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  چكيده
هاي جو، آزمايشي در سال  به منظور ارزيابي تغييرات مربوط به تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ژنوتيپ     

اين مطالعه به صورت دو آزمايش جداگانه، هر . در مزرعه تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان انجام شد 1386- 87زراعي 
ژنوتيپ جو در دو شرايط تنش آبي  10تكرار اجرا شد كه در آن تعداد  3هاي كامل تصادفي با  يك در قالب طرح آماري بلوك

در آزمايش مربوط به تنش . و عدم تنش آبي مورد ارزيابي قرار گرفتند) ها قطع آبياري بعد از ظهور سنبله(در انتهاي فصل رشد 
تجزيه واريانس ساده صفات در . نتهاي فصل مواجه شدندآبي، دو نوبت آبياري آخر حذف گشته و گياهان با تنش خشكي در ا

همچنين در شرايط . دار شد ها از نظر عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت معني بين ژنوتيپاختالف شرايط تنش نشان داد كه 
با توجه به اينكه . ددار شدن هاي آزمايشي از نظر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه درصد معني بين ژنوتيپاختالف عدم تنش 

بود، كشت اين الين در شرايط عدم  Malouhباالترين عملكرد دانه و شاخص برداشت در شرايط تنش مربوط به ژنوتيپ 
در شرايط تنش خشكي عملكرد دانه مناسبي  Akraskو  ABYTD-2 همچنين دو الين. گردد اطمينان از آب كافي توصيه مي

  . را به خود اختصاص دادند
  .د دانه، عملكرد دانه، جو، تنش خشكيتعدا: كليدي واژگان

  
  مقدمه 

هدف . گردد آبياري نامناسب و تنش خشكي باعث كاهش عملكرد دانه در گياه جو مي نتيجه گرفتند كه )1387(پور جواد و همكاران 
  .باشد ت تنش و عدم تنش ميهاي مختلف جو در دو حال از اجراي آزمايش بررسي تغييرات تعداد دانه و عملكرد دانه در ژنوتيپ

  

  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

يك در قالب اين مطالعه به صورت دو آزمايش جداگانه، هر . 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  3هاي كامل تصادفي با  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. و گياهان با تنش خشكي در انتهاي فصل مواجه شدند حذف گشته
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، chek-1 ،ABYTD-2 ،Malouh ،GloriaS ،Alanda، manalهاي آزمايشي به ترتيب عبارت بودند از  الين .نهال و بذر تهيه گشت

Rebelle ،Arbayan، QB813-2  وAkrask.  كيلوگرم در هكتار كود اوره قبل از  100. محل آزمايش در سال قبل آيش بودزمين
سانتي متر بوسيله رديف كار مخصوص آزمايشات  20خط به فاصله  6متر با  4هر رقم در يك كرت به طول . كاشت به زمين داده شد

ششم و همچنين نيم متر از ابتدا و انتهاي  خطوط اول و براي انجام اندازه گيري ها و نمونه گيري هاي مورد نظر. غالت كشت شد
در بين صفات آزمايشي . اي حذف گرديد و قسمت باقيمانده بعنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد هركرت آزمايش بعنوان اثر حاشيه

ملكرد بر ع) دانه(شاخص برداشت نيز از تقسيم عملكرد اقتصادي . درصد رطوبت محاسبه گرديد 14وزن هزار دانه براساس 
 5و مقايسات ميانگين با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال  Mstat-Cافزار  كليه محاسبات توسط نرم. بيولوژيك حاصل شد
  .درصد صورت گرفت

  

  نتايج و بحث
ها از نظر عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در سطح  تجزيه واريانس ساده صفات در شرايط تنش نشان داد كه بين ژنوتيپ

هاي آزمايشي، صفاتي همچون تعداد دانه در سنبله و وزن  همچنين در شرايط عدم تنش بين ژنوتيپ. دار شد درصد معني 1احتمال 
به ترتيب  Manalو  chek-1 و ژنوتيپ Arbayanژنوتيپ شماره . دار شدند صد معنيدر 1و  5هزار دانه به ترتيب در سطح احتمال 
دانه در  در شرايط تنش بيشترين مقدار تعداد. در شرايط تنش به خود اختصاص دادندسطح را  بيشترين و كمترين سنبله در واحد

بيشترين وزن هزار دانه در شرايط تنش و عدم تنش . بود Manalين مقدار متعلق به و در شرايط عدم تنش ا Rebelleسنبله مربوط به 
اعمال . گرم بود 33/37و در شرايط تنش برابر با  15/42تنش برابر با ميانگين وزن هزار دانه در شرايط عدم . بود Akraskمربوط به 

ها در  اين موضوع احتماالً به خاطر كاهش انتقال مواد به دانه. گردد درصدي آن مي 10ها باعث كاهش  تنش خشكي بعد از ظهور سنبله
 Arbayanژنوتيپ و  Malouhژنوتيپ ). 2008و تيواري،  گونتيا(ها تحت تأثير تنش خشكي بوده است  اثر خشك شدن زودتر بوته

در شرايط تنش و عدم تنش به ترتيب . به ترتيب بيشترين عملكرد دانه را در شرايط تنش و عدم تنش را به خود اختصاص دادند
باالترين شاخص برداشت در شرايط تنش و عدم . بود Gloriasو  Arbayan بيشترين عملكرد بيولوژيك مربوط به ژنوتيپ شماره

 ).2و 1جداول (بود  Alandaتنش بيشترين شاخص برداشت مربوط به ژنوتيپ 
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وژيك در ، عملكرد بيول)كيلوگرم در هكتار(، عملكرد دانه )گرم(مقايسه ميانگين تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه  - 1جدول 

  .در شرايط عدم تنش مترمربع و شاخص برداشت
تعداد سنبله در متر   ژنوتيپ

 مربع
  شاخص برداشت  عملكرد بيولوژيك  عملكرد دانه  وزن هزار دانه  تعداد دانه در سنبله

Chek-1  a3/458  ab9/22  abc39/42  ab5300  bc4/1094  d48/48  
ABYTD-2  a550  ab46/24  ab69/44  b2/4722  b1/1186  bcd89/59  

Malouh  a8/518  ab83/25  abc54/42  ab9/5638  bc4/1144  d41/49  
Glorias  a55/630  ab03/29  d24/35  b4881  bc1125  cd71/50  
Alanda  a45/489  a4/30  bcd58/39  a6/5928  d925  a83/74  
Manal  a55/485  a23/33  abc83/43  ab3/5714  bc1125  bcd54/59  

Rebelle  a55/505  ab88/29  dc65/37  ab7/5285  dc66/991  bc15/62  
Arbayan  a88/578 a33/30 bcd21/39 a4/5952  a1350  cd44/51  
QB813-2  a78/512  ab67/29  bcd03/39  ab4/495  d88/938  bc5/61  
Akrask  a3/583  b83/18  a34/47  ab1/5443  bcd5/1055  ab57/69  

  .باشند درصد مي 5دار در سطح احتمال  نيهايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت مع ميانگين
  

، عملكرد بيولوژيك در )كيلوگرم در هكتار(، عملكرد دانه )گرم(مقايسه ميانگين تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه  - 2جدول 
  .در شرايط تنش مترمربع و شاخص برداشت

تعداد سنبله در   ژنوتيپ
  مترمربع

عملكرد بيولوژيك   عملكرد دانه  وزن هزار دانه  در سنبلهتعداد دانه 
  در مترمربع

  شاخص برداشت

Chek-1  a33/468  ab2/22  bc22/34  a3/4333  a45/944  abc66/46  
ABYTD-2  a570  ab1/22  a41/42  a1/4611  a1000  abc3/46  

Malouh  a33/583 ab83/23 a42/24 a7/4916  a1/1061  abc66/46  
Glorias  a78/552  a23/24  bc27/34  a2/4472  a4/1069  c42  
Alanda  a66/491 ab23/21 bc27/34 a4/4444  a875  a78/50  
Manal  a45/469  a2/26  bc13/36  a1/4611  a88/988  abc6/46  

Rebelle  a33/508  a23/28  ab36/39  a4/4196  a66/866  abc34/48  
Arbayan  a600 ab2/22 bc37/34 a9/4388  a58/905  abc42/48  
QB813-2  a16/472  a63/26  c35/32  a8/4277  a975  bc86/43  
Akrask  a33/583 b17 a88/43 a7/4666  a55/930  ab15/50  

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

  گيري كلي نتيجه
قابل توصيه  3ه احتمال وقوع تنش در انتهاي فصل رشد وجود ندارد، الين شماره در صورت اطمينان از آب كافي و در مناطقي ك     
 . شود در شرايط تنش خشكي انتهاي فصل به كشاورزان توصيه مي 10و  2همچنين دو الين . باشد مي
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Changes in number of seed and seed yield of barley ,s genotypes under drought 
stress and normal irrigation condition at climatic condition of Isfahan 
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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. In strees experiement, two last irrigations were 
omitted. Simple ananlysis of variance in strees condition showed significant difference between 
genotypes for biological yield and harvest index. Also, in normal condition, the differences between 
experimental genotypes were signficant for the numerb of seed and a thousand seed weight. The 
highest seed yield and harvest index in normal condition was related to line Malouh. So cultivation 
of line Malouh was recomnded in normal water condition. Also, Line ABYTD-2 and Akrask was 
suitabel for producing high seed yield in drought stress condition. 
Keywords: The number of seed, seed yield, barley, drought stress.    


