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  جو در دو شرايط تنش و عدم تنش خشكيهاي  ژنوتيپ ارزيابي عملكرد دانه و اجزاي عملكرد
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  چكيده
- 87ي جو، آزمايشي در سال زراعي ها به منظور ارزيابي تغييرات مربوط به تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ژنوتيپ     

اين مطالعه به صورت دو آزمايش جداگانه، هر يك در قالب طرح آماري . در مزرعه تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان انجام شد 1386
قطع آبياري بعد (ژنوتيپ جو در دو شرايط تنش آبي در انتهاي فصل رشد  10تكرار اجرا شد كه در آن تعداد  3هاي كامل تصادفي با  بلوك

تأثير مكان بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد . و عدم تنش آبي مورد ارزيابي قرار گرفتند) ها از ظهور سنبله
ژيك و همچنين ژنوتيپ آزمايشي نيز بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد بيولو. دار شد بيولوژيك و شاخص برداشت معني

داري تحت تأثير اثر متقابل ژنوتيپ و مكان  عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت نيز به طور معني. دار داشت شاخص برداشت تأثير معني
كيلوگرم بر هكتار گرديد كه اين  8/5361گرم و  15/41وزن هزار دانه و عملكرد دانه در شرايط عدم تنش به ترتيب برابر با . قرار گرفتند

هاي گياه تحت شرايط تنش خشكي دليل  پيري و ريزش برگ. كيلوگرم در هكتار گرديد 7/4491گرم و  37/37در شرايط تنش برابر با ميزان 
  .باشد اصلي در كاهش وزن خشك گياه و در نهايت عملكرد بيولوژيك مي

  .عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، جو، تنش خشكي :واژگان كليدي
 

  مقدمه 
پريرا و (باشد  ترين عوامل محدود كننده رشد و عملكرد گياهان زراعي در مناطق خشك و نيمه خشك مي از مهم كمبود آب يكي     

پور (گردد  داري باعث كاهش عملكرد دانه و وزن هزار دانه در گياه جو مي تنش خشكي در گياه جو به طور معني). 2006همكاران، 
  ).1387جواد و همكاران، 

  

  ها مواد و روش
هاي جو، آزمايشي در سال زراعي  به منظور ارزيابي تغييرات مربوط به تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ژنوتيپ     
اين مطالعه به صورت دو آزمايش جداگانه، هر يك در قالب . در مزرعه تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان انجام شد 1386- 87

ژنوتيپ جو در دو شرايط تنش آبي در انتهاي فصل رشد  10تكرار اجرا شد كه در آن تعداد  3ي با هاي كامل تصادف طرح آماري بلوك
در آزمايش مربوط به تنش آبي، دو نوبت آبياري آخر . و عدم تنش آبي مورد ارزيابي قرار گرفتند) ها قطع آبياري بعد از ظهور سنبله(

هاي آزمايشي پاييزه و از موسسه تحقيقات اصالح و تهيه  الين. ه شدندحذف گشته و گياهان با تنش خشكي در انتهاي فصل مواج
شجره  1جدول شماره  .كود براساس عرف منطقه به زمين داده شد .زمين محل آزمايش در سال قبل آيش بود. نهال و بذر تهيه گشت

خطوط اول و ششم و  يري هاي مورد نظربراي انجام اندازه گيري ها و نمونه گ). 1جدول (دهد  هاي آزمايشي را نشان مي ژنوتيپ
اي حذف گرديد و قسمت باقيمانده بعنوان جامعه آماري در نظر  همچنين نيم متر از ابتدا و انتهاي هركرت آزمايش بعنوان اثر حاشيه
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عملكرد  شاخص برداشت نيز از تقسيم. درصد رطوبت محاسبه گرديد 14در بين صفات آزمايشي وزن هزار دانه براساس . گرفته شد
و مقايسات ميانگين با استفاده از آزمون  Mstat-Cافزار  كليه محاسبات توسط نرم. بر عملكرد بيولوژيك حاصل شد) دانه(اقتصادي 

  . گيري صفات استفاده گرديد از تجزيه واريانس مركب براي اندازه. درصد صورت گرفت 5دانكن در سطح احتمال 
  

  .سيهاي مورد برر شجره ژنوتيپ - 1جدول 
  شماره الين شجره

chek-1. EBYTD 82-5(D-5)lignee 527/chn-01/Gustoe/4/Rhn-08/3/Deir Alla 106/D171/strain 205  1  
ABYTD-2. Gloria's' /copal's'//JlB 70-63 2  

Malouh//Aths/Lignee686 3  
GloriaS/Saida//MtnS/EH165/3/LBIran/una80//Lignee90/9/Malouh.  4  

Alanda/Hamra//Alanda-01 5  
-Manal/Alanda-01 6  

Rebelle//F2cc33MS/C107555. 7  
Arbayan/Nk1272/4/Arar/3/Mari/Aths2//M-Att-73-337-1  8  

QB813-2/3/Alanda-01//Ssn/Lignee640 9  
Akrask//W12291/w12269/3/sis/Akrask-02. 10  

  
  نتايج و بحث

درصد  1زن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در سطح احتمال تأثير مكان بر تعداد دانه در سنبله، و     
همچنين ژنوتيپ آزمايشي نيز بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در سطح . دار شد معني

درصد تحت تأثير اثر متقابل  1ت نيز در سطح احتمال عملكرد بيولوژيك و شاخص برداش. دار داشت درصد تأثير معني 1احتمال 
، تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه )اعمال تنش(با قطع آبياري در مراحل پاياني رشد گياه ). 2جدول (ژنوتيپ و مكان قرار گرفتند 

وزن هزار دانه و عملكرد دانه در . شتدر سنبله كاهش يافتند، و اين كاهش بر كاهش وزن هزار دانه و عملكرد دانه تأثير بسزايي دا
گرم و  37/37كيلوگرم بر هكتار گرديد كه اين ميزان در شرايط تنش برابر با  8/5361گرم و  15/41شرايط عدم تنش به ترتيب برابر با 

عملكرد دانه در نواحي خشك به طور قابل توجهي با تعداد دانه در خوشه در ارتباط ). 3جدول (كيلوگرم در هكتار گرديد  7/4491
نتايج اين آزمايش با نتايج آزمايش پورجواد و . باشد است و اين مورد بيانگر محدوديت عملكرد به واسطه محدوديت مقصد مي

در شرايط عدم تنش بيشترين و شماره  8ان، ژنوتيپ شماره همچنين با مقايسه اثر متقابل ژنوتيپ و مك. مطابقت دارد) 1387(همكاران 
همچنين با مقايسه ميانگين اثر متقابل ژنوتيپ و مكان مشخص شد كه ژنوتيپ شماره . كمترين عملكرد دانه را به خود اختصاص داد 5
ياه تحت شرايط تنش خشكي هاي گ پيري و ريزش برگ. در شرايط عدم تنش باالترين عملكرد بيولوژيك را به خود اختصاص داد 8

در شرايط عدم تنش  5همچنين ژنوتيپ شماره . باشد دليل اصلي در كاهش وزن خشك گياه و در نهايت عملكرد بيولوژيك مي
  .بود 4بيشترين شاخص برداشت و در شرايط تنش كمترين شاخص برداشت مربوط به ژنوتيپ شماره 

  

  . براي دو آزمايش در شرايط تنش و عدم تنشتجزيه واريانس مركب صفات مورد بررسي  - 2جدول 
       ميانگين مربعات     
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تعداد سنبله   درجه آزادي  منابع تغيير

 در مترمربع
تعداد دانه در 

 سنبله
عملكرد   عملكرد دانه  وزن هزار دانه

  بيولوژيك
  شاخص برداشت

  46/2080٭٭  41/94010 ٭٭  19/11358161٭٭  62/214٭٭  8/242٭٭ 26/187  1  مكان
  41/38  41/1715  65/384670 1/4  19/6  31/5176  4  الف خطاي

  97/170٭٭  71/13896٭٭  ns34/387309 09/77٭٭  05/73٭٭  28/5220  9  ژنوتيپ
  7/86٭٭  15/8651 ٭٭  ns72/16 ns 63/317611  94/13 6/536  9  مكان×ژنوتيپ

  22/24  71/3311  54/217116  06/10  02/23  09/5824  36  خطاي ب
 .ب معني دار در سطح احتمال پنج و يك درصد و غير معني داربه ترتي  n.sو ** ، *

  

  .مقايسه ميانگين اثر مكان آزمايشي - 3جدول 

مكان 
  آزمايشي

تعداد سنبله 
  در مترمربع

تعداد دانه در 
  سنبله

وزن هزار دانه 
  )گرم(

عملكرد دانه 
  )هكتار در كيلوگرم(

عملكرد 
  بيولوژيك

شاخص 
  برداشت

  a81/318  a41/27  a15/41  a8/5361  a1/1090  a76/58  عدم تنش

  b27/315  b38/23  b37/37 b7/4491  b71/925  b98/46  تنش

  .مي باشند درصد 5براساس آزمون دانكن در سطح احتمال  ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت معني دار
  

  گيري كلي نتيجه
، تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله كاهش يافتند، و اين كاهش )اعمال تنش(ه با قطع آبياري در مراحل پاياني رشد گيا     

  .بر كاهش وزن هزار دانه و عملكرد دانه تأثير بسزايي داشت
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Determination  of seed yield and yield components of barley ,s genotypes in 
drought stress and normal condition 

 

Shafiee, M*., Soleymani, A., Shahrajabian, M. H. 
*Corresponding Email address: meisam.shafiee@yahoo.com 

Abstract 
     In ordert to evaluate the changes seed yield and yield components of Barley ,s genotypes, under 
drought stress condition, an experiment was conducted at Kabotarabad Agriculture Research Station 
in 2008. These two experiments were done separately, by completely block design with 3 
replications, 10 genotypes were studied at dorught stress condition (Irrigation disruption after 
emergence of spikes) and normal water irrigation. The effect of place was significant on the numebr 
of seed per spike, a thousand seed weight, seed yield, biological yield and harvest index. Genotypes 
also had signficant influence on the number of seed per spike, a thousand seed weight, biological 
yield and harvest index. Biological yield and harvest index were significantly influenced by the 
interaction between genotype and place. A thousand seed weight and see yield in normal condition 
was 41.15 gr and 5361.8 kg/ha, respectively, that changed into 37.37 gr and 4491.7 kg/ha in drought 
stress condition. Leaves senescence and shattering is the main resason of reduction in plant dry 
weight and biological yield. 
Kywords: Seed yield, yield components, barley, drought stress. 

  

  
 


