بته خلوی  

ن ادی  عه بهدر مزر  1387-91های  ژنتیکی در سال

هتای  بخش تحتیتتاال غالال انجتام شتتتتد و الین 

کامال خالص و منتاستتتب برای ادامه بررستتتی در  

ای اقلیم گرم انتختاب آزمتایش ارزیتابی مشتتتاهتده

 شدند.

رقم گلچین در    1391-92در ستتتتال زراعی  

ای جو منزته گرم های ارزیابی مشتتاهدهآزمایش

ایرات در ستتته ایستتتتگاه اهواز، زابل و گنبد مورد  

  1392-93در ستتتال زراعی  ارزیتابی قرار گرفتت. 

در آزمتایش متتایستتته عملکرد متتدمتاتی    رقماین 

های اهواز،  در ایستتگاهایرات  ستراستری منزته گرم 

و گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. در ستتتال زابل  

متتایستتته    ایشاین رقم در آزمت   1393-94زراعی  

الین    17بته همراه    عملکرد ارقتام پیشتتترفتته جو

پیشتتترفتته دیگر و دو شتتتاهتد نیمروز )در اهواز،  

داراب و زابل( و صحرا )در گنبد( و زهک )تمام 

های کامل با استتتفاده از طري بلو ها(  ایستتتگاه

های  در ایستتتگاهبا ستته تکرار   (RCBD)تصتتادفی

قرار  اهواز داراب، زابتل و گنبتد مورد بررستتتی  

این رقم    1394-96های زراعی  گرفت. طی ستتال

در آزمتایش متتایستتته عملکرد    WB-94-3بتا کتد  

 20ارقام امید بخش جو منزته گرم کشتور شتامل 

رقتم )جتتدول   از طتري  1الیتن و  استتتتتفتتاده  بتتا   )

هتای کتامتل تصتتتادفی در ستتته تکرار و در  بلو 

هتای تحتیتتاتی منزتته گرم جنوب ایرات  ایستتتتگتاه
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زابتل( همراه بتا شتتتاهتد زهتک و   )اهواز، داراب و

های منزته گرم شتمال )مغات و گنبد( در ایستتگاه

همراه با شتتاهد صتتحرا مورد کشتتت قرار گرفت. 

 رقم نیمروز نیز بته عنوات شتتتتاهتد مشتتتتر  در 

برای گزینش   هر دو منزته کشتتت گردید شتتد. 

هتای دارای عملکرد دانته مزلوب و پتایتدار از  الین

رد، انحرا  معیتار نتتای  متتایستتته میتانگین عملک

بتیتنتز  و  لتیتن  بترتتری  عتمتلتکترد، ضتتتریتتب  تتغتیتیتراال 

های جنوب صتورال جداگانه برای ایستتگاه(به6)

ایرات و تجزیته گرافیکی   بتای GGE و شتتتمتال 

(. 8ها( استتتتفاده شتتتد )پالال )مجموا ایستتتتگاه

بتای پالال شتتتاهتد غیر   GGEجهتت انجتام تجزیته  

الین    19مشتتتر  شتتماره یک حز  و تجزیه با  

 انجام گرفت.

 
 1394-96های زراعی در سال  EBYT-Wهای جو مورد بررسی در آزمایش شجره الین - 1جدول 

 
 شجره  کد 

WB-94-1 (Zahak/Sahra)a 

WB-94-2 Nimrooz 

WB-94-3 )گلچین( P.sto/3/Lbiran/Una80//Lignee640/4/Bllu/5/Petunia1/6/Nik 

WB-94-4 Gorgan//Aths/Bc/3/Lignee 527/NK1272//JLB 70-63 

WB-94-5 Courlis/Rhn-03//Lignee 527/NK1272//JLB 70-63 

WB-94-6 Rihane//Aths/BC/3/Dictoo"s"/Wa 1094.76//Aloe/Rue 

WB-94-7 Rihane//Aths/BC/3/Dictoo"s"/Wa 1094.76//Aloe/Rue 

WB-94-8 WI2219//Mza/DL71/3/Wi2198/Emir/4/ICNB93-328 

WB-94-9 L.527/1-BC-80100 

WB-94-10 L.527/1-BC-80100 

WB-94-11 L.527/1-BC-80100 

WB-94-12 Teran78/1-BC-80411 

WB-94-13 P.Sto/3/LB.Iran/Una80//Lignee640/4/Bllu/5/Petunia11/6/Zigzig/4/Egypt4/Teran78//P.S/3/Quina 

WB-94-14 Arupo/K8755//Mora/3/Msel 

WB-94-15 Rihane//Aths/BC/3/Dictoo"s"/Wa 1094.76//Aloe/Rue 

WB-94-16 CIN/80.5138//Gloria/Copal"s"/3/ICNB93-328 

WB-94-17 L.527/1-BC-80100 

WB-94-18 L.527/1-BC-80100 

WB-94-19 L.527/1-BC-80100 

WB-94-20 EBYTW92-3 (WI2219//Mza/DL71/3/WI2198/Emir/4/ICNB93-328) 
aو منزته گرم   منزته گرم و خشتتک جنوب ایرات )اهواز، زابل و داراب( و  هایدر ایستتتگاه ترتیب به عنوات شتتاهد اول  ارقام زهک و صتتحرا به

 .باشند)مغات و گنبد( می ایراتشمال  مرطوب  

 

 1399تتتا    1397هتتای زراعی  ستتتتالطی  در  

گتلتچتیتن  عتمتلتکترد   هتتایقتتالتتب  در  رقتم    پتروژه 

منتاطق ترویجی در مزارا کشتتتتاورزات  -تحتیتی

اردبیتل )مغتات(، گلستتتتتات   هتایاستتتتتاتمختلف  

های فستتا و داراب(،  )گنبد(، فارس )شتتهرستتتات

کهگیلویه و بویر احمد )گچستارات( و ستیستتات و 

رای    ارقتتام  عمتلکرد  بتتا  )هیترمنتتد(   بلتوچستتتتتتات 

.  قرار گرفتت  جو اقلیم گرم ایرات مورد متتایستتته

های عامل بیماری  واکنش این رقم نسبت به قارچ

های برگی  زنگ زرد، ستفید  ستزحی و بیماری
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ای نواری، لکته توری و جو از جملته لکته قهوه

 ختگی برگ جو در چنتد نوبتت کچلی یتا ستتتو

هتای ارزیتابی بیمتاری بر مبنتای روش  در خزانته

( در  7پیشتتتنهتادی ستتتتاری و پری استتتکتاال )

های اردبیل، مشتتتهد، نیشتتتابور، گرگات ایستتتتگاه

 ساری و اهواز انجام شد.

و  1397-98،  1395-96های زراعی  طی ستال

متواد 99-1398 ستتتتایتر  بتتا  هتمتراه  گتلتچتیتن  رقتم   ،

هتای مختلف، ادی جو در اقلیمن ژنتیکی برنتامته بته

به خلوی    هاینیال  ایهدهمشتا  یابیارزبه منظور 

  زنده ریغ یزیمح   هایجو نستتبت به تنش  دهیرستت 

آباد های فیض)شتتوری و خشتتکی( در ایستتتگاه

خراستات )به منظور بررستی واکنش در برابر تنش 

 11-13و آب  15-17شتتتوری با شتتتوری خا  

منظور بررستتتی  دستتتی زیمن  بر متر( و یزد )به 

صتتتورال قز   واکنش در برابر تنش خشتتتکی بته

دهی( مورد کشتت درصتد گل50آبیاری در زمات  

و بررستتتی قرار گرفت. میزات پروتئین این رقم با 

از روش کجلتتدال   و در    (Kjeldahl)استتتتفتتاده 

آزمایشتتگاه تعیین کیفیت بخش تحتیتاال غالال  

موسسه تحتیتاال اصالي و تهیه نهال و بزر اندازه  

 ی شد.گیر

 

 نتایج و بحث

بتا توجته بته صتتتفتاال مزلوب زراعی از قبیتل  

هتا،  زودرستتتی و متتاومتت بته خوابیتدگی و بیمتاری

  1387-91های زراعی  طی سال   WB-94-3الین  

در مزرعه تحتیتاتی    5Fو    2F  ،3F  ،4Fهای  در نسل

محتتتتتین  توستتت   غالال کرج  تحتتتیتتتتاال  بختش 

های مورد بررستی  ن ادی جو از میات الینواحد به

های در حال تفکیک های دورگ و نستلدر توده

 جو گزینش شد.

ای، رقم گلچین  در آزمایش ارزیابی مشتتاهده

کیلوگرم در هکتتار،    5645بتا متوستتت  عملکرد  

حرا، زهک و نستتبت به ارقام شتتاهد نیمروز، صتت 

،  4606،  4116ترتیب با متوس  عملکرد  اکسین به

کیلوگرم در هکتار برتری داشتتت   5406و  4398

میتانگین عملکرد و ستتتایر صتتتفتاال و بتا توجته بته

 زراعی مزلوب مورد انتخاب واق  گردید.

متتتدمتتاتی   متتتایستتتته عملکرد  آزمتتایش  در 

 5318،رقم گلچین با میانگین عملکرد  ستتراستتری

ار، نستبت به ارقام شتاهد نیمروز، کیلوگرم در هکت

بتا متوستتت  عملکرد  زهتک و نوروز بته ترتیتب 

کیلوگرم در هکتتار برتری    5134و    4713،  4457

ستتتایر  و    میتانگین عملکردبته  توجته  داشتتتت و بتا  

)زودرستتتی، متاومت به  صتتتفاال مزلوب زراعی  

بتررستتتیبتیتمتتاری بترای  ختوابتیتتدگتی(  و  هتتای  هتتا 

متتایستتتته  آزمتایش  در    تکمیلی گزینش شتتتتد.

میتانگین بتا  ، رقم گلچین  عملکرد ارقتام پیشتتترفتته

کیلوگرم در هکتار نستبت به ارقام   4474عملکرد  

شتاهد زهک، صتحرا و نیمروز با میانگین عملکرد  

 10،  10ترتیتب  کیلوگرم بته  4308و    4082،  4076

درصتتتد برتری عملکرد نشتتتات داد و برای    4و  

ارزیابی جهت بررستی بیشتتر در آزمایش متایسته  

)آزمتتایتش  الیتنعتمتلتکترد   بتختش  امتیتتد  هتتای 

با توجه  انتخاب شتد.    1394ستازگاری( جو ستال 

های مورد استتفاده جهت انجام به تفاوال ایستتگاه

آزمایشتاال در اقلیم گرم و خشتک جنوب و گرم 
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مرطوب شتتتمتال از لحتام عوامتل اقلیمی )آب، 

خا ، دما، بارندگی و ... (، پارامترهای پایداری  

)انحرا  معیتار تغییراال عملکرد و مورد مزتالعته  

ضتتریب برتری لین و بینز( به صتتورال مجزا برای  

(. در مناطق 3و   2هر منزته محاستبه شتد )جداول  

ایرات الین  گرم      WB-94-3و خشتتتتک جنوب 

متعتیتتار   انتحترا   ضتتتتریتتب 23/0عتمتلتکتردبتتا   و 

، پتایتدارترین عملکرد دانته  3/0برتری لین و بینز   

الیتن بتیتن ال  در  مت را  متورد  بتودههتتای  دارا   زتتالتعتته 

عملکردو ضتتریب برتری لین و و انحرا  معیار  

بینز آت از ارقام شتتاهد نیمروز و زهک کمتر بود 

(. در اقلیم گرم و خشک جنوب ایرات،  2)جدول 

ترین متتدار انحرا  معیتار تغییراال عملکرد  پتائین

الیتتن   بتته  در    WB-94-3متتتتتعتتلتتق  ولتتی   بتتود 

کتمتتتر بتیتنتز،  و  لتیتن  بترتتری  بتتاضتتتریتتب   یتن  رابتزتته 

( 29/0بود )  9متدار این ضریب برای الین شماره  

قرار    9بعتد ازالین شتتتمتاره    WB-94-3و الین  

 داشت.

 
ایرات    و خشک جنوب گرماقلیم ایستگاه   سه در  هاالین  و پایداری متایسه میانگین عملکرد دانه -2جدول 

 1394-96زراعی هایدر سال
 

 الین رقم / 
 میانگین کل 

 )کیلوگرم در هکتار(

 ها میانگین دوساله عملکرد ایستگاه 
 )کیلوگرم در هکتار(

 پارامترهای پایداری

 Pi STD-Y زابل  داراب اهواز 
WB-94-1 

3/ 938 زهک(-)شاهد اول    946 /3  794 /3  076 /4  83/0  25/0  

WB-94-2  
3/ 995 نیمروز( -)شاهد دوم    135 /4  491 /3  361 /4  98/0  91/0  

WB-94-3 
 )رقم گلچین(

311 /4  139 /4  395 /4  399 /4  30/0  23/0  

WB-94-4 089 /4  741 /3  885 /3  644 /4  43/0  58/0  
WB-94-5 107 /4  005 /4  076 /4  243 /4  55/0  48/0  
WB-94-6 094 /4  089 /4  003 /4  190 /4  68/0  52/0  
WB-94-7 992 /3  899 /3  657 /3  422 /4  62/0  49/0  
WB-94-8 559 /3  608 /3  498 /3  572 /3  23/1  49/0  
WB-94-9 322 /4  992 /3  060 /4  917 /4  29/0  97/0  
WB-94-10 240 /4  568 /4  714 /3  439 /4  35/0  44/0  
WB-94-11 198 /4  349 /4  319 /3  927 /4  51/0  93/0  
WB-94-12 881 /3  692 /3  625 /3  327 /4  67/0  59/0  
WB-94-13 413 /3  425 /3  217 /3  597 /3  40/1  46/0  
WB-94-14 923 /3  834 /3  231 /3  705 /4  64/0  89/0  
WB-94-15 570 /3  959 /3  486 /3  265 /3  45/1  84/0  
WB-94-16 526 /3  424 /3  252 /3  903 /3  32/1  81/0  
WB-94-17 117 /4  662 /4  795 /3  896 /3  78/0  75/0  
WB-94-18 183 /4  350 /4  967 /3  234 /4  50/0  55/0  
WB-94-19 078 /4  962 /3  560 /3  713 /4  63/0  81/0  
WB-94-20 156 /4  200 /4  318 /4  951 /3  76/0  92/0  

LSD 5%: 0.395 

Pi     ضریب برتری لین و بینز :STD-Yانحرا  معیار تغییراال عملکرد : 
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ارقتام    عملکردنتتای  مربور بته انحرا  معیتار  

 هتای منزتته شتتتمتال ایرات ایستتتتگتاههتا در  والین

بتا انحرا     WB-94-3نشتتتتات داد کته الین  نیز   

و 12/0عتمتلتکترد  متعتیتتار   لتیتن  بترتتری  ضتتتریتتب   و 

در   13/0بتیتنتز   را  دانتته  عتمتلتکترد   پتتایتتدارتتریتن 

و بین الین  گرم  منزتتته  این آزمتتایش در  هتتای 

و انحرا  معیتار مرطوب شتتتمتال ایرات دارا بوده  

از    آتعملکرد و متدار ضتتریب برتری لین و بینز  

الین  (.  3)جدول باشتتتد  میکمتر شتتتاهد صتتتحرا  

WB-94-4    در این اقلیم نستبت به الینWB-94-

کیلوگرم برتری عملکرد داشتتتت   44بته متتدار    3

عتتمتتلتتکتترد  تتتغتتیتتیتتراال  متتعتتیتتار  انتتحتترا    ولتتی 

باالتری داشتتته و پایداری کمتری نستتبت به الین  

WB-94-3  .داشت 

 
ایرات   و مرطوب شمال ایستگاه اقلیم گرمدو در  ها الین و پایداری   دانهمتایسه میانگین عملکرد  -3جدول 

 1394-96 هایدر سال
 

 رقم / الین 
 میانگین کل 

 میانگین دو ساله عملکرد
 Pi STD-Y )کیلوگرم در هکتار(

 مغات گنبد  کیلوگرم در هکتار 
WB-94-1 
 صحرا( –)شاهد اول  

174 /4 177 /4 172 /4 31/0 37/0 

WB-94-2  
 نیمروز( –)شاهد دوم  

232 /4 187 /4 278 /4 24/0 16/0 

WB-94-3 
 )رقم گلچین(

502 /4 563 /4 442 /4 13/0 12/0 

WB-94-4 546 /4 538 /4 555 /4 13/0 18/0 

WB-94-5 917 /3 258 /4 577 /3 63/0 68/0 

WB-94-6 136 /4 102 /4 171 /4 31/0 45/0 

WB-94-7 003 /4 831 /3 175 /4 51/0 75/0 

WB-94-8 093 /4 834 /3 352 /4 37/0 65/0 

WB-94-9 943 /3 791 /3 096 /4 72/0 78/0 

WB-94-10 341 /4 910 /3 774 /4 65/0 52/0 

WB-94-11 018 /4 623 /3 413 /4 45/0 54/0 

WB-94-12 485 /4 729 /4 242 /4 15/0 40/0 

WB-94-13 164 /4 053 /4 276 /4 32/0 59/0 

WB-94-14 424 /4 400 /4 448 /4 14/0 12/0 

WB-94-15 660 /3 796 /3 525 /3 85/0 68/0 

WB-94-16 660 /3 298 /3 024 /4 84/0 76/0 

WB-94-17 916 /3 621 /3 211 /4 51/0 40/0 

WB-94-18 107 /4 849 /3 367 /4 36/0 57/0 

WB-94-19 148 /4 818 /3 479 /4 33/0 62/0 

WB-94-20 880 /3 558 /3 204 /4 58/0 57/0 

LSD 5%: 0.561                          
 Pi    ضریب برتری لین و بینز :STD-Yانحرا  معیار تغییراال عملکرد : 

 

پتایتداری عملکرد   بته منظور بررستتتی میزات 

های مورد بررسی در دو اقلیم گرم و خشک  الین

جنوب و گرم و مرطوب شتتمال، تجزیه پایداری  

پالال و بتا در نظر بتای  GGEبتا استتتتفتاده از روش  



 ...،گلچین رقم جدید جو آبی برای

105 

ها انجام گرفت. برای انجام گرفتن تمام ایستتتتگاه

و  حتتز   یتتک  شتتتمتتاره  ژنوتیتتر  تجتزیتته   این 

از   استتتتفتتاده  بتتا  پتتایتتداری   ژنوتیتتر   19تجزیتته 

آزمایش، در   3انجام پزیرفت شتتد)الین شتتماره  

می باشتد(.  2ال الین شتماره بای پال  GGEتجزیه  

هتا بر استتتاس میتانگین بنتدی الینبتای پالال رتبته

 نشتتتتات داده    1عملکرد و پتایتداری در شتتتکتل  

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها بر اساس میانگین عملکرد و پایداری بندی ژنوتیربای پالال رتبه -1شکل 

 

هایی که با کمترین طول  ژنوتیر 1در شتتکل 

ها عمود  خ  بر محور افتی نستبت به بتیه ژنوتیر

اند کمترین ناپایداری و نوستتات عملکرد را  شتتده

دارنتد. در محور افتی، هر چته در جهتت نو  

از عملکرد   پیکتات، محور متزکور دورتر شتتتود 

بتاالتری برخوردار استتتت. محور عمودی نشتتتات 

استتتتت و میتتانگین عملکرد ژنوتیتتردهنتتده   هتتا 

هتای موجود در ستتتمتت چتر این خ  ژنوتیتر

هتای موجود در  تر و ژنوتیتردارای عملکرد پتائین

ستتمت راستتت این خ  دارای عملکرد باالتر از  

 G2باشتتند. با توجه به این شتتکل  میانگین کل می

قرار   افتی  بر روی محور  کتتامال  )رقم گلچین(، 

باشتد. در این  داری میداشتته و دارای عملکرد پای

دایتره کتوچتکتی   افتتتی  متحتور  روی  بتر  و  شتتتکتتل 

وجود دارد که با یک پیکات به آت اشتتتاره شتتتده  

آل  استتتتت. این دایره دربرگیرنتده ژنوتیتر ایتده 

 -1شتتود. استتت که بوستتیله دو معیار تعریف می

متحتیت  در  عتمتلتکترد  بتتاالتتریتن  متورد  دارای  هتتای 

ای   کامال پایدار نستبت به شتر -2مزالعه استت و  

با توجه به شتتکل یک مشتتخص محیزی استتت. 

)رقم گلچین( در کنار این   G2شتتود که الین  می

ترین ژنوتیر به  دایره قرار گرفته استتت و نزدیک

 باشد. آل میژنوتیر ایده

گیری داخلی بوده  حاصتل دورگرقم گلچین

ن ادی جو برای اقلیم گرم و در مراحتل مختلف بته

استتتت. والد پدری رقم  مورد انتخاب واق  شتتتده  
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و  متزتلتوب  عتمتلتکترد  دارای  نتیتتک(  )رقتم  گتلتچتیتن 

باشتد و در برابر بیماری  ترکیب پزیری باالیی می

ستتتفید  پودری جو نیز دارای متاومت نستتتبی 

الیتنمتی گتلتچتیتن  رقتم  متتادری  والتتد   بتتاشتتتتد. 

P.sto/3/Lbiran/Una80//Lignee640/4/Bll

u/5/Petunia1  باشتد. این الین از ژرم پالستم  می

المللی تحتیتتتاال ذرال و  بین  از مرکز  دریتتافتی 

های  بوده که پ  از بررستی  (CYMMIT)گندم 

متتدمتاتی و پیشتتترفتته بته عنوات یتک الین مزلوب  

هتای ملی  مورد گزینش واق  شتتتتده و در برنتامته

هتای مختلف ن ادی جو در اقلیم گرم در تالقیبته

 فاده قرار گرفته است. مورد است

نتای  بررستی عملکرد رقم گلچین در شترای   

آورده شتده استت. نتای   4کشتاورزات در جدول  

نشتتتات دهنتده آت استتتت کته در شتتترای  زارا،  

هتای اجرا  عملکرد دانته رقم گلچین در تمتام مکتات

به غیر از شتهرستتات فستا در استتات فارس، برتر از  

 ارقام شاهد بوده است.

 
 ترویجی در مناطق -تحتیتیهای عملکرد رقم گلچین در آزمایشهای  نتای  بررسی - 4 جدول

 مختلف اقلیم گرم  
 

 سال آزمایش  پروژه مناطق اجرای 
 رقم گلچین  عملکرد

 در هکتار(  کیلوگرم)
 رقم شاهد 

 عملکرد رقم شاهد 

 در هکتار(  کیلوگرم)
 برتری  درصد 

 الین جدید نسبت به شاهد

98- 1397 سیستات و بلوچستات )زابل(  6250 
 12 5575 زهک 
 10 5675 اکسین

98- 1397 داراب–فارس  5 4769 اکسین 5010 
98- 1397 فارس )فسا(  4-  6782 اکسین 6506 

98- 1397 کهگیلویه و بویر احمد )گچسارات(  3/5 4090 نیمروز 4230 
98- 1397 مغاتپارس آباد  - اردبیل  1.7 5285 اکسین 5376 
98- 1397 گنبد - گلستات  11 4285 صحرا 4775 

 

خصتتتوصتتتیتاال زراعی و مورفولوژیکی رقم  

گلچین با ارقام رای  مناطق گرم و خشک جنوب 

 5و گرم و مرطوب شتتتمتال در جتدول شتتتمتاره  

آورده شتتده استتت. با توجه این جدول مشتتخص 

اقتلتیتم  متی دو  هتر  در  گتلتچتیتن  رقتم  کتته  شتتتتود 

باشتد. وزت هزار دانه  تر از ارقام شتاهد میزودرس

بتاشتتتد ولی از  این رقم کمتر از ارقتام شتتتاهتد می

آنجایی که تعداد دانه در ستتتنبله بیشتتتتری دارد،  

 عملکرد دانه این رقم در واحد سزي بیشتر بود.

بتتا بتررستتتی رابتزتته  در  شتتتتده  انتجتتام  هتتای 

زراعی    هتایطی ستتتالرقم گلچین  العمتل   کع

هتای زنتگ زرد،  نستتتبتت بته بیمتاری  99-1394

توری  ای نواری و لکهپودری، لکه قهوه ستفید 

این رقم نستبت به زنگ زرد    نشتات داد که واکنش

جو نیمه متاوم، نستتبت به ستتفید  پودری نیمه 

ای نواری  قهوهحساس تا نیمه متاوم، در برابر لکه  

نیمته متتاوم تتا متتاوم و لکته توری نیمته متتاوم 

های واکنش رقم  باشتد. بر استاس نتای  ارزیابیمی

تتنتش بترابتر  در  زنتتده شتتتوری گتلتچتیتن  غتیتر   هتتای 

 و خشتتتکی مشتتتخص شتتتد که این رقم در برابر   

تنش شتتتوری دارای تحمتل بتاال و در برابر تنش 

 باشد.خشکی دارای تحمل متوس  می
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 زهک و صحرا م شاهد  ا رقادر متایسه با    رقم گلچین خصوصیاال زراعی و مورفولوژیک  -5جدول 
 

 مشخصاال زراعی
 اقلیم گرم و مرطوب شمال ایرات اقلیم گرم و خشک جنوب ایرات 

 صحرا رقم  رقم گلچین  زهک رقم  رقم گلچین 
 کیلوگرم  4174 کیلوگرم  4502 کیلوگرم  3938 کیلوگرم  4311 میانگین عملکرد
 بهاره بهاره بهاره بهاره عادال رشد
 شش ردیفه شش ردیفه شش ردیفه شش ردیفه تعداد ردیف

 94 91 87 83 ارتفاا بوته )سانتیمتر(
 129 123 85 80 تعداد روز تا گلدهی
 166 161 124 119 تعداد روز تا رسیدت
 38 38 39 39 طول دوره پر شدت دانه
 38 37 39 34 وزت هزار دانه )گرم(

 روشن روشن خاکستری روشن رنگ دانه
 متاوم متاوم متاوم متاوم متاومت به خوابیدگی

 متاوم متاوم متاوم متاوم متاومت به شکنندگی محور سنبله

 نیمه متاوم  نیمه متاوم  - نیمه متاوم  زنگ زرد
 نیمه متاوم  نیمه متاوم تا نیمه حساس  نیمه متاوم  نیمه متاوم تا نیمه حساس  سفید  پودری

 نیمه متاوم  نیمه متاوم تا متاوم - نیمه متاوم تا متاوم ای نواریلکه قهوه 
 نیمه متاوم  نیمه متاوم  نیمه متاوم  نیمه متاوم  هالکه برگی

 12 3/11 5/12 3/11 درصد پروتئین دانه

 

 ترویجیتوصیه 

و ستتتتازگتاری    مزلوببتا توجته بته عملکرد  

بته شتتترای  گرم وخشتتتتک    رقم گلچین  خوب

و گرم و مرطوب شتمال ایرات و تحمل در  جنوب 

هتای غیر زنتده شتتتوری و خشتتتکی، برابر تنش

و متاومت به   شتکنندگی محور ستنبلهبه متاومت 

ین  ا ، ای نواری و لکته توریهتای لکته قهوهبیمتاری

منتاطق گرم  جهتت کشتتتت در اراضتتتی آبی  رقم

های  استتاتشتامل   ایراتهای جنوبی واق  در استتات

بوشتتهر، هرمزگات، ستتیستتتات و   ایالم،خوزستتتات، 

های فارس و بلوچستتتات و نیز مناطق گرم استتتات

های شتمالی ایرات شتامل گلستتات، و استتات کرمات

بر اساس گردد.  توصیه می  مازندرات و دشت مغات

ای رقم گلچین  از ارزیابی مشتتاهده نتای  حاصتتل

هتای غیرزنتده شتتتوری و خشتتتکی در برابر تنش

هتا،  متحمتل بوده و در صتتتورال وجود این تنش

کشتتت این رقم در متایستته با ستتایر ارقام موجود 

باشتتد ولی در صتتورال وجود آب در اولویت می

های غیر زنده سایر ارقام  کافی و عدم وجود تنش

شتوند.در  صتیه میپرپتانستیل جو برای کاشتت تو

حال حاضتتتر رقم گلچین بعد از اکستتتین، دومین 

رقمی استتتت کته قتابلیتت کشتتتت در هر دو اقلیم  

گرم جنوب و شتتتمال کشتتتور را دارد. میزات بزر  

توصتیه شتده برای کاشتت این رقم بر استاس وزت  

کیلوگرم برای کتاشتتتت   135الی    120هزار دانته  

شتود. توست  دستتگاه خزی کار غالال توصتیه می

نی بزر قبل از کاشتتت کنترل مویری بر ضتتدعفو

بتتیتتمتتاری قتتهتتوهروی  لتتکتته  و هتتای  نتتواری  ای 

های آشتتکار و پنهات جو دارد و توصتتیه  ستتیاهک

شتود جهت ضتدعفونی این رقم از ستمومی از  می

کتاربنتدازیم  قبیتل کتاربوکستتتین تیرام و ایورودیوت

استتتفاده شتتود. میزات کود پیشتتنهادی بر استتاس  
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باشتتد  متفاوال می  شتترای  اقلیمی و خا  منزته

ولی نحوه تغتزیته گیتاه از قبیتل میزات آبیتاری و 

میلیوت   5/3  –  5/4کود بتایتد طوری بتاشتتتتد کته  

 سنبله در هر هکتار وجود داشته باشد.

 

 منابع 

ارتباطاال. . مرکز فناوری اطالعاال و 1399-400آمارنامه کشتاورزی محصتوالال زراعی    .1401بی نام.  -1

 صفحه. 100وزارال جهاد کشاورزی. 

قزوینی، ح. ا.، کوهكن، ش. ع.، لک زاده، ا.، فالحی، ح. ع.، آلت جعفربای، ج.، قاسمممی، م.، امینی،  -2

زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب   .1392ع. ا.، طبیب غفاری، س. م. و سرخی هلل لو. ب. 

ترویجی یافته های تحتیتاتی در -. نشتتریه علمیبرای کاشتتت در مناطق گرم و خشتتک جنوب کشتتور

 .15-26: 3(1گیاهات زراعی و باغی. )

قزوینی، ح. ا.، لمک زاده، ا.، کوهكن، ش. ع.، جبماری، م.، براتی، ع.، فالحی، ح. ع.، خمانزاده قره  -3

آغماجلوسممفلی، ح.، شممهبمازی هومونلو، ک.، یوسممفی، ا.، اقنوم، ر.، صممفوی، ص. ع.،  اکری، ع.، 

ن.، نیكخواه، ح. ر.، طهماسمبی، س.، دادرضمایی، س. ط.، نایری، س. م.، شمریفی الحسمینی،  کازرانی،

اکستتین، رقم جدید جو شتتش ردیفه با ستتازگاری مناستتب در   .1397م.، دالوند، م. و رخشمنده رو. م. 

ترویجی یافته های تحتیتاتی در گیاهات زراعی و باغی. -اراضتتی آبی اقلیم گرم کشتتور. نشتتریه علمی

(2)7  :159-149. 

قزوینی، ح. ا.، لمک زاده، ا.، کوهكن، ش. ع.، فالحی، ح. ع.، جبماری، م.، براتی، ع.، کوچكی، ا. ر.،  -4

اقنوم، ر.، صمفوی، ص. ع.، شمهبازی هومونلو، ک.، طهماسمبی، س.، خانزاده، ح.، قاسممی، م.، نیكخواه، 

نوروز، رقم جتدیتد جو   .1399.  ح. ر.،  اکری، ع. ا.، دهقمان، م. ع.، طبماطبمائی فرد، ن. و دالونمد. م

متاوم به ورس مناستتب کشتتت در اراضتتی آبی اقلیم گرم و خشتتک جنوب. نشتتریه علمی یافته های 

 .53-66: 9(1تحتیتاتی در گیاهات زراعی و باغی. )

5. Anonymous, FAO. 2019. http://www.fao.org/faostat. 

6. Lin, C. S. and Binns, M. R. 1988. A superiority measure of cultivar performance for 

cultivar × location data. Can. J. Plant Sci. 68(1): 193-198. 

7. Saari, E. E. and Prescott, L. M. 1975. A scale for appraising the foliar intensity of 

wheat disease. Plant Dis. Rep. 59: 377-380.  

8. Yan, W and Tinker, N. A. 2006. Biplot analysis of multi-environment trial data: 

Principles and applications. Can. J. Plant Sci. 86(3): 623–645. 

http://www.fao.org/faostat

