
 علوم گیاهان زراعی ایران

 (45-62)ص 1400زمستان 4، شمارة 52دورة 
Iranian Journal of Field Crop Science 

Vol 52, No 4, Winter 2022 (45-62) 

DOI: 10.22059/IJFCS.2020.304207.654727 

 

 

 

* Corresponding author E-mail: jahansuz@ut.ac.ir  

 (.Hordeum vulgare Lعملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ارقام قدیمی و جدید جو ) ارزیابی

 ( جهت کشت در استان البرزTriticosecale wittmackمناطق معتدل و تریتیکاله )
 

 3زاده، سعید صوفی2*، محمدرضا جهانسوز1ثریا نوید

وه کشاورزی گر استادیار، -3نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،  تری و استاد، گروه زراعت و اصالحدانشجوی دک -2و1

 اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 (21/7/1399 تاریخ پذیرش: - 24/3/1399)تاریخ دریافت:   

 چکیده
و ( 1393-94عی )سال زرا کرج یاتم یازمان انرژس یاهسته یپژوهشکده کشاورز یقاتیتحق دو ساله در مزرعه یشیآزما

با  یکامل تصادف یهادر قالب طرح بلوک، (1395-96)سال زراعی  کرج یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد یقاتیمزرعه تحق
 تفاوت تمام ،لهکایتیدر ارقام جو و ترو دو رقم تریتیکاله بود.  رقم جو 14شامل  شیآزما یمارهایسه تکرار انجام شد. ت

که از جمله  رودشت یاو رقم اصالح شده با دانش هسته 03 حانی، ر30فجر ارقام . ر بوددایمعن صفات مورد مطالعه کامالً
از  یاریو بس شتو زیستی، شاخص بردا از نظر عملکرد دانه ارقام رینسبت به سا ،ارقام جدید، شش ردیفه و پاکوتاه بودند

 حاظاز لنیز  الهکیتیتر ارقام .بودندتر مناسبکشت در استان البرز  یبراالً احتماو  داشتند یرترمورفولوژیک بصفات 
ر در نجه باروافزایش صفات عملکرد دانه، تعداد پ ،جو دیدر ارقام جدداشتند.  ینسبت به اکثر ارقام جو برترعملکردی 

رقام اود شاخص برداشت شد. در اعث بهبب ،بارور و کاهش ارتفاع بوته بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد پنجه
های سنبله و اندام زار دانه، طولتعداد دانه در سنبله، وزن ه شیتبع افزاو دانه به یستیز یتوأم عملکردها شیافزا ،کالهیتیتر

و  رودشت ،03 حانی، ر30ارقام پرمحصول فجر  یبندبا توجه به گروه برداشت ارقام شد. اخصش شیموجب افزا ،دمگل
ناسب مرتبط با مصفات  یدارامذکور  ارقام کهنیو نظر به ا 10در فاصله اقلیدسی  مجزا یدر کالسترها کالهیتیارقام تر
 ی،نژادبه یهاهدر برنام نیعنوان والدو با ارقام کم محصول به گریکدیارقام با  نیا بیاز ترک توانی، بنابراینمبودندعملکرد 
 .بهره جست نیو برتر از والد یبیمناسب ترک اتیبا خصوص ارقام دیجهت تول

 ، جو، شاخص برداشت، عملکرد زیستی.کالستر هیتجزارتفاع بوته،  :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
A two-year experiment was conducted as completely randomized block design with three replicates on 
the field conditions, at the Agricultural Research Institute of Atomic Energy Organization in Karaj (2014-
2015) and Agricultural Research Station of the College of Agriculture and Natural Resources, University 
of Tehran in Karaj (2016-2017). Treatments included 14 barley and two triticale cultivars. Based on the 
results, there were significant differences between measured traits in the most of the studied cultivars. In 
both years of the experiment, the newer, six rows and dwarf cultivars (Fajr 30 and Reyhan 03) and 
Roudasht (improved with gamma-irradiated) had higher grain and biological yields and harvest index and 
more essential morphological traits than older cultivars and they were more suitable for cultivation in 
Alborz province. Result also showed that in most traits, triticale cultivars (Sanabad and Joualino) had 
considerable advantage over barley cultivars in case of most traits. Therefore, it can be considered as an 
alternative or complementary plant for providing human food as well as livestock feed in Alborz 
province. In the new barley cultivars, grain yield and the number of fertile tiller in plant and spikes per 
unite area increase and a plant height decrease improved the harvest index. Therefore, in the triticale 
cultivars, both biological and grain yields increases, followed by an increase in the number of seeds per 
spike, 1000 seed weight, plant height and spike and peduncle lengths, improved the harvest index. Due to 
the grouping of high yielding cultivars (Fajr 30, Reyhan 03, Roudasht) and triticale cultivars in separate 
clusters at Euclidean distance 10, and considering that these cultivars had suitable traits related to yield, 
so it could be cross these cultivars with low yield cultivars as parents in breeding programs to introduce 
cultivars with suitable crossing characteristics and better than parrents.  
Keywords: Barley, biological yield, cluster analysis, harvest index, plant height. 
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 مقدمه

که با توجه به  استتوقع و کم الرشدعیجو از غالت سر

از نظر آب و هوا  یاگسترده یباال، سازگار یکیتنوع ژنت

 یمنقش مه عنوان یک محصول استراتژیک،بهو  دارد

از ممالک جهان و  یاریمردم بس ییغذا تیدر امن

تریتیکاله نیز  (.FAO, 2018دارد )مناطق خشک 

از  1987ای است که در سال هیبرید اصالح شده

( و چاودار .Triticum aestivum Lتالقی بین گندم )

(Secale cereal L.به ) دست آمده است. این محصول

کم توقع است و در شرایط خشکی، شوری و اراضی 

عملکرد باالیی دارد و زراعت آن همانند جو  ای،حاشیه

در مناطقی که کشت گندم توجیه ندارد، پیشنهاد 

(. تریتیکاله McGoverin et al., 2011شود )میشود

عنوان گیاهی دو منظوره )دانه و علوفه( است و به

جایگزین جو، سویا و ذرت، در تغذیه دام و طیور 

(، Fras et al., 2016; Zhu, 2018شود )استفاده می

از عناصر  ییدرصد باال یحاونیز  کالهیتیسبوس تر

هضم  تیقابل و و مس است یآهن، رو م،یسد م،یکلس

درصد گزارش شده  99تا  96نشاسته دانه آن حدود 

 زانیم نیهمچن (.Katouk et al., 2015) است

 شتریب ماز گند کالهیتیتر نیتونیو م نیزیل نهیدآمیاس

 یدهایاس نیا زانیم (.Katouk et al., 2015) است

 کالهیتیتر اهیگ تیمز نیدر غالت کم است که ا نهیآم

باالتر آن نسبت به گندم  ییزش غذاباعث ار تواندیم

 نهیآم یدهایاس نیا شیافزا یبرا و اساس نیشود. بر ا

درصد آرد آن را با گندم  50تا  توانیدر گندم نان، م

انواع نان،  هیاز آرد آن در ته کهنیا ایو  ردمخلوط ک

 ,Zhuد )استفاده نمو کیو ک یماکارون ت،یسکویب

ر میزان عملکرد این (؛ بنابراین هر گونه تغییر د2018

گیاهان، تأثیر شگرفی بر تولید غذا و علوفه در کشور 

 گذارد.برجای می

کنش ساختار حاصل برهم ی،زراع اهانیدر گ دیتول

که  باشدیم یدر مراحل مختلف رشد طیو مح یکیژنت

 ،یاز مراحل رشد کیکه در هر  یشناخت صفات

لکرد عم راتییو تغ دهدمیقرار  ریثأعملکرد را تحت ت

. استارزشمند  اریبس کندیم فیو توص نییرا تب

است که توسط تعداد  یصفت کم کی ،عملکرد دانه

 نیا یریپذو چون توارث شودیژن کنترل م یادیز

، است نییپا طیو مح پیاثر متقابل ژنوت لیصفت به دل

بر اساس عملکرد دانه در  میانتخاب مستق نیبنابرا

. عملکرد دانه ستین ریپذچندان امکان ،جهت بهبود آن

متشکله آن  یااجز یاز اثرات تجمع یناش که غالت

قرار دارد و  یمیعوامل اقل ریتحت تأث، باشدیم

 مختلفگونه از لحاظ صفات  کیمختلف  یهاپیژنوت

از  یتعداد ریبا هم متفاوتند و عملکرد دانه تحت تأث

بنابراین  ؛(Corraliza et al., 2019صفات است ) نیا

بر اساس صفات مؤثر بر  انتخاب رقم مناسبو  نشیگز

در  ژهیوکشت در مناطق خاص به عملکرد جهت

و  است تیبا اهم اریخشک بس مهیمناطق خشک و ن

و  یطیمح یهامقاومت به تنش شیدر افزا تواندیم

 داشته باشد ییکاهش خالء عملکرد نقش بسزا

(Alsayayydeh et al., 2019.)  ،یبررساز این رو 

به  دنیعملکرد و رس شیدر افزا اهیگ ختلفمصفات 

 حیو تشر آلدهیا ارقامشناخت  قیاز طر دیتول لیپتانس

در هر  ییکننده عملکرد نها نییکه تع ییهازمیمکان

 باشد تیبا اهم اریبس تواندیهستند م طیمح

(Donald, 1968) .راندمان فتوسنتز یکیاختالفات ژنت، 

 جمله صفات تحت تأثیر خصوصیات مختلف گیاهی از

در که  باشدو اجزای عملکرد گیاه می کیمورفولوژ

و  متفاوت استگیاهان و ارقام مختلف یک گونه 

بر میزان فتوسنتز  ،تأثیر بر جذب نور باممکن است 

 نیب یهمبستگ نییتعارقام مختلف تأثیر داشته باشد. 

عملکرد و  یعملکرد دانه و اجزا ژهیوصفات مختلف به

فرصت را فراهم  نیا ،هاآن یو معلول روابط علت نییتع

به  یکه منته ییاز اجزا بیترک نیترکه مناسب کندیم

گونه  نیانتخاب شود. در ا ،شودیم شتریعملکرد ب

ساده به  یهایمطالعات، انتخاب بر اساس همبستگ

هر  رایز ؛داشته باشد یمطلوب جینتا تواندینم ییتنها

 یآن رابطه مثبت یاز اجزا یعملکرد و تعداد نیچند ب

 نیب یمنف یهایوجود همبستگ یوجود دارد، اما گاه

که توجه به  شودیعملکرد باعث م یاز اجرا یبعض

 شیدر افزا یعنوان عاملهمزمان به طورهمه اجزا به

است  یضرور نیبنابرا ؛سودمند نباشد ،عملکرد غالت
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عملکرد  یاجزاصفات مختلف و طور همزمان اثر که به

 دانه مورد توجه واقع شود.بر عملکرد 

جهت بررسی ارتباط صفات مختلف  یمختلف یهاروش

 بیضرا یوجود دارد که بررسدر گیاهان زراعی 

. باشدیمتداول م یهااز جمله روش یهمبستگ

 جو، ررسیدارقام جدید و که محققین گزارش کردند 

تفاوت عملکرد به علت  نیکه ا دارند بیشتریعملکرد 

جه و دانه در سنبله، شاخص سطح افزایش تعداد پن

 .(Verma et al., 2013و کاهش ارتفاع ارقام بود ) برگ

Kren et al  2014) ) گزارش کردند که عملکرد دانه

 نیشتریو طول سنبله ب یزنبا قدرت پنجه ،جو

صفات از  نیو ا داردرا  داریمثبت و معن یهمبستگ

 عملکرد هستند. شیدر افزا یدیجمله صفات کل

زنی توسط عوامل پنجه کهراین با توجه به اینبناب

ژنتیکی، تیپ رشد، شرایط محیطی )دمای خاک و 

با ، بنابراین شودهوا( و عملیات زراعی کنترل می

زنی مقایسه ارقام مختلف جو و کشف خصوصیات پنجه

های مدیریتی مناسب در توان از سیستمها میآن

ت افزایش جهت افزایش تعداد پنجه بارور و در نهای

Singh(2012 )  تعداد دانه و عملکرد استفاده کرد.

با  سهیکه ارقام پرمحصول گندم در مقا کردگزارش 

در متر مربع  یشتریتعداد دانه ب ،ارقام کم محصول

در  .ها کمتر بوداند، اما وزن هزار دانه آنداشته

عملکرد  نیب یداریمثبت و معن یهمبستگای، مطالعه

و طول بوته نه در متر مربع، ارتفاع دانه و تعداد دا

صفات را از جمله  نیو ا ارقام جو گزارش شدسنبله 

ند عملکرد دانه جو عنوان کرد شیعوامل افزا نیترمهم

(Mekonnon, 2014). Ahmadi et al (2016 ) در نیز

های ارزیابی عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ

و غیرمستقیم  مختلف گندم دیم بهاره، اثرات مستقیم

صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله و وزن دانه بر عملکرد 

 ،را بررسی و گزارش کردند که تعداد سنبله و وزن دانه

برخی محققین داشت. اثر مستقیم زیادی بر عملکرد 

نیز وجود همبستگی مثبت بین شاخص برداشت و 

و اظهار داشتند که ارقام  ندعملکرد دانه را گزارش کرد

از  شتر،یه علت ارتفاع کم و شاخص برداشت بب دیجد

 بودندبرخوردار  یمینسبت به ارقام قد ییعملکرد باال

(Gabriella et al., 2006; De vita et al., 2007 .)

Ameri et al (2011) وزن کاه و  گزارش کردند که نیز

 یتأثیر مستقیم و مثبت را بر رو نیبیشتر ،کلش

صفات  ،پس از آن و داشتارقام گندم عملکرد دانه 

 ،تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت

 یتأثیر مستقیم و مثبت را رو نیترتیب بیشتربه

 گفته شده و. باتوجه به موارد داشتندعملکرد دانه 

و اجزای آن و صفات  عملکرد منظور ارزیابیبه

قدیمی و جدید  ارقامو مرتبط با عملکرد  مورفولوژیک

استان البرز، در  هکالیتیو تر معتدل مناطق جو

تا طی مقایسه ارقام  دو ساله انجام شد یشیآزما

مختلف جو و تریتیکاله، ارقام مناسب جهت کشت در 

منطقه معرفی شوند و قابلیت کشت گیاه دومنظوره 

عنوان ای( تریتیکاله نسبت به جو بهای و دانه)علوفه

 گیاه جایگزین و مکمل برررسی شود.
 

 هاو روش مواد

اجرا دوساله  یامزرعه شیصورت آزماپژوهش حاضر به

در  و 1393-94 یسال زراعشد که آزمایش اول در 

 ایهسته یپژوهشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

 در سال زراعیدوم  و آزمایش کرج یاتم یسازمان انرژ

دانشکده  یژوهشپ -ی زشدر مزرعه آموو  96-1395

 .رآمداجرا دبه ع در کرج دانشگاه تهران واق یکشاورز

 اطالعات هواشناسی و مختصات جغرافیایی مزارع مورد

 ارائه شده است. در سال دوم 1مطالعه نیز در جدول 

آزمایش، دماهای کمینه، بیشینه، حداقل دمای مطلق 

 منطقه در طول فصل رشد ارقام جو و تریتیکاله نسبت

ع ها و مجموبه سال اول آزمایش کمتر و میزان بارش

تعداد روزهای یخبندان منطقه بیشتر بود که عمده 

صورت برف و تگرگ اتفاق افتاد ها در سال دوم بهبارش

 (.1)جدول 

بر  یشیخاک مزرعه آزما اتیخصوص یمنظور بررسبه

 نیاز چندو از اعماق مختلف  شه،یعمق نفوذ ر هیپا

 ه،یتجز جهیبر اساس نت و شد یبردارنقطه مزرعه نمونه

بود لوم شنی رسی  یشیآزما یهامزرعهبافت خاک 

  (.2)جدول 
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 های آزمایشمورد مطالعه در سالمزارع  ییایمختصات جغرافاطالعات هواشناسی و  -1جدول 

Table 1. Weather information and geographical coordinates of studied fields in 2 years 
2016-2017  2014-2015 

Month Geographical 
coordinates 

NFD 
Rain 
(mm) 

Tam 
Tdaily 

(oc) 
Tmax 
(oc) 

Tmin 
(oc)  

Geographical 
coordinates 

NFD(day) 
Rain 
(mm) 

Tam 
Tdaily 

(oc) 
Tmax 
(oc) 

Tmin 
(oc) 

Latitude 10 2.40 -7.3 16.47 23.06 9.89  Latitude 0 5.00 4.1 14.07 19.84 8.30 October 

(degree) 14 0.90 -11 8.90 14.68 3.12  (degree) 2 31.40 -1.0 8.00 12.56 3.43 November 
35.80 20 41.10 -4.4 4.64 9.30 0.03  35.84 7 22.80 -2.2 5.91 10.27 1.54 December 

Longitude 21 19.61 -4.7 4.00 8.61 -0.50  Longitude 16 2.90 -7.2 4.74 9.73 -0.24 January 
(degree) 2 26.01 -6.9 2.64 7.50 -2.23  (degree) 10 24.70 -5.9 6.27 11.36 1.18 February 

50.57 2 37.70 -1.3 9.18 14.08 4.28  51.30 4 30.10 -2.9 9.42 15.18 3.66 March 

Elevate (m) 

1292 

0 43.70 -0.4 15.23 20.94 9.53  

Elevate 

1297 

0 14.20 2.6 16.16 22.62 9.70 April 
0 29.80 11.9 21.47 28.95 13.99  0 8.80 6.6 21.46 29.40 13.51 May 

69 201.22 -

3.01 
10.32 15.89 4.74  39 139.90 -0.7 10.75 16.37 6.13 During 

growth 

Tmin ،میانگین حداقل دمای روزانه :Tmax ،میانگین حداکثر دمای روزانه :Tdaily ،میانگین متوسط دمای روزانه :Tam حداقل دمای مطلق :

 : تعداد روزهای یخبندان.NFDهای روزانه هر ماه و : مجموع بارشRainماهانه، 
Tmin: average of daily minimum temperature, Tmax: average of daily maximum temperature, Tdaily: average of daily temperature, 

Tam: absolute monthly minimum temperature, R: total daily rainfall per month, NFD: number of frost days. 
 

 صوصیات خاک مزارع مورد آزمایش در اعماق مختلفخ -2جدول 
Table 2. Properties of Soil on the different experimental sites at various depths 

%Silt %Clay %Sand Soil Texture Bulk density 
(gcm-3) 

OM 

(%) 
pH EC 

(ds m) 

Depth 

(cm) Year 

14.3 24.1 61.6 Sandy Clay Loam 1.38 1.13 7.83 1.43 0-30 
2014-2015 15.6 22.3 62.2 Sandy Clay Loam 1.69 0.98 7.80 1.22 30-60 

15.6 22.3 62.2 Sandy Clay Loam 1.39 0.83 7.82 1.29 60-90 

39 33 28 Sandy Clay Loam 1.35 1.98 8.4 2.77 0-30 
2016-2017 40 34 26 Sandy Clay Loam 1.38 0.40 8.3 3.01 30-60 

40 34 26 Sandy Clay Loam 1.19 0.20 8.4 1.54 60-90 

 

 16با  یکامل تصادف یهادر قالب طرح بلوک شیآزما

شامل  شیآزما یمارهایاجرا شد. ت تکرارو سه  ماریت

)کویر، والفجر، ماکوئی،  شش ردیفهرقم جو  14

، یوسف، 30، نصرت، بهمن، فجر 03ریحان، ریحان 

رخ و )به دو ردیفهو ( 03نیک، لوت ریحان  و رودشت

دو رقم  غالب در مناطق معتدل کشور ودشت( 

 هایسال نیبودند که در ب )سناباد و جوانیلو( کالهیتیتر

کشت قابل  رزی سطح و اندشده یمعرف 1358 -1392

(. 3داشتند )جدول  رانیدر مناطق معتدل ا یتوجه

 

 تریتیکاله در آزمایش حاضر وهای رشدی ارقام مورد مطالعه جو برخی از ویژگی -3جدول 

Table 3. Some growth characteristics of barley and triticale cultivars, studied in the experiment 
Maturity 

Type 
Growth 

type 
Height 
(cm) 

Yield 
 (t ha-1) 

Year 
introduced Cultivars  

Maturity  
Type 

Growth 
type 

Height 
(cm) 

Yield 
 (t ha-1) 

Year of 
introduction Cultivars Crop 

Semi early Facultative 80 5.5-6 2009 Fajr 30  Early Spring 90 4.5-5.5 1980 Kavir 

Barley 

Early Facultative 90 5.5-6.5 2010 Youssef  Semi early Winter 110 5.5-6.5 1986 Valfajr 
Semi early Facultative 85 6-6.5 2013 Nike  Late Winter 105 5.5-6.5 1991 Makouee 

Middle Facultative 75 5-5.5 2013 Lout  Semi early Facultative 90 5-5.5 1994 Dasht 
Middle Facultative 75 5-5.5 2013 Roudasht  Early Facultative 90 6-7 1994 Rayhan 
Early Facultative 80 7-8 2014 Rayhan 03  Middle Facultative 100 5.5-6 1996 Nosrat 

Semi early Facultative 76 6-6.5 2014 Behrokh  Late Winter 80 5.5-6.5 2009 Bahman 
Middle Winter 110 5.5-6 1986 Sanabad  Middle Winter 110 6.5-7 1986 Jualino Triticale 

 نام.منبع: بی

Source: Anonymous 
 

 یارقم هسته الزم به ذکر است که رقم جو رودشت،

در  یگر 200که با استفاده از اشعه گاما و دز  بود

ی استان البرز و صنعت یپزشک ،یپژوهشکده کشاورز

از  یبیترک زیانتخاب ارقام ن یمبنا د.شده بو یپرتوده

ودرس، )ز یرشد پیت یهایبندسطوح مختلف طبقه

(، ارتفاع )پاکوتاه، ررسیزودرس، متوسط رس و د مهین

)ارقام  ی)معتدل( و سال معرف میمتوسط و پابلند(، اقل

( 1385-1392 یهاسال یشده ط یارقام معرف،دیجد
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( بود. بر 1358-1384 یهاسالی، متعلق بهمیو قد

 دو گزارش سازمان جها یدانیم یدهایاساس بازد

رد مطالعه، فقط ارقام بهمن، ارقام مو نیدر ب یکشاورز

در منطقه کرج کشت  عیدر سطح وس وسفیو  حانیر

  .شودیم

در  نیزم یسازآماده اتیطرح، عمل یمنظور اجرابه

پس و منظور  نیبد ؛صورت گرفت ورماهیدوم شهر مهین

خاک با استفاده  حیجهت تسط زنیسکید اتیاز عمل

د ر واحو پشته شد. ه یاقدام به احداث جو ،از فاروئر

متر با  ششکاشت به طول  خط 12 یدارا یشیآزما

حدود  بود که با اعمال فاصله متریسانت 5/15فاصله 

بوته در متر  400تراکم  ف،یرد یرو متریسانت 5/1

 ،آزمون خاک نتایج مربع در نظر گرفته شد. بر اساس

 اوره، در هکتار کود لوگرمیک 150حدود  قبل از کاشت

تار نیز کود فسفات آمونیوم و کیلوگرم در هک 100

مصرف شد  کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل 100

 150 ،یکود ازیمتناسب با ن زیو در طول فصل رشد ن

 یدهساقه لیدر مرحله اوا اورهدر هکتار کود  لوگرمیک

 یصورت سرک مصرف شد. قبل از کاشت بذرها، برابه

 شد یاریمزرعه آب ،سطح سبز نهیشیب دستیابی به

کاشت بذرها در سال اول  اتی( و عملکاریرمی)ه

 در سال دوم در اواسطمهرماه و  23در آزمایش 

 وانجام شد  یصورت دستهب ،آبان( 15ماه )آبان

 یاریمزرعه آب ،کاشت اتیبالفاصله پس از اتمام عمل

بر  یاز وقوع تنش خشک یریمنظور جلوگشد. به

 در هر دو رشد، یبرا لیپتانس طیشرا جادیو ا اهانیگ

 یاریآب مزارعپنج بار  ،رشد دوره یدر طسال آزمایش 

هرز مزرعه نیز هایدر هر دو سال آزمایش نیز علف شد.

صورت دستی وجین شد. مزارع مورد مطالعه عاری از به

ی هرگونه آفات و بیماری بودند؛ بنابراین هیچ کنترل

 انجام نشد. 

 کیحدود  آن،عملکرد و اجزاء  یریگمنظور اندازهبه

پس از حذف وسط هر کرت  فیاز چهار ردمربع متر 

هر  ییو انتها ییابتدا متریسانت 50) ایاثر حاشیه

تعداد و پس از شمارش برداشت شد ی(شیواحد آزما

بوته کامل از هر کرت نیز  10 ،سنبله در متر مربع

گیری صفات مورفولوژیک طور تصادفی جهت اندازهبه

سنبله(، تعداد  یبرگ و تا انتها نیارتفاع بوته )تا آخر

سنبله +  یهاکل، بارور و نابارور، طول اندام یهاپنجه

 و اجزای عملکرد و دمگل شکیسنبله، ر شک،یر

. ( انتخاب شدوزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله)

 یدمگل تا انتها یاز انتها شکیطول سنبله + ر

 که در امتداد سنبله قرار داشتند، ییهاسنبله

با  نیز هر قسمت سنبله شکیشد. طول ر یریگاندازه

 یهاشکیتفاوت داشتند؛ بنابراین طول ر گریکدی

 یبرا شد. یریگاندازه زیهر سنبله ن یکنار یهاقسمت

( و Biological Yield) زیستی هایعملکرد یریگاندازه

مورد هدف به مدت  یهااندامنیز  (Grain Yield) دانه

قرار  گرادیسانت هدرج 75 یماساعت در آون با د 48

وزن  ی گرمیتالیجید یبا ترازوها تیداده شد و در نها

. شاخص برداشت گیری شدها اندازهخشک آن

(Harvest Index) 1با استفاده از معادله  زیارقام ن 

 :محاسبه شد

      1-(kg haHI= (Gy(/ kg haBY)-1(( ×100   (1) معادله

 یافزارهاتفاده از نرمبا اس یآمار یهاهیتجز تمامی

 و صورت گرفتSAS (SAS Institute, 2008 ) یآمار

، GLM یهاهیاز رو ،ازیمنظور و با توجه به ن نیبد

MEANS  وCORR هیاستفاده شد. قبل از تجز 

 در هر یشیآزما یخطا عیزاز نرمال بودن تو انس،یوار

 یهابودن آن در بلوک کنواختیو  مارهایاز ت کی

 هیتجز اتیحاصل شد و سپس عمل اننیاطم یشیآزما

طور مجزا برای هر بهها داده نیانگیم سهیمقاو  انسیوار

سطح  دردانکن ای چنددامنهبر اساس آزمون سال، 

صورت گرفت. الزم به ذکر است که چون درصد  کی

، در دو منطقه و در دو سال متفاوت اجرا شد شیآزما

و  سالامل هر دو عاثر  ،ارقام نیتفاوت بدر بنابراین 

 صورتبه شیبنابراین هر آزما بود؛قابل توجه  مکان

 شد. زیساده آنال هیتجز

 

 نتایج و بحث

 عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو و تریتیکاله

بین ها نشان داد که داده انسیوار هیجدول تجز جینتا

 یصفات عملکرد و اجزادر  کالهیتیارقام جو و تر

 و سال آزمایش،در هر دو شاخص برداشت عملکرد 



 ...عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ارقام قدیمی و جدید جو  ارزیابی و همکاران: نوید  50 

 

وجود  ی در سطح احتمال یک درصدداریمعنتفاوت 

 (.4)جدول  داشت

 عملکردهای زیستی و دانه

 دانه عملکرد زانیم نیشتریب شیآزما اول سال در

 در لوگرمیک 7672) 30 فجر دیجد ارقام در بیترتبه

 ،(هکتار در لوگرمیک 7577) 03 حانیر و ،(هکتار

 کالهیتیتر رقم زین آن از بعد(. 5 جدول) شد مشاهده

 یاهسته رقم و ،(هکتار در لوگرمیک 7274) سناباد

 عملکرد نیشتریب ،(هکتار در لوگرمیک 7187) رودشت

 ارقام دانه عملکرد زین دوم سال در. داشتند را دانه

 لوگرمیک 7775 کالهیتیتر و 8062 با سناباد) کالهیتیتر

 و کرد دایپ شیافزا اول سال به نسبت ،(هکتار در

 زین جو ارقام نیب دوم سال در. بود جو ارقام از شتریب

 حانیر و 30 فجر دیجد ارقام در دانه عملکرد نیشتریب

 هکتار در لوگرمیک 7119 و 7000 با بیترت به 03

 نیکمتر زین شیآزما سال دو هر در. شد مشاهده

 3985 با اول سال) رخبه فهیرد دو ارقام را دانه عملکرد

 با اول سال) دشت و ،(هکتار در لوگرمیک 4009 و

 .داشتند ،(هکتار در لوگرمیک 3736 و 3305

 های آزمایشدر سال جو و تریتیکالهارقام  اجزای عملکردو  عملکردصفات  انسیوار هیتجز -4جدول 

Table 4. Variance analysis of the yield and yield component of barley and triticale cultivars in 2 years of 

experiment  
Number of 

on fertile 

spikelet 

Number 

of fertile 

spikelet  

Number of 

spikelet in 

spike 

1000 

seed 

weight 

Number 

of seed 

Number of 

spike 
Harvest 

index 
Grain yield 

Biological 

yield 

Degree of 

freedom 

Source of 

variation 

(SOV) 
Year 

ns 0.3 ns 0.5 ns 0.3 ns 2.0 ns 0.7 ns 88720.6 ns 1.2 ns 32129.8 ns 522283.3 2 Block 

2014-2015 
*2.1 **20.1 **21.9 **64.7 **450.1 **197826.3 **83.2 **3882988.3 **1036168.4 15 Cultivar 

0.4 1.2 0.9 3.04 2.28 15607.0 2.5 38282.90 286407.6 30 Erorre 
15.80 6.23 4.95 4.61 3.32 8.66 3.6 3.13 3.84 - CV 

ns 0.8 ns 4.0 ns 2.6 ns 13.3 ns 1.2 ns800664.6 *6.1 ns 86076.0 ns2305206.2 2 Block 

2016-2017 
**3.4 **37.7 **21.6 **49.8 **676.3 **183416.9 **66.9 **5432553.4 *11931982.4 15 Cultivar 

0.4 3.8 2.7 8.40 10.8 17103.9 3.3 12183.7 1041232.7 30 Erorre 

17.44 11.62 8.78 8.98 6.71 10.10 4.92 6.97 8.15 - CV 

 
ns ، **دار در سطح آماری یک و پنج درصد.دار و تفاوت معنیترتیب عدم تفاوت معنیبه : * و  

ns and **: Non- Significant and significant differences at 1 and 5% of probability levels, respectively. 
 

عملکرد دانه ارقام تریتیکاله  ،در سال دوم آزمایش

ارقام جو کاهش یافت  در وفزایش ا اولنسبت به سال 

و  30که میزان کاهش عملکرد دانه در ارقام فجر 

زیرا در سال دوم  (،5جدول کم بود ) 03ریحان 

روی و تلقیح )اواسط آزمایش در مراحل اوایل پنجه

ماه که تقریباً مصادف با مرحله گلدهی برخی فروردین

لبرز از ارقام جو بود(، سرما و برف شدیدی در استان ا

حساس بودن گیاه زراعی جو به علت اتفاق افتاد که به

سرما، عملکرد دانه در اکثر ارقام مورد مطالعه کاهش 

یافت. در برخی از ارقام پابلند )ماکوئی و والفجر( و 

ها بافت سلولزی کمتری داشت ارقامی که ساقه آن

درصد  40رخ( نیز در مرحله گلدهی حدوداً )دشت و به

که از دالیل کاهش عملکرد این ارقام  ورس دیده شد

جدید  رقماز دالیل عملکرد باالی در سال دوم بود. 

، زودرسی و پاکوتاهی این رقم و از دالیل 30فجر 

، 03عملکرد دانه باالی ارقام تریتیکاله و ریحان 

 Navid et al .بودعملکرد زیستی باالی این ارقام 

در ارقام ( گزارش کردند که در مرحله گلدهی 2015)

های تریتیکاله ضریب تخصیص ماده خشک اندام

رویشی )ساقه، برگ، پدانکل( بیشتر از سنبله بوده ولی 

در مرحله برداشت نهایی کاماًل روند برعکس شده و 

های زایشی )سنبله و دانه( ضریب تخصیص اندام

بیشتری داشتند که این امر نشان دهنده انتقال مجدد 

های رویشی گیاه به سمت ممواد فتوسنتزی از اندا

بررسی ضرایب همبستگی باشد. های زایشی میاندام

ساده در این تحقیق نیز نشان داد که عملکرد دانه با 

داری داشت عملکرد زیستی همبستگی مثبت و معنی

در خصوص همبستگی عملکرد دانه و (. 8)جدول 

عمکلرد زیستی گیاهان جو و تریتیکاله، گزارشات 

( گزارش 2014) Yesmin et alدارد.  مختلفی وجود

که عملکرد زیستی کردند که آن دسته از ارقام جو 

ی باالتری نیز از عملکرد دانه ،باالیی داشتند

 .برخوردارند
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 شیآزما یهادر سال کالهیتیو تر و اجزای عملکرد ارقام جوعملکرد  نیانگیم سهیمقا -5 جدول

Figure 5. Mean comparison of the yield and yield component of barley and triticale cultivars in 2 years of 

experiment 

Experiment Cultivars 

Biological 

yield 

)1-kg ha( 

Grain yield 

)1-kg ha( 

Harvest 

index 

(%) 

1000 grain 

weight (g) 

Number of 

Seed (per 

spike) 

Number of 

)2Spike (m 

Number of 

spikelet (in 

spike) 

Number of 

fertile spikelet 

(in spike) 

Number of on-

fertile spikelet 

(in spike) 

2
0
1
4

-2
0
1
5

 

Kavir 13818.1ef 6878.3def 45.43b 43.3ab 46.2ef 1508.bc 20.6bc 18.4bcd 2.2c 

Valfajr 14124de 5957.9h 42.1b 40.8bc 46.7ef 1448.1bc 20.8bc 17.4cde 3.4b 

Makouee 14141.5de 6010.1h 42.4b 34.8fg 43.0g 1221.4d 18.1e 15.4e 2.7bc 

Reyhan 15021.9bcd 6735.7ef 44.8b 35.3efg 56.9ab 1310.8cd 22.8a 20.4ab 2.4c 

Nosrat 15912.2ab 6932cde 43.5b 35.3efg 55.24bc 1307.4cd 23.6a 21.6a 1.9c 

Bahman 13013.5de 6001.8gh 42.8b 29.7h 45.7f 1637.9ab 19.1cde 15.9e 3.2b 

Fajre 30 15004.2bcd 7672.4a 50.5a 33.8g 47.7ef 1544.b 18.1e 16.6ed 1.5d 

Youssef 12229.6g 5521.1i 41.7b 40.1cd 54.9bc 1145.7de 22.3ab 20.2ab 2.1c 

Nik 12435.6g 6212.3gh 49.9a 37.2def 48.9de 1233.9d 18.4de 16.9cde 1.5d 

Lout 12862.5ffg 4946.1j 38.4c 30.6h 53.6cdef 1613.6ab 20.1cd 18.7bc 1.4d 

Roudasht 14876.2cd 7187.4cd 48.6a 37.4def 47.5ef 1797.9a 19.6cde 16.7cde 2.9bc 

Reyhan03 156081.3bc 7577.7ab 48.6a 36.7efg 59.1a 1681.4ab 22.6a 20.3ab 2.4c 

Mean (Six row barley) 14070.6 6494.4 46.5 36.3 50.5 1395.8 20.1 17.9 2.2 

Behrokh 11444.6h 3985.9k 34.8d 41.1bc 20.0i 1509.1bc 22.3ab 20.9a 1.4d 

Dasht 10990.3h 4009.6k 36.4cd 38.2cde 16.3i 1659.6ab 20.7bc 16.5ed 4.2a 

Mean (Six row barley) 11609.4 3997.7 35.6 39.7 18.2 1584.3 21.5 18.7 2.8 

Jualino 16751.3a 6431.2fg 38.4c 46.2a 44.6f 1130.3de 15.8f 14.8f 1.1e 

Sanabad 16649.9a 7274.1c 43.7b 44.35a 51.6d 960.8e 18.9de 17.2cde 1.7cd 

Mean Triticale 16700.6 6908.1 41.3 45.3 48.1 1045.5 17.4 16.0 1.4 

2
0
1
6
-2

0
1
7

 

Kavir 
15706.5cdef

g 
5903.6c 37.5bc 37.8ab 46.3ef 1065.1fg 18.4def 15.4bcd 3.0cd 

Valfajr 16151.0cdef 4913.6def 30.5ef 36.6abc 46.7e 1174.9def 17.4def 13.1de 4.2b 

Makouee 
15547.1cdef

g 
4650.1fg 29.9ef 31.9cd 40.5f 1397.3cd 15.4f 11.5e 3.9b 

Reyhan 16779.4cde 5538.6cde 33.0cde 31.4cd 55.1bc 1061.7fg 20.1bc 17.3bc 2.8cde 

Nosrat 17828.4bc 5618.5cd 31.6de 30.4d 55.5bc 1512.5bc 20.3bcd 17.6bc 2.7de 

Bahman 15089.4defg 5014.9def 33.2cde 23.2e 49.1de 1168.4def 16.9ef 12.8de 4.0b 

Fajre 30 17690.1ab 7000.2b 39.6abc 30.0d 46.3ef 1660.7a 16.6ef 14.2cde 2.3ef 

Youssef 14038.1fg 4608.3fg 32.7de 34.9abcd 46.9e 1144.1ef 18.2def 15.2bcd 2.9cde 

Nik 14947.4defg 5120.9cdef 34.4cde 31.0cd 49.6cde 851.2g 17.2def 14.9bcd 2.3ef 

Lout 14746.1defg 3860.9gh 26.2fg 25.08e 54.1bcd 1357.1cde 19.7cde 17.6bc 2.2ef 

Roudasht 16341.8cdef 5872.2c 36.1bcd 33.2abcd 49.5cde 1673.1a 16.7ef 13.1de 3.7b 

Reyhan03 17221.8cd 7119.7b 41.5ab 31.2cd 56.4b 1447.1bc 20.6b 17.5bc 3.2cd 

Mean (Six row barley) 16007.2 5435.1 33.8 31.6 49.7 1266.3 19.0 16.3 2.7 

Behrokh 13548.3g 3736.8gh 27.6fg 38.5a 20.0g 1403.4cd 20.3v 18.0b 2.2ef 

Dasht 13251.4g 3305.9h 25.1g 34.6abcd 17.64g 1486.5bc 17.9def 12.9de 5.0a 

Mean (Six row barley) 13399.9 3521.3 26.3 36.6 18.9 1444.9 19.1 15.5 3.6 

Jualino 17620.8ab 7770.8ab 44.1a 32.7bcd 73.3a 1190.5def 23.0v 22.6a 0.5fg 

Sanabad 18727.1a 8062.5a 43.3a 33.0bcd 75.6a 1026.7fg 25.9a 25.8a 0.1g 

Mean Triticale 18174.0 7916.6 43.6 32.8 74.5 1108.3 24.5 24.2 0.3 

 باشند.مییک درصد دار آماری در سطح فاقد تفاوت معنی ل،هر سا مربوط به های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستونمیانگین *

* Mean with the same letters in the same column in the same year, are not significantly different at P0.01. 

 

رخ نیز به دلیل دو ردیفه بودن و ارقام دشت و به

رخوردار عملکرد زیستی کم، از عملکرد دانه کمتری ب

ای رودشت از که عملکرد رقم هستهاین با وجودبودند. 

( و ارقام 03، ریحان 30برخی ارقام جو معمولی )فجر

ولی نسبت به سایر ارقام جو از  ،تریتیکاله کمتر بود

داری و معنی زیستی بیشترعملکرد عملکرد دانه و 

از جمله دالیل عملکرد پایین آن نسبت . برخوردار بود

پابلندی رقم و حساسیت آن به  گفته شده، به ارقام

ای نشان داد که که مشاهدات مزرعهطوری، بهبودورس 

ه رقم رودشت دچار ورس ،در بین ارقام مورد مطالع

برخی  . الزم به ذکر است که پایداری عملکرد دانهدش

در  ،، رودشت(03، ریحان 30از ارقام جدید جو )فجر 

در هر دو  ام قدیمی بود.های آزمایش، بیشتر از ارقسال

 یستیاز عملکرد ز کالهیتیارقام ترنیز  شیسال آزما

 کهیطورنسبت به ارقام جو برخوردار بودند؛ به یباالتر

 16649و سناباد با  16751با  لویجوان رقمدر سال اول 

و  17620با  بیترتدر هکتار و در سال دوم به لوگرمیک

عملکرد  انزیم نیشتریدر هکتار ب لوگرمیک 18727

، لذا (5به خود اختصاص دادند )جدول  را یستیز

ای عنوان گیاه علوفهکشت این ارقام در استان البرز به
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در هر تواند در تغذیه دام منطقه حائز اهمیت باشد. می

با  بیترتارقام جو، نصرت )به نیب زین شیدو سال آزما

 03 حانیدر هکتار(، و ر لوگرمیک 17828و  15912

در هکتار(،  لوگرمیک 17221و  15608با  بیتتر)به

 لوگرمیک 13548و  10990و رقم دشت )با  نیشتریب

الزم به  را داشتند. یستیعملکرد ز نیدر هکتار(، کمتر

تبع کاهش بهذکر است که در سال دوم آزمایش و 

های عملکرد دانه ارقام جو، مواد فتوسنتزی در اندام

برخالف عملکرد دانه، رویشی گیاه ذخیره شد؛ بنابراین 

عملکرد زیستی ارقام جو در سال دوم آزمایش نسبت 

در هر دو سال (. 5به سال اول افزایش یافت )جدول 

بهمن، ریحان و یوسف که ارقام آزمایش، عملکرد دانه 

از جمله ارقامی بودند که توسط اکثر کشاورزان استان 

شدند، نسبت به ارقام جدید جو )کویر، البرز کشت می

( و 03، نیک، رودشت، ریحان 30نصرت، فجر 

تریتیکاله )جوانیلو سناباد(، و عملکرد بیولوژیک ارقام 

بهمن و یوسف نسبت به بیشتر ارقام مورد مطالعه 

کمتر بود که این نشان دهنده آن است که با تغییر 

توان میزان رقم و معرفی ارقام جدید به کشاورزان می

محققین طقه افزایش داد. تولید دانه و علوفه را در من

 دیدر تول هاپیژنوت ییاظهار داشتند که توانا

 یهااز اندام یانتقال مواد فتوسنتزبه  الت،یفتوآسم

مواد  رهیدر ذخ اهیگ ییبه دانه و توانا یشیرو

ارتفاع  شیو با افزا رددا یدر دانه بستگ یفتوسنتز

 & Beheshti) ابدییکاهش م عملکرد دانه ،اهیگ

Behboodi Fard, 2010) .Rebetzke et al(2004 )

را مربوط به کاهش ارتفاع  دیارقام جد یعملکرد باال

ها به مقاومت آن شیو افزا)پاکوتاهی(  دیارقام جد

(، نشان داد که 1987) Yauمطالعات  .داندیورس م

نسبت به  یعملکرد باالتر یدارا کالهیتیتر یهانیال

 یهانیود که النم انیب یارقام جو و گندم بودند. و

 یطیبهتر از ارقام جو و گندم از امکانات مح کالهیتیتر

و ورس  هایماریبه ب یشتریو مقاومت ب نداستفاده کرد

 داشتند.

 شاخص برداشت

در سال اول آزمایش، بیشترین شاخص برداشت در 

(، و کمترین در رقم دو ردیفه 5/50) 30فجر  رقم

(. 5 جدولدرصد(، مشاهده شد ) 81/34رخ )به

 03همچنین در هر دو سال آزمایش ارقام ریحان 

ترتیب درصد( و رودشت )به 5/41و  6/48ترتیب )به

درصد( نیز از شاخص برداشت بیشتری  1/36و  6/48

در سال اول نسبت به سایر ارقام برخوردار بودند. 

و  4/38و شاخص برداشت ارقام تریتیکاله )جوانیل

خی از ارقام جو بود درصد(، کمتر از بر 7/43سناباد 

 و سناباد 1/44و ولی در سال دوم این ارقام )جوانیل

. را داشتنددرصد(، بیشترین شاخص برداشت  3/43

شاخص برداشت تمام ارقام مورد مطالعه در سال دوم 

نسبت به سال اول کاهش یافت ولی میزان این کاهش 

در ارقام تریتیکاله کمتر بود که از دالیل آن باال بودن 

مطلب  نیا بود. آزمایش ها در سال دوملکرد دانه آنعم

سهم جو  دیجد یهاپیآن است که ژنوت یایگو

 یرا به عملکرد اقتصاد یاز مواد فتوسنتز یشتریب

 یمیقد یهاپیکه ژنوت یاند، در حالاختصاص داده

 که. باتوجه به اینداشتند یکمتر یعملکرد اقتصاد

بوده و  در گیاه فتوسنتزی ها ذخیره کننده موادساقه

های به اندام هابعد از آن صادر کننده آسیمیالت

ارتفاع بوته و طول پدانکل باشند، لذا اقتصادی گیاه می

شاخص برداشت تحت شرایط تنش افزایش در 

شاخص  لیباشند که از دالمی باشدقابل توجه تواند می

در سال  د.باش دتوانمی کالهیتیارقام تر یبرداشت باال

 30پس از ارقام تریتیکاله، رقم فجر  زمایشآ دوم

درصد(،  1/25)درصد(، بیشترین و رقم دشت  6/39)

تفاوت دیده شده  کمترین شاخص برداشت را داشتند.

خاطر الگوی توزیع مواد در شاخص برداشت، به

ضرایب . بودهای رویشی و زایشی فتوسنتزی بین اندام

شت با همبستگی ساده نیز نشان داد که شاخص بردا

 =83/0r( و دانه ) =47/0rصفات عملکردهای زیستی )

(. در 8داری داشت )جدول ( همبستگی مثبت و معنی

ارقام جو، افزایش عملکرد دانه و در ارقام تریتیکاله، 

بهبود باعث  های زیستی و دانه،عملکردافزایش توأم 

 نیمحقق یبرخ .(5شاخص برداشت ارقام شد )جدول 

شاخص برداشت و  نیثبت بم یوجود همبستگ زین

و اظهار داشتند که  ندعملکرد دانه را گزارش کرد

 یمینسبت به ارقام قد دیشاخص برداشت ارقام جد
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عملکرد  شیافزا یاصل لیدل زین یبود و از طرف شتریب

 ,.Acuna et al) را شاخص برداشت عنوان کردند

2005; De Vita et al., 2007 .)که  گزارشات نشان داد

به علت ارتفاع کم و شاخص برداشت  دیدارقام ج

 یمینسبت به ارقام قد ییاز عملکرد باال شتر،یب

آن است که  یایمطلب گو نی. ابودندبرخوردار 

را  یاز مواد فتوسنتز یشتریسهم ب ،دیجد یهاپیژنوت

که یاند، درحالاختصاص داده یبه عملکرد اقتصاد

 ندداشت یکمتر یعملکرد اقتصاد ی،میقد یهاپیژنوت

(Gabriella et al., 2006; Mekonnon, 2014). 

 تعداد سنبله در متر مربع

تعداد سنبله در متر مربع در هر دو سال  نیشتریب

 سالو  1797رقم رودشت )سال اول با در  شیآزما

در سال دوم  و (5جدول ) مشاهده شد( 1673دوم با 

سنبله،  1660با  30بعد از رقم رودشت، رقم فجر 

داد سنبله در متر مربع را داشت. بر اساس تع نیشتریب

دانه عملکرد  لیاز دال یکیادعا کرد که  توانیم جینتا

، 30ارقام رودشت و فجر  یو شاخص برداشت باال

 نی. همچنبودها در متر مربع سنبله آن یتعداد باال

 ییباال یاز تعداد سنبله کهنیرخ با اارقام دشت و به

 فهیاز ارقام شش رد یو برخ کالهیتینسبت به ارقام تر

عملکرد و شاخص برداشت  یول ،جو برخوردار بودند

 نیبودن ا فهیاز دورد یناش نیداشتند که ا یکمتر

و تعداد  فیگفت که تعداد رد توانیارقام بود. پس م

 شیمهم در افزا اریاز جمله عوامل بس ،فیدانه در رد

ن نشا نیهمچن جینتا .باشدیمدانه ارقام جو عملکرد 

از تعداد سنبله در متر مربع  کالهیتیداد که ارقام تر

 کهیطوربه ،نسبت به ارقام جو برخوردار بودند یکمتر

با  بیترتبه لویارقام سناباد و جوان ،شیدر سال اول آزما

 نیسنبله در متر مربع و در سال دوم ا 1130و  960

سنبله( بعد از  1190 لویو جوان 1026ارقام )سناباد با 

تعداد  نیسنبله در متر مربع(، کمتر 850) کین رقم

همچنین  (.5جدول سنبله در متر مربع را داشتند )

تعداد سنبله در متر مربع ارقام جو نتایج نشان داد که 

در ارقام  یول یافت، کاهش شینسبت به سال اول آزما

ضرایب همبستگی نشان داد  .افتی شیافزا ،کالهیتیتر

های ربع با صفات تعداد پنجهکه تعداد سنبله در متر م

کل، بارور و نابارور، تعداد سنبلچه نابارور و طول 

داری داشت و با سایر ریشک، همبستگی مثبت و معنی

صفات مورد مطالعه همبستگی منفی داشت )جدول 

دار بین (. بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی8

 های کلصفات تعداد سنبله در متر مربع و تعداد پنجه

(74/0r= ( و بارور )90/0r=  مشاهده شد؛ بنابراین )

ارقامی که تعداد پنجه بیشتری در بوته داشتند، 

دلیل برخورداری از تعداد سنبله بیشتر، عملکرد به

باالیی نیز تولید کردند که در ارقام جو )رودشت، 

(، این امر قابل مشاهده بود. الزم 30و فجر  03ریحان 

فوق در خصوص ارقام تریتیکاله به ذکر است که ادعای 

تعداد سنبله  کهنیبا ا کند و ارقام گفته شدهصدق نمی

 یول ،نسبت به جو داشتند یدر متر مربع کمتر

 کردند. دیتول یعملکرد دانه قابل توجه

Nourmohammadi et al  (2007ن )که  کردندادعا  زی

کننده عملکرد دانه شامل  نییتع هیاجزاء اول ،در غالت

د سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و تعدا

 نیا ربحاصل حاصلض ،وزن هزار دانه بود و عملکرد

که نقش تعداد سنبله در واحد سطح  باشدیسه جزء م

 است. گرید یاز اجزا شتریب

 تعداد سنبلچه در سنبله

کل  هایتعداد سنبلچه نیشتریب ،شیدر سال اول آزما

 6/21و  6/23 بیرتتبارور در رقم جو نصرت )بهو 

 کالهیتیصفات در رقم تر نیا نیسنبلچه( و کمتر

سنبلچه( مشاهده شد  8/14و  8/15 بیترت)به لویجوان

 نیشتریب ،کالهیتیارقام تر زیدر سال دوم ن (.5جدول )

 لویو جوان 18/25کل )سناباد با  هایتعداد سنبلچه

 لویو جوان 79/25سنبلچه( و بارور )سناباد با  03/23

و رقم جو  را به خود اختصاص دادند سنبلچه( 56/22

 49/11سنبلچه کل و  37/15ترتیب با به یماکوئ

در . تندتعداد را داش نیکمتر ،سنبلچه بارور در سنبله

تعداد سنبلچه نابارور  نیشتریب زین شیهر دو سال آزما

 کالهیتیدر ارقام تر نیدر ارقام دشت و بهمن و کمتر

ارقام  یر است که در تماممشاهده شد. الزم به ذک

در کل و بارور  یهاتعداد سنبلچه ،مورد مطالعه جو

نسبت به سال اول کاهش  شیسنبله در سال دوم آزما

. در افتی شیسنبله افزادر نابارور  یهاو تعداد سنبلچه
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روند مخالف جو  نی(، الوی)سناباد و جوان کالهیتیارقام تر

ل و بارور سنبله ک یهاتعداد سنبلچه کهیطوربود؛ به

. افتینابارور کاهش  یهاو تعداد سنبلچه شیافزا

تعداد سنبلچه ضرایب همبستگی ساده نشان داد که 

 ،یستیز های دانه وعملکردصفات  بادر سنبله  بارور

، طول سنبله و طول عملکرد دانه، شاخص برداشت

 تعداد سنبلچه و با داریمثبت و معن یهمبستگ دمگل

 دانه در سنبلهو تعداد  بلهدر سنبارور نا و پنجه

 (.8)جدول  داشت یداریو معن یمنف یهمبستگ
 

 تعداد دانه در سنبله

دانه  59با  03 حانیرقم ر ،شیدر سال اول آزما

)سناباد با  کالهیتیترارقام  زیو در سال دوم ن نیشتریب

تعداد دانه در سنبله  نیشتریدانه(، ب 73 لویو جوان 76

پس از  شی. در سال دوم آزما(5جدول را داشتند )

 نیشتریدانه، ب 56با 03 حانیرقم ر ،کالهیتیارقام تر

ارقام جو داشت که  نیتعداد دانه در سنبله را ب

 زیارقام ن نیا یعملکرد باال لیجمله دال تواند ازمی

دشت  فهیارقام دو رد زین شیهر دو سال آزما در. باشد

 20رخ )با به دانه( و 20و سال دوم با  16)سال اول با 

تعداد دانه در سنبله را  نیدانه در هر دو سال(، کمتر

 هیارقام را توج نیا نییداشتند که عملکرد دانه پا

الزم به ذکر است که تعداد دانه در سنبله  .کندیم

طور قابل به شینسبت به سال اول آزما کالهیتیترارقام 

 ،از ارقام جو یدر برخ یول یافت، شیافزا یتوجه

نشان داد که تعداد دانه  جینشان داد. نتا یش جزئکاه

، شاخص دانهی و ستیز هایدر سنبله با عملکرد

برداشت، ارتفاع بوته تا انتهای سنبله و تعداد پنجه و 

و داری داشت و معنیمثبت  یهمبستگسنبلچه بارور، 

تعداد سنبلچه نابارور، تعداد سنبله در متر مربع و با 

. (8)جدول  داشت یمنف یهمبستگ ،وزن هزار دانه

تعداد دانه  الزم به ذکر است که همبستگی مثبت بین

عملکرد  ،( =68/0rی )ستیز هایدر سنبله با عملکرد

(، بیشتر از  =57/0r(، شاخص برداشت ) =70/0r) دانه

سایر صفات مورد مطالعه بود، بنابراین ارقام تریتیکاله 

پنجه  که تعداد سنبله در متر مربع و تعدادبا این

های عملکردعلت افزایش توأم کمتری داشتند، ولی به

علت افزایش ارتفاع و تعداد دانه در به زیستی و دانه

 .(5سنبله، شاخص برداشت افزایش یافت )جدول 

گزارش کردند که ارقام پرمحصول  یادیمحققان ز

تعداد دانه  ،با ارقام کم محصول سهیگندم در مقا

ها ، اما وزن هزار دانه آننددر متر مربع داشت یشتریب

 ,Singh et al., 2011; Budakli & Celik) کمتر بود

2012.) Mekonnon (2014 گزارش کرد که )

عملکرد دانه و  نیب یداریمثبت و معن یهمبستگ

تعداد دانه در متر مربع، ارتفاع و طول سنبله وجود 

 شیعوامل افزا نیترصفات را از جمله مهم نیو ا تداش

عنوان کرد که  یدانه جو عنوان کرد. وعملکرد 

مرحله پر  یدر ط طیعملکرد بالقوه جو در اکثر شرا

 ؛شودیدر مخزن کم م تیبه خاطر محدود ،شدن دانه

قدرت مخزن )تعداد دانه در متر مربع(  شیافزا نیبنابرا

 عملکرد دانه شود. شیمنجر به افزا تواندیم

 وزن هزار دانه

 ،و در سال دوم کالهیتیتر ارقام ،شیدر سال اول آزما

و  58/38با  بیترتهرخ و دشت ببه فهیارقام دو رد

وزن هزار دانه را نشان دادند  نیشتریب ،گرم 58/34

رخ با (. الزم به ذکر است که ارقام دشت و به5جدول )

تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه  کهنیوجود ا

با  سهیها در مقاوزن هزار دانه آن یول ،داشتند یکمتر

وزن هزار  یباال بودن نسب. بود شتریارقام جو ب ریسا

در  بود.ها بودن آن فهیدورد لیدلبه ،ارقام نیدانه ا

با  سهیمقا سنبله در تعداد دانه درجو،  فهیارقام دو رد

 داتیمنابع و تول است؛ بنابراینکمتر  فهیشش رد ارقام

اختصاص  اهیگ یشیزا یهاندامبه ا یشتریب یفتوسنتز

 شیبه افزا توانیامر م نیا گرید لی. از دالابدییم

 ،اشاره کرد یها در مصرف مود فتوسنتزرقابت سنبلچه

تعداد دانه که از جمله مخازن  شیبا افزا کهیطوربه

 یمواد انتقال زانیهستند، م اهیگ یو پرتقاضا دیجد

صورت  ییهرکدام از مخازن با سرعت باال یسوبه

و  یدیتول التیدر استفاده از آسم جهیو در نت گیردمی

فوق  یادعا دی. در تائدیآیوجود مرقابت به افتهیانتقال 

 یتعداد باال رغمیاشاره نمود که عل یبه ارقام توانیم

 یادینابارور ز یسنبله و سنبلچه، تعداد سنبلچه

وزن  از ها کوچک بود وبذرها آن یو از طرف داشتند

. در واقع موارد گفته برخوردار بودند یزار دانه کمتره
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مخزن و  یازهاین نیمنبع را در تأم ییواناعدم ت ،شده

. دهدیمخزن را نشان م یباال یتقاضا زانیم ی،از طرف

تحت  ،ارقام وزن هزار دانه کهنیبا توجه به ا و نیبنابرا

 شیافزا برای ،باشدیم یکیو ژنت یطیمح طیشرا ریتاث

 ی،انتخاب شوند که از نظر توارث یارقام دیبا دیتول

 نیاز وزن هزاردانه باشند. با ا ییدرصد باال یدارا

عنوان به توانیاز صفت وزن هزار دانه م ،وجود

انتخاب در جهت بهبود عملکرد استفاده  یبرا یشاخص

بر  زیوزن هزار دانه ن گریبه عبارت د اینمود. اندازه دانه 

 یهادانه رایز ،شده مؤثر است دیتول یهاتعداد پنجه

تعداد پنجه  شتر،یب یارهیدرشت به علت مواد ذخ

 .کنندیم دیکوچک تول یهانسبت به دانه یادتریز

رقم بهمن )سال اول  زین شیدر هر دو سال آزما

وزن هزار  نیگرم(، کمتر 23/23و سال دوم  78/29

در  و شیدر سال دوم آزما(. 5جدول دانه را داشت )

وزن هزار دانه نسبت به سال  ،ارقام مورد مطالعه یتمام

 مکاهش در ارقا نیا زانیکه م افتیاول کاهش 

وزن  نیزاز ارقام جو بود. در سال دوم  شتریب کالهیتیتر

گرم و در رقم  70/32به  20/46از  لویهزار دانه جوان

. در ارقام افتیگرم کاهش  02/33به  35/44سناباد از 

وزن هزار دانه ارقام کاهش  کهنیبا وجود ا کالهیتیتر

، تعداد دانه در سنبلهعلت افزایش به یول ،افتی

 لیدل نیترمهم نیابرا. بنافتی شیافزا عملکرد دانه

تعداد دانه  شیافزا کاله،یتیعملکرد دانه ارقام تر شیافزا

وزن هزار  بر اساس ضرایب همبستگی،در سنبله بود. 

طول دمگل  ارتفاع، طول سنبله ودانه با صفات 

(. 8)جدول  داشت یداریمثبت و معن یهمبستگ

 نییتع ،که تعداد دانه در سنبله تحقیقات نشان دادند

و وزن هزار  رودیعملکرد دانه به شمار م یکننده اصل

دارد؛ عملکرد دانه  یرو یاثر کمتر یدارا ،دانه

تعداد دانه در سنبله با  همچنین گزارش کردند که

ساقه و سهم انتقال یافته در  القمقدار ماده خشک انت

 و مثبت داشت داریمعن یهمبستگ ،ماده خشک دمگل

(Sinebo, 2002; Giunta & Pruneddu, 2007). 
 

 ارقام جو و تریتیکاله صفات مورفولوژیک

ها نشان داد که داده انسیوار هیجدول تجز جینتا

ارقام جو و در  کیتمام صفات مورفولوژ تفاوت

 ( =01/0a) داریمعنو سال آزمایش، در هر د کالهیتیتر

 (.6بود )جدول 

 

 های آزمایشدر سال جو و تریتیکالهارقام مورفولوژیک صفات  انسیوار هیتجز -6جدول 

Table 6. Variance analysis of the morphological traits of barley and triticale cultivars in 2 years of 

experiment 

Number of 
on fertile 

tiller 

Number 

of 

fertile 
tiller 

Number 
of Total 

tiller 

Length of 

peduncle 

Length of 

spike 

Length 

of awn 

Length 

of 

spike + 
awn 

Plant 

height 

Height up to 

flag leaf 

Degree 
of 

freedom 

Source 

of 

variation 
(SOV) 

Experiment 

ns 0.08 ns 0.72 ns 0.75 ns 2.22 ns .660 ns 1.05 ns 0.12 ns 4.09 ns 10.26 2 Block 

2014-2015 
**0.27 **1.61 **4.05 **69.16 **7.57 **17.27 **16.08 **754.34 **457.20 15 Cultivar 

0.25 0.12 0.34 0.54 0.30 0.27 0.33 12.27 6.79 30 Erorre 

19.39 8.65 10.10 7.32 8.21 6.39 3.87 3.31 3.30 - CV 
ns .460 ns 0.66 ns 0.02 ns 1.09 ns 3.48 ns 1.97 ns 2.37 ns 21.31 ns 1.86 2 Block 

2016-2017 
**1.72 **1.49 **2.96 **91.49 **17.15 **10.28 **19.06 **146.44 **135.27 15 Cultivar 

0.15 0.13 0.11 1.90 1.13 0.85 1.27 34.81 27.27 30 Erorre 

21.01 10.09 6.04 13.47 9.92 10.60 7.98 6.23 6.70 - CV 

 ns  دار در سطح یک درصد.دار و تفاوت معنیترتیب عدم تفاوت معنیبه :**و  
ns and **: Non- Significant and significant differences at 1% of probability level, respectively. 

 

 ارتفاع بوته

وته تا برگ بیشترین ارتفاع ب ،در هر دو سال آزمایش

 6/103والفجر )سال اول پابلند و قدیمی پرچم در رقم 

متر( و ارتفاع بوته تا انتهای سانتی 8/87و سال دوم 

و سال دوم  2/134سنبله در ارقام جوانیلو )سال اول 

و سال  7/128متر( و سناباد )سال اول سانتی 5/110

متر( مشاهده شد؛ بنابراین ارقام سانتی 7/106دوم 

جدول طورکلی پابلندتر از ارقام جو بودند )یکاله بهتریت

 ،30فجر جدید (. در هر دو سال آزمایش نیز رقم 7

و  8/56کمترین ارتفاع بوته تا برگ پرچم )سال اول 

متر(، و تا انتهای سنبله )سال سانتی 6/68سال دوم 

متر( را داشت و در سانتی 6/84و سال دوم  9/82اول 
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 ترین رقم جو بود.پاکوتاه ،عهبین ارقام مورد مطال

در بین ارقام جو بعد از رقم  ماکوئیرقم همچنین 

که پابلندی و نازک  دبو یجزء پابلندترین ارقام، والفجر

یکی از دالیل اصلی حساسیت  ،بودن ساقه این ارقام

که در طول طوریبه ،ها به ورس در مزرعه بودآن

ه این های مربوط باجرای آزمایش نیز فقط در کرت

(. ارقام تریتیکاله نیز با 7جدول ارقام ورس دیده شد )

که ارتفاع بیشتری از ارقام جو داشتند، ولی به دلیل این

تر، حساسیتی به ورس دارا بودن ساقه و دمگل قوی

نداشتند. الزم به ذکر است که در سال دوم آزمایش در 

اکثر ارقام مورد مطالعه به غیر از ارقام بهمن، ریحان 

، ارتفاع بوته تا انتهای سنبله نسبت به  30و فجر  03

نتایج نشان داد که همبستگی سال اول کاهش یافت. 

طول  با صفات در مرحله برداشت نهایی ارتفاع بوته

دمگل، عملکرد زیستی، تعداد دانه در سنبله و وزن 

 با صفات طول سنبلهبود و  دارو معنی مثبت هزار دانه

نشان داد داری و معنی منفیی همبستگتعداد پنجه،  و

(. ارتفاع بوته با طول دمگل، بیشترین 8)جدول 

(069/0r= و با تعداد پنجه )( 072/0های کل-r=  و )

همبستگی منفی را نشان کمترین  ( =r-067/0) نابارور

با افزایش ارتفاع؛ طول دمگل ارقام  داد؛ بنابراین

یافت های بوته کاهش افزایش یافت، ولی تعداد پنجه

 که در ارقام تریتیکاله این امر مشاهده شد.

 تعداد پنجه )کل، بارور و نابارور(

 ،رخ و دشتارقام جو دو ردیفه به ،در سال اول آزمایش

در بیشترین تعداد پنجه کل و پنجه نابارور در بوته را 

رقم  (.7جدول داشتند )مرحله برداشت نهایی 

م دو ردیفه رودشت نیز بعد از ارقاو جدید ای هسته

بیشترین تعداد پنجه کل و پنجه بارور در بوته را  ،جو

داشت. همچنین در سال دوم آزمایش نیز ارقام شش 

بیشترین تعداد پنجه کل و  ،و رودشت 30ردیفه فجر 

عملکرد از دالیل تواند میپنجه بارور را داشتند که 

در نیز در هر دو سال آزمایش  .باالی این ارقام باشد

کمترین تعداد پنجه کل، پنجه  ،ام مورد مطالعهبین ارق

باور و پنجه نابارور در ارقام تریتیکاله مشاهده شد 

بنابراین ارقام تریتیکاله نسبت به ارقام جو  (.7جدول )

از تعداد پنجه کل و پنجه نابارور کمتری برخوردار 

های کل و توان عنوان کرد که تعداد پنجهمیبودند. 

ملکردهای دانه و زیستی ارقام جو بارور در افزایش ع

ضرایب نسبت به ارقام تریتیکاله تأثیر بیشتری داشت. 

کل در بوته  نشان داد که تعداد پنجهساده همبستگی 

تعداد تعداد پنجه نابارر، تعداد پنجه بارور، با صفات 

تعداد سنبلچه نابارور در سنبله، ، در متر مربع سنبله

یستی همبستگی زهای دانه و ، عملکردطول ریشک

دار و با صفات طول دمگل، عملکردهای مثبت و معنی

دانه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه همبستگی 

منفی داشت. همبستگی تعداد پنجه کل با تعداد پنجه 

(، بیشتر از سایر صفات بود، بنابراین با  =79/0rنابارور )

های افزایش تعداد پنجه کل در بوته، تعداد پنجه

های بارور افزایش یافت که بوته بیشتر از پنجهنابارور 

های زایشی و رویشی علت افزایش رقابت بین اندامبه

ممکن است باعث کاهش عملکرد دانه و شاخص 

که تحقیقات نشان داد  (.5برداشت ارقام شود )جدول 

 ،و طول سنبله یزنعملکرد دانه جو با قدرت پنجه

 نیو ا ارددرا  داریمثبت و معن یهمبستگ نیبشتر

عملکرد  شیدر افزا یدیصفات از جمله صفات کل

 .(Kren et al., 2014; Abrnak et al., 2015) هستند

 و سنبله + ریشک طول سنبله

طول سنبله + بیشترین  ،آزمایشهر دو سال در 

 9/17و  1/19ترتیب ریشک در رقم کویر )به

متر( و طول سنبله در ارقام تریتیکاله مشاهده سانتی

نیز طول سنبله د. کمترین طول سنبله + ریشک و ش

 یارقامدر رقم بهمن مشاهده شد. نتایج نشان داد که 

معموالً تعداد  داشتند، یشتریب که طول سنبله

تبع آن تعداد دانه در سنبلچه موجود در سنبله و به

 جی. نتا(5بود )جدول  شتریها بسنبله و عملکرد دانه آن

 شکیطول سنبله + ر که ضرایب همبستگی نشان داد

با صفات طول  ییدر مرحله برداشت نهاو طول سنبله 

کل و بارور،  یها، تعداد سنبلچهدمگلطول  شک،یر

ی و ستیعملکرد زوزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، 

و مثبت  یهمبستگارتفاع بوته تا انتهای سنبله 

کل و  یهاو با صفات تعداد پنجهداری داشت معنی

تعداد سنبلچه نابارور ، تعداد سنبله در متر مربع و بارور

 (.8داشت )جداول  یداریو معن یمنف یهمبستگ
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Table 7- Mean comparison of the morphological traits of barley and triticale cultivars in years of 

experiment 

Year Cultivars 
Height up to 

flag leaf 
Plant height 

Length of 

spike + awn 

Length of 

awn 

Length of 

spike 

Length of 

peduncle 

Number of 
total till (in 

plant) 

Number of 
fertile till 

(in plant) 

Number of 
on-fertile till 

(in plant) 

2014-

2015 

Kavir 82.4d 109.8de 19.1a 11.9a 7.2cd 11.9b 6.35abcd 4.31bc 2.04bcd 

Valfajr 103.6a 127.6b 13.5f 8.0def 5.5ghi 7.3e 6.10bcd 4.14bc 1.96bcd 

Makouee 92.3c 119.1c 11.7g 5.8g 5.9fgh 9.9cd 4.92ef 3.49d 1.43cdef 

Reyhan 78.7de 106.1de 14.7e 9.4c 5.4hi 7.1e 4.88ef 3.74cd 1.13defg 
Nosrat 79.0de 111.6d 18.9ab 11.9a 7.0cde 12.3b 6.19bcd 3.74cd 2.46ab 

Bahman 67.7gh 85.6g 10.9g 6.4g 4.5i 5.0f 6.61abcd 4.68ab 1.93bcd 

Fajre 30 56.9i 82.9g 16.4c 10.4b 6.0efgh 9.4cd 7.02ab 4.41b 2.61ab 
Youssef 74.8ef 104.2e 18.0b 11.0b 7.0cde 10.4c 5.86cde 3.27ed 2.59ab 

Nik 70.0gh 93.9f 15.9cd 9.5c 6.3defgh 10.1cd 6.11bcd 3.53d 2.59ab 

Lout 78.0de 103.9e 14.9de 8.4d 6.5cdefg 8.8d 4.96ef 4.61ab 0.35g 
Roudasht 82.6d 110.1de 13.0f 7.3f 5.7fgh 6.8e 6.88abcd 5.14a 1.74bcde 

Reyhan03 68.5gh 92.8f 15.0de 8.4de 6.6cdef 11.9b 6.14bcd 4.80ab 1.33cdef 

Mean (Six row barley) 80.1 107.8 15.0 8.3 6.7 10.8 5.6 3.9 1.6 

Behrokh 66.6h 86.7g 14.7e 8.1def 6.6cdef 4.9f 7.43a 4.31bc 3.12a 
Dasht 72.4fg 95.5f 15.0de 7.4ef 7.5c 4.0f 6.98abc 4.74ab 2.24abc 

Mean (Six row barley) 69.5 91.0 14.8 7.7 7.0 4.4 7.2 4.5 2.6 

Jualino 96.9b 134.2a 13.3f 4.3h 9.0b 20.9a 4.18f 3.23ed 0.95efg 

Sanabad 90.5c 128.8ab 15.3de 4.0h 11.3a 20.0a 3.10g 2.74ed 0.35g 

Mean Triticale 93.7 131.4 14.2 4.1 10.1 20.4 3.64 2.9 0.6 

2014-

2015 

Kavir 82.0abcd 99.9bc 17.9a 12.3a 12.7bc 11.3b 5.83abc 3.04fg 2.79a 
Valfajr 87.9a 98.5bcd 10.0d 7.5edg 6.8d 7.3cde 5.50cd 3.36def 2.14abcde 

Makouee 83.8ab 95.0cde 11.2d 6.2g 8.0d 9.9bc 6.23ab 3.99cd 2.24abcd 

Reyhan 81.0abcde 94.5cde 13.5c 9.4cd 10.3c 7.4cde 5.50cd 3.04fg 2.46abc 

Nosrat 73.7cdef 90.7cde 17.0ab 11.9a 13.8ab 11.3b 6.37ab 4.32abc 2.04abcde 
Bahman 79.9abcde 89.8cde 9.9d 6.4g 6.7d 5.4ef 5.75bc 3.34def 2.41abc 

Fajre 30 68.6f 84.6e 15.3bc 10.3bc 12.1bc 9.4bcd 6.43a 4.98a 1.46e 

Youssef 74.5bcdef 90.6cde 17.2ab 11.1ab 13.9a 10.4b 5.00d 3.27ef 1.73cde 
Nik 73.1cdef 87.9de 14.8c 9.3cde 11.6c 9.5bcd 4.97d 2.43g 2.54ab 

Lout 84.0ab 97.7bcd 13.7c 8.4cdef 10.5c 9.1bcd 6.05abc 3.88cde 2.17abcde 

Roudasht 83.1abc 94.6cde 11.5d 6.7fg 8.3d 7.1de 6.27ab 4.78ab 1.49de 
Reyhan03 76.4bcde 95.2cde 14.1c 9.0cde 10.9c 10.6b 6.15ab 4.13bc 2.02bcde 

Mean (Six row barley) 77.7 95.4 14.1 8.8 10.9 11.0 5.4 3.6 1.8 

Behrokh 72.2def 86.0e 13.5c 8.1def 10.3c 4.6f 6.30ab 4.01cd 2.29abc 

Dasht 78.5abcdef 92.1cde 13.8c 7.7defg 10.6c 4.4f 6.23ab 4.25bc 1.99bcde 

Mean (Six row barley) 75.3 89.0 13.6 7.8 10.4 4.4 6.2 4.1 2.1 

Jualino 71.6ef 110.5a 15.2bc 7.0fg 14.0c 23.0a 3.63e 3.40def 0.23f 

Sanabad 69.2f 106.7ab 17.2ab 8.2def 14.1a 23.4a 3.03f 2.93fg 0.10f 

Mean Triticale 70.4 108.6 16.1 7.6 14.0 23.1 3.3 3.1 0.1 

 باشند.مییک درصد دار آماری در سطح فاقد تفاوت معنی ال،مربوط به هر س های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستونمیانگین *

* Mean with the same letters in the same column in the same year, are not significantly different at P0.01. 
 

 )پدانکل( طول ریشک و دمگل

و  بیشترین طول ریشک ،در هر دو سال آزمایش

و سال  9/11)سال اول  رقم کویر ترتیب دردمگل، به

و ارقام تریتیکاله )در سال اول متر( سانتی 3/12دوم 

 مشاهده شد متر(سانتی 23و سال دوم  20آزمایش 

کمترین طول ریشک  ،در سال اول آزمایش. (7)جدول 

 3/4و جوانیلو  چهار)سناباد را ارقام تریتیکاله 

 2/6و در سال دوم، ارقام ماکوئی )متر( سانتی

در هر دو متر( داشتند. سانتی 4/6متر( و بهمن )سانتی

ارقام دو  درطول دمگل  کمترینسال آزمایش نیز 

 4/4و سال دوم  چهارل اول ردیفه دشت )سا

 6/4و سال دوم  9/4رخ )سال اول متر( و بهسانتی

 نشان داد که جینتا نی. بنابرامشاهده شدمتر( سانتی

 یول ،کمتر شکیاز طول ر کالهیتیارقام تر طورکلیبه

نسبت به ارقام جو  بیشتریطول سنبله و دمگل 

نشان داد که طول  جینتا نیبرخوردار بودند. همچن

 فهیبزرگتر از ارقام دو رد ،جو فهیگل ارقام شش رددم

از  شکیرخ( بود. الزم به ذکر است که ر)دشت و به

طور مستقل است که به یاهیگ یهااندام جمله

شده را به  دیتول التیو آسم دهدمیفتوسنتز انجام 

و  دهدمیانتقال  اهیگ یاقتصاد یهاسمت اندام

شده در  رهیخذ دراتیکربوه شیدر افزا تواندیم
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دمگل و  نیمخازن سنبله نقش داشته باشد. همچن

طور هستند که به یاهیگ یهااز جمله اندام شکیر

علت و به هستندبا سنبله و دانه در ارتباط  میقمست

را  ینقش بارز ندتوانیم ،ها با دانهاندام نیکم ا فاصله

وزن  شیدر انتقال مجدد مواد و پر شدن دانه و افزا

صفات،  نیا شیکنند؛ بنابراین با افزا فاینه اهزار دا

طرف  از .یافت شیعملکرد دانه و شاخص برداشت افزا

سنبله عمل  عنوان اندام نگهدارندهدمگل به ،گرید

استحکام آن  ،وزن خشک دمگل شیکه با افزا دینمایم

امر  نیکه ا شودمی شتریوزن سنبله ب شیدر برابر افزا

. در شودیسنبله م یفتادگدمگل و ا یدگیمانع از خم

توان به ارقام تریتیکاله و دو ریفه تائید ادعای فوق می

که طول دمگل رخ و دشت اشاره کرد. با وجود اینبه

تری نسبت به ارقام شش رخ و دشت کوتاهارقام به

دلیل بافت ردیفه جو و ارقام تریتیکاله داشتند، ولی به

یدگی سلولزی و وزن کم دمگل، سنبله دچار خم

تواند از جمله دالیل کاهش ریزش دانه شد که می

(. برخالف ارقام 5عملکرد دانه این ارقام باشد )جدول 

که ارتفاع دو ردیفه جو، ارقام تریتیکاله با وجود این

بوته، طول سنبله، تعداد دانه و وزن هزار دانه بیشتری 

داشتند، ولی به علت برخورداری از بافت سلولزی و 

تنها در مرحله برداشت نهایی، قه قوی، نهدمگل و سا

ها مشاهده نشد، ها و ورس در بوتهخمیدگی در سنبله

ای های ذخیرهعلت انتقال مجدد مواد از اندامبلکه به

ها، عملکرد دانه و وزن دمگل و ساقه به سنبله و دانه

 سهیبا مقا(. 5هزار دانه ارقام افزایش یافت )جدول 

 عااد توانیم زیام با عملکرد نارق شکیطول سنبله و ر

 داشتند، یشتریب که طول سنبله ینمود که ارقام

تبع آن معموالً تعداد سنبلچه موجود در سنبله و به

. بود شتریها بتعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه آن

در مرحله برداشت طول ریشک نشان داد که  جینتا

و تعداد های کل و بارور تعداد پنجهبا صفات  یینها

و با دار و معنیمثبت  یهمبستگسنبله + ریشک، 

داشت  یداریو معن یمنف یهمبستگارتفاع بوته 

(. طول دمگل نیز با صفات ارتفاع بوته، تعداد 8جدول )

های کل و بارور در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه

سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکردهای دانه و 

شت همبستگی مثبت و با صفات زیستی و شاخص بردا

های کل و بارور، تعداد سنبله در متر مربع تعداد پنجه

داری و تعداد سنبلچه نابارور همبستگی منفی و معنی

 (.8داشت )جدول 
 

 تجزیه کالستر ارقام جو و تریتیکاله

 رــب وتر ـکالسروش  اـب مقاار بندی، گروه1در شکل 

و اجزای ، عملکرد کــیژفولورمو تفاــص اساس

 ختیدر هایدارنمودر عملکرد ارقام جو و تریتیکاله 

 ردوـم یاـههورـگ ماـغاد .ستا هشدداده  ننشا

، موجب قلیدسیا حدوا 10فاصله در  یـسربر

 ترـسکالدر شد.  امجز وهگر هفتدر  ماـقار بندیگروه

و  لند، ارقام بهمن و نیک، در کالستر دوم ارقام پاباول

ام و کویر، در کالستر سوم ارق دیررس ماکوئی، والفجر

، رودشت و ریحان، در 30،  فجر 03جدید ریحان 

قم و رجکالستر چهارم ارقام ترتیکاله جوانیلو، سناباد و 

نصرت، در کالستر پنجم رقم لوت، در کالستر ششم 

 رقم یوسف و در کالستر هفتم ارقام دو ردیفه دشت و

بندی گروها توجه به بنابراین و برخ قرار گرفتند. به

، رودشت و ارقام 03، ریحان 30ارقام پرمحصول فجر 

ه تریتیکاله جوانیلو و سناباد در کالسترهای مجزا ک

گر نشان از عدم تشابه صفات مختلف این ارقام با یکدی

م رقاو سایر ارقام دارد و همچنین چون این ارقام جزو ا

پرمحصول از لحاظ تولید عملکردهای دانه و زیستی 

( و دارای صفات مناسب مرتبط با 5جدول هستند )

 توان از ترکیب ایناجزای عملکرد هستند، بنابراین می

ن عنوان والدیارقام با یکدیگر و با ارقام کم محصول به

نژادی جهت تولید نتاج و ارقام با های بهدر برنامه

خصوصیات مناسب ترکیبی و برتر از والدین بهره 

 جست.

 کلیگیری نتیجه

مورفولوژیک، صفات  درقام جو و تریتیکاله بین ار

دار تفاوت معنیعملکرد  یعملکرد و اجزافیزیولوژیک، 

و  03، ریحان 30ارقام جدید جو فجر  وجود داشت.

ای )رودشت( نسبت به رقم اصالح شده با دانش هسته

 سایر ارقام مورد مطالعه و کشت شده توسط کشاورزان 
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 در طول فصل رشدورد مطالعه ارقام جو و تریتیکاله ضرایب همبستگی صفات م -8جدول 

Table 8- The correlation coefficients of studied attributes of barley and triticale cultivars during growth 
 treat a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

a 1.00 0.80** -0.33* -0.34* -0.18 0.17 ns -0.37* -0.20 ns -0.33* -0.09 ns -0.16 ns 0.21 ns 0.18 ns -0.20 ns 0.15 ns -0.08 ns 0.20 ns -0.27 ns 

b   1.00 0.01 

ns 

-0.35* 0.35* 0.69** -0.72** -0.42* -0.67** 0.15 ns 0.22 ns -0.22 0.45* -0.42* 0.47* 0.27 ns 0.38* -0.02 ns 

c     1.00 0.75** 0.79** 0.37 ns -0.10 ns -0.26 ns 0.08 ns 0.45* 0.50* -0.36* 0.20 ns -0.26 ns 0.13 ns 0.22 ns 0.29* 0.26 

d       1.00 0.21 

ns 

-0.17 ns 0.35* 0.01 ns 0.51* 0.22 ns 0.18 ns -0.02 ns 0.06 ns 0.01 ns -0.11 ns 0.03 ns 0.01 ns 0.22 ns 

e         1.00 0.75** -0.53* -0.42* -0.40* 0.48* 0.62** -0.56** 0.31* -0.42* 0.35* 0.35* 0.39* 0.20 ns 

f           1.00 -0.82** -0.54** -0.71** 0.28* 0.51* -0.65** 0.65** -0.54** 0.68** 0.64** 0.32* 0.38* 

g             1.00 0.74** 0.79** -0.27 ns -0.43* 0.49* -0.60** 0.74** -0.48* -0.36* -0.21 ns -0.13 ns 

h               1.00 0.18 ns -0.19 ns -0.30* 0.35* -0.37* 0.90** -0.17 ns 0.13 ns -0.26 ns -0.10 ns 

i                 1.00 -0.24 ns -0.36* 0.41** -0.54** 0.18 ns -0.53* -0.39* -0.08 ns -0.09 ns 
j                   1.00 0.90** -0.31* 0.25 ns -0.18 ns 0.26 ns 0.13 ns 0.22 ns -0.09 ns 

k                     1.00 -0.69** 0.40* -0.30* 0.39* 0.29* 0.25 ns 0.06 ns 

l                       1.00 -0.45* 0.35* -0.42* -0.42* -0.19 ns -0.27 ns 

m                         1.00 -0.37* 0.68** 0.70** -0.16 ns 0.57** 

n                           1.00 -0.17 ns -0.13 ns -0.26 ns -0.10 ns 

o                             1.00 0.87** 0.07 ns 0.47** 

p                               1.00 0.10 ns 0.83** 

q                                 1.00 0.08 ns 
r                                   1.00 

a:  ،اتفاع بوته تا برگ پرچمb:  ،ارتفاع بوته تا آخر سنبلهc:  ،طول سنبله + ریشکd:  ،طول ریشکe:  ،طول سنبلهf:  ،طول دمگلg:  تعداد پنجه

 :mه نابارور در سنبله، تعداد سنبلچ :lتعداد سنبلچه بارور،  :kتعداد سنبلچه کل در سنبله،  :jتعداد پنجه نابارور،  :iتعداد پنجه بارور،  :hکل، 

: ** و * ،، ns . شاخص برداشت :r و وزن هزار دانه :qعملکرد دانه،  :pعملکرد زیستی،  :oتعداد سنبله در متر مربع،  :nتعداد دانه در سنبله، 

 دار در سطح پنج و یک درصد.دار و تفاوت معنیترتیب عدم تفاوت معنیبه
 

Height up to flag leaf: (a), height up to end of spike: (b), length of spike + awn: (c), length of awn: (d), length of spike: (e), length of 

peduncle: (f), number of total till: (g), number of fertile till: (h), number of on fertile till: (h), number of total spikelet in spike: (j), 

number of fertile spikelet in spike: (k), number of on fertile spikelet in spike: (l), number of seed in spike: (m), number of spike in 
m2: (n), biological yield: (o), grain yield: (p), 1000 grain weight :(q) and harvest index: (r). ns, * and **: Non- significant and 

significant differences at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

)بهمن، ریحان و یوسف(، از نظر عملکرد دانه و اکثر 

خصوصیات مورفوفیزیولوژیک برتر بودند و برای منطقه 

باشند. همچنین ارقام تر میالبرز جهت کشت مناسب

تریتیکاله سناباد و ای( ای و علوفهدو منظوره )دانه

جوانیلو از نظر تولید عملکردهای دانه و زیستی و 

بسیاری از صفات نسبت به اکثر ارقام جو برتری 

های کشت و الگوی داشتند؛ بنابراین در طراحی

عنوان گیاه جایگزین یا مکمل برای تأمین غذای به

 ،جو دیدر ارقام جدتوانند مدنظر باشد. انسان و دام می

تعداد پنجه بارور در بوته، عملکرد دانه،  صفاتافزایش 

و کاهش  بارور تعداد پنجهتعداد سنبله در متر مربع، 

ارقام شاخص برداشت شد.  بوته، باعث بهبودارتفاع 

اگرچه تعداد سنبله در متر مربع و تعداد  نیز کالهیتیتر

به  کمتری نسبت به ارقام جو داشتند، ولی پنجه کل

های طول اندامدانه در سنبله، تعداد  شیافزا دلیل

 شیعملکرد دانه افزاسنبله و دمگل و ارتفاع بوته، 

 همزمان شیافزا ،کالهیتیدر ارقام تر نی. بنابراافتی

تعداد دانه در تبع افزایش به و دانه یستیز یعملکردها

های سنبله و دمگل، ، وزن هزار دانه، طول اندامسنبله

با توجه به  شد.شاخص برداشت ارقام  شیافزا موجب

، رودشت و ارقام 03، ریحان 30بندی ارقام فجر گروه

تریتیکاله )جوانیلو و سناباد( در کالسترهای مجزا که 

نشان از عدم تشابه صفات مختلف این ارقام با همدیگر 

که جزو ارقام پرمحصول و سایر ارقام دارد و نظر به این

 اند و دارای صفات مناسب مرتبط باانتخاب شده

توان از ترکیب این ارقام با عملکرد هستند، بنابراین می

عنوان والدین در یکدیگر و با ارقام کم محصول به

نژادی جهت تولید ارقامی با خصوصیات های بهبرنامه

 مناسب ترکیبی و برتر از والدین بهره جست.
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Figure 1- Dendrogram diagram of morphological, yield and yield component of barley and triticale 

cultivar based on Euclidean distance of cluster analysis 
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