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که با توجه به سازگاری وسیع و پایداری عملكرد دانه و صفات مطلیوب زراعیی در آزمایشیات بود  ایستگاه اهواز
 گذاری شد.نام  گرم کشورآزادسازی و برای کاشت در مناطق    1394-95تا    1385-86های  انجام گرفته طی سال

کیلیوگرم  3916و  5148های عملكیرد رقم اکسین در مناطق گرم جنوب و شمال کشور به ترتیب دارای میانگین
کیلوگرم در هكتار نسبت به ارقام شاهد  نیمروز و صحرا برتیری   160و    868ترتیب به میزان  هدر هكتار بوده که ب

داشت. رقم اکسین با عادت رشدی بهاره جزو ارقام با سنبله شش ردیفه بوده و متوسط ارتفاع بوته آن در مناطق 
باشد. میانگین طول دوره رشد اکسین در مناطق گرم متر مینتیسا  102و    81ترتیب  گرم جنوب و شمال کشور به

روز اسیت کیه   46و    41ترتییب  روز و طول دوره پر شدن دانه آن به  162و    129ترتیب  جنوب و شمال کشور به
باشد. از خصوصیات بارز دیگر ایین رقیم مقاومیت بیه خوابییدگی و تر از ارقام شاهد نیمروز و صحرا میطوالنی

 های جو است.های لكه نواری و لكه برگیبیماریآن نسبت به  مقاومواکنش محور سنبله و شكنندگی 
 
 .جو، پایداری عملكرد، منطقه گرم و خشك، منطقه گرم و مرطوب های کلیدی: واژه
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 مقدمه

از حوودود (.Hordeum vulgare L) جووو

النهوورین كشوو  سال پوویش در منهقووه بین  10000

(. این محصول مقاوم به خشكی 6شده اس  )می

 آفریقووا،بوووده و در بسوویاری از منوواطق شوومال 

خاورمیانه و كشووورهای آسوویای میانووه تنهووا گیوواه 

زراعی در شووراید دیووم اسوو  و بووه عنوووان گیوواه 

هووای زراعووی و منوواطق زراعووی حوود فاصوول زمین

(. بووا توجووه بووه ایوون كووه 2شود )استپ شناخته می

كشور ایران از لحاظ آب و هوووایی دارای اقلوویم 

باشد گسووترش ایوون محصووول در نیمه خشك می

انوود در توو مین امنیوو  غووذایی مووردم توكشور می

 بسیار موثر باشد.

بر اساس جدیدترین آمار، سهح زیوور كشوو  

در ایووران بووال  بوور  1394-95جو در سال زراعووی 

میلیووون  8/3میلیون هكتووار و تولیوود حوودود   74/1

هزار  680تن )و سهح زیر كش  جو آبی حدود 

میلیووون توون(   3/2و مقدار تولید آن حدود    هكتار

(. میوواننین عملكوورد در 4گووزارش شووده اسوو  )

، 1369های  واحد سهح زراع  جو آبی در سال

و  2594، 2397ترتیووب برابوور بووه 1395و  1380

كیلووووگرم در هكتوووار بووووده اسووو  كوووه  3400

ای در عملكرد جو دهنده رشد قابل مالحظهنشان

ه در سهح كشور سال  25آبی در طول یك دوره  

(. اگرچوووه اسوووتفاده بهینوووه از 3و  1باشووود )می

های كشاورزی توسد زارعووین و همینووین نهاده

افزایش دانش كشاورزی در بین آنان تا حدودی 

بر روی افووزایش عملكوورد جووو در واحوود سووهح 

گذار بوده، ولی سهم بیشووتر ایوون افووزایش را تاثیر

ح توان به اسووتفاده كشوواورزان از ارقووام اصووالمی

های پتانسوویل جدیوود جووو كووه در سووال شده و پوور

اخیوور بوورای كشوو  در منوواطق مختلوو  كشووور 

اند نسووب  داد. در بووازه اصووالح و معرفووی شووده

های شش رقم و طووی سووال  1380تا    1369زمانی  

هجده رقم اصالح شده جووو آبووی  1395تا    1380

نژادی جووو بخووش تحقیقووات غووالت در واحد بووه

نهووال و بووذر  موسسووه تحقیقووات اصووالح و تهیووه

رقم   17اند كه در حال حاضر حدود  معرفی شده

آن در سوووهح وسووویعی موووورد كشووو  و زر  

 (.3كشاورزان مناطق مختل  كشور قرار دارد )

هزار هكتووار اراضووی زیوور كشوو    200حدود  

جو كشور )آبی و دیووم( در منوواطق گوورم كشووور 

كلیووه اراضووی قوورار دارد كووه ایوون منوواطق شووامل 

وشوووهر، بنووودرعباس، های خوزسوووتان، باسوووتان

های قسووم  سیسووتان و بلوچسووتان و هرمزگووان،

كهنیلویه های فارس، كرمان،  عمده ای از استان

و بویراحموود وایووالم در منهقووه گوورم و خشووك 

جنووووب كشوووور و بیشوووتر اراضوووی كشووواورزی 

مازندران، گلستان و منهقه دش  مغان   هایاستان

باشوود. در منهقه گرم و مرطوب شمال كشور می

جووو در منوواطق گوورم كشووور بیشووتر در تولیوود 

های خوزسووووووووتان، سیسووووووووتان و اسووووووووتان

های فووارس و بلوچستان،گلسووتان، جنوووب اسووتان

شووود. بووا كرمان و منهقه دش  مغووان حاصوول می

توجووه بووه اهمیوو  محصووول جووو در ایوون منوواطق 

های تحقیقاتی و معرفی ارقام جدید اجرای پروژه

 تواند سهم به سزایی در افزایش محصول جووومی

 در این اقلیم داشته باشد.
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هایی كووه منجوور بووه هوودا از انجووام بررسووی

معرفی رقم اكسین شد دستیابی به رقم جدید جو 

آبی برایكش  در اقلیم گرم كشور بود كه ضمن 

داشووتن سووازگاری وسوویع در ایوون منوواطق دارای 

عملكرد باالتری نسب  به ارقام جو آبووی قوودیمی 

وب در نظیر نیمروز، زهك، دش ، صحرا و جنوو 

 این مناطق باشد.

 

 هامواد و روش

گیووری بووین رقووم رقم اكسین حاصوول دور 

به عنوان والوود مووادری و   (Rojo)خارجی روخو  

رقووم صووحرا بووه عنوووان والوود پوودری در بخووش 

تحقیقات غالت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

 باشد. نهال و بذر كرج می

رقووم اكسووین در  1385-86در سووال زراعووی 

ای جووو منهقووه گوورم آزمووایش ارزیووابی مشوواهده

كشور در سه ایستناه داراب، اهواز و زابل مورد 

 1386-87. در سووال زراعووی  ارزیابی قرار گرف 

این رقم در آزمایش مقایسووه عملكوورد مقوودماتی 

های سراسری منهقه گرم كشور كووه در ایسووتناه

 مووذكور انجووام گردیوود ارزیووابی شوود. در سووال

این رقم در آزمایش مقایسه عملكوورد   1387-88

ژنوتیووپ پیشوورفته   18ارقام پیشرفته جو به همووراه  

و صووحرا   دینر و شاهدهای نیمووروز )در داراب(

هووای كاموول )در مغان( با استفاده از طوورح بلو 

های داراب و تصادفی بووا سووه تكوورار در ایسووتناه

های مغان مورد بررسووی قوورار گرفوو . طووی سووال

این رقم در آزمایش مقایسه   1388-1390زراعی  

عملكرد ارقام امیدبخش جو منهقه گوورم كشووور 

از   ( بووا اسووتفاده1الین و رقووم )جوودول    20شامل  

های كامل تصادفی با سووه تكوورار در بلو طرح  

های تحقیقاتی منهقه گرم جنوب كشووور ایستناه

)اهواز، داراب، برازجووان و زابوول( در مقایسووه بووا 

های منهقه گرم شمال شاهد نیمروز و در ایستناه

)مغان و گنبد( در مقایسووه بووا شوواهد صووحرا قوورار 

 گرف . 

عملكوورد   1395تووا    1391های زراعی  در سال

تهبیقووی   -كسین در قالب طرحهای تحقیقیرقم ا

هووای بووه مسوواح  به صورت تكرار دار در كرت

ترویجووی در  -هووای تحقیقوویمربووع و طرحمتر 24

مساح  نیم هكتار در مزار  كشاورزان چنوودین 

های سیسووتان و بلوچسووتان، روستا از توابع اسووتان

اردبیل )مغان( و گلستان با عملكوورد ارقووام رایووج 

 ور مورد مقایسه قرار گرف . جو اقلیم گرم كش

با توجه به برتری عملكرد رقم اكسین نسووب  

به ارقووام تجووارتی منهقووه گرمووواكنش ایوون رقووم 

هووای عاموول بیموواری زنوو  زرد، نسووب  بووه قار 

هووای برگووی جووو از سووفید  سووهحی و بیماری

ای نواری، لكه توری و كیلی یا جمله لكه قهوه

های خزانووهسوختنی بر  جو در چند نوب  در 

ارزیابی بیماری بر مبنای روش پیشنهادی سوواری 

 ( انجام شد.5و پری اسكات )

 

 و بحث  نتایج 

ای، مقایسووه های ارزیابی مشاهدهدر آزمایش

عملكوورد مقوودماتی و مقایسووه عملكوورد ارقووام 

های پیشرفته جو منهقه گرم كشور كه طووی سووال

های در ایسووتناه  1387-88تووا    1385-86زراعی  
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 1388-90های زراعی  در سال EBYT-Wهای جو مورد بررسی در آزمایش شجره الین  - 1جدول 
 

WB-88-1 Check 1 (Nimrooz/Sahra)* 
 WB-88-2 Ashar/Beecher 

WB-88-3 Ashar/Beecher 
WB-88-4 Torsh/9Cr.288-07//Bgs/3/Badia 
WB-88-5 82S:510/Tropi//1-BC-80449 
WB-88-6 82S:510/Tropi//1-BC-80449 
WB-88-7 Rojo/3/LB.Iran/Una8271//Gloria"S"/Com"S" 
WB-88-8 Rojo/3/LB.Iran/Una8271//Gloria"S"/Com"S" 
WB-88-9 Beecher/NACE4001-59-80 
WB-88-10 LB.Iran/Una8271//Gloria"S"/Com"S"/3/Beecher       
WB-88-11 LB.Iran/Una8271//Gloria"S"/Com"S"/3/CIRU/4/MSEL 
WB-88-12 Post/3/Robust//Gloria "S"/Copal "S"/4/CIRU 
WB-88-13 Shyri/Aleli//L.P/Shyri 
WB-88-14 Gloria"S"/Com"S"//SEN/3/Petunia 1/4/CIRU 
WB-88-15 Gloria"S"/IAR.H.485//Aloe/3/BLLU 
WB-88-16 )اکسین(    Rojo/3/LB.Iran/Una8271//Gloria"S"/Com"S" 

WB-88-17 Bgs/Dajia//L.1242/3/88W40762/Puebleda/4/Gloria"S"… 
WB-88-18 Mo.B1337/WI2291//Moroc9-75 
WB-88-19 Alanda/3/DeirAlla106//7028/2759 
WB-88-20 WB-86-4 

منهقووه  منهقه گرم و خشك جنوووب كشووور )اهووواز، زابوول، داراب و برازجووان( و هایشاهدهای آزمایش در ایستناه   ارقام نیمروز و صحرا به ترتیب*
 .باشندشمال كشور )مغان و گنبد( میو مرطوب  گرم  

 

داراب، اهواز، زابل و مغووان انجووام شوود عملكوورد 

های رد نسووب  بووه شوواهدرقم اكسین در اكثر موووا

( و با توجه به 2نیمروز و صحرا برتر بود )جدول  

سایر صفات مهلوب زراعی برای ارزیابی نهووایی 

در آزمایش مقایسه عملكرد ارقام امیدبخش جو 

(EBYT-W.در منهقه گرم كشور انتخاب شد ) 

 1388-90های در آزمووایش سووازگاری سووال

های حاصل از چهار تجزیه واریانس مركب داده

ایسووتناه منهقووه گوورم و خشووك جنوووب كشووور 

)اهواز، داراب، برازجووان و زابوول( و دو ایسووتناه 

منهقووه گوورم و مرطوووب شوومال كشووور)مغان و 

گنبد( به طور جداگانه انجام شوود. نتووایج مقایسووه 

هووووا در نوتیپمیوووواننین عملكوووورد دو سوووواله ژ

های منهقه گرم و خشك جنوب كشووور ایستناه

نشان داد كووه رقووم اكسووین بووا میوواننین عملكوورد 

كیلوگرم در هكتار رتبووه اول آزمووایش را   5148

كسب نموده و عملكرد بهتووری نسووب  بووه شوواهد 

كیلوووگرم در   4280نیمروز بووا میوواننین عملكوورد  

(. نتایج مقایسووه میوواننین 3هكتار داش  )جدول  

ها در دو ایستناه منهقه رد دو ساله ژنوتیپعملك

گرم و مرطوب شمال كشور نشووان داد كووه رقووم 

كیلوووگرم در   3916اكسین بووا میوواننین عملكوورد  

( WB-88-20) 20هكتار بعد از ژنوتیووپ شووماره  

كیلوووگرم در هكتووار رتبووه دوم   4039با عملكرد  

آزمایش را كسب نموووده ولووی عملكوورد بهتووری 

كیلوگرم   3756ا عملكرد  نسب  به شاهد صحرا ب

 (. 4در هكتار داش  )جدول 

دهنده سووازگاری بوواالی رقووم این نتایج نشووان

اكسووین در آزمووایش مقایسووه عملكوورد ارقووام 

امیدبخش جو مناطق گرم كشور بوده و میوواننین
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ای، مقدماتی و  های مشاهده ارزیابی عملكرد رقم اكسین در مقایسه با شاهدهای آزمایش در  -2جدول 
 پیشرفته منهقه گرم كشور 

 

 عملكرد الین/شاهد  مكان سال  آزمایش
 )كیلوگرم در هكتار( 

 درصد افزایش  
 نسب  به شاهد 

 زابل ، داراب اهواز،  86-1385 ای مشاهده 

  4778 اكسین

 27 3777 نیمروز 

 34 3574 زهك 

 87-1386 مقدماتی

 زابل ، داراب اهواز، 
  4393 اكسین

-5 4644 نیمروز   

 داراب
  5607 اكسین

 32 4235 نیمروز 

 88-1387 پیشرفته

 مغان 
  6121 اكسین

 9 5598 صحرا

 داراب
  5189 اكسین

 6 4879 نیمروز 

 

و   درصوود  20عملكرد این رقم به ترتیب به میزان  

ارقووام شوواهد نیمووروز درمنهقووه گوورم از    درصد  4

جنوووب كشووور وشوواهد صووحرا در منهقووه گوورم 

آزمایش جداگانه   12شمال كشور بیشتر بود. در  

كووه در طووی دو سووال زراعووی در شووش ایسووتناه 

تحقیقاتی منهقه گرم كشور انجام شوود، میوواننین 

آزمایش )به جز یك   11عملكرد رقم اكسین در  

تناه در ایسوو  1388-89مووورد در سووال زراعووی 

گنبد( از شاهدهای نیمروز و صووحرا بیشووتر بووود. 

بیشترین عملكوورد رقووم اكسووین در سووال زراعووی 

كیلوووگرم در هكتووار از   6866به میزان  1388-89

 ایستناه زابل گزارش گردیده اس . 

نتایج مربوط به تجزیه پایداری عملكرد دانووه 

هووای های مورد بررسی بووا اسووتفاده از آمارهالین

ها میاننین رتبه و انحراا معیار رتبه ارقام و الین

در چهار ایستناه منهقه گوورم و خشووك جنوووب 

كشور نشان داد كه رقم جدیوود بووا میوواننین رتبووه 

بعوود از الیوون  73/3و انحووراا معیووار رتبووه  8/4

WB-88-7   به عنوان سووازگارترین الیوون در ایوون

روش بوده و میاننین رتبه و انحراا معیووار رتبووه 

آن به میزان چشوومنیری از شوواهد نیمووروز كمتوور 

(. نتایج مربوط بووه میوواننین رتبووه و 3بود )جدول  

های ها در ایستناهانحراا معیار رتبه ارقام والین

منهقه شمال كشور نشان داد كه رقووم اكسووین بووا 

بووه   77/3و انحراا معیار رتبووه    8/4یاننین رتبه  م

عنوان سازگارترین الین در منهقه شمال كشووور
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هادر چهار ایستناه اقلیم گرم و خشك جنوب  مقایسه میاننین عملكرد دانه و سازگاری ژنوتیپ -3جدول 
 1388-90هایكشوردر سال 

 
 ها میاننین دوساله عملكرد ایستناه معیار سازگاری 

 )كیلوگرم در هكتار( 

 میاننین عملكرد
  *)كیلوگرم در هكتار(

 ژنوتیپ 

انحراا 
 معیار رتبه 

میاننین 
 رتبه

 داراب برازجان  زابل اهواز

  
99/3  8/14  3784 5088 3436 4811 4280efg WB-88-1  )نیمروز( 
45/5  0/7  4190 5912 3553 5796 4863abc WB-88-2 
13/5  6/14  4151 4257 3223 4796 4107fg WB-88-3 
64/7  9/10  4157 5657 3039 5096 4487cdef WB-88-4 
85/5  8/9  4053 4604 4429 5191 4570cde WB-88-5 
49/4  1/6  4259 6206 4371 5282 5029ab WB-88-6 
90/2  9/3  4336 5569 4488 5700 5023ab WB-88-7 
84/5  1/10  4249 4014 4290 5369 4480cdef WB-88-8 
60/5  3/9  4064 4508 4455 5295 4580cde WB-88-9 
97/2  6/16  3160 4722 3626 4537 4011g WB-88-10 
13/5  5/11  4003 4702 4099 5155 4490cdef WB-88-11 
38/4  5/6  4172 4865 4444 5442 4731bcd WB-88-12 
73/5  4/14  3764 5361 3337 4628 4273efg WB-88-13 
66/3  6/12  3974 4900 4246 4690 4453def WB-88-14 
83/2  4/11  4162 5050 3586 4824 4406defg WB-88-15 
73/3  8/4  4213 6068 5009 5300 5148a WB-88-16  )اکسین( 
45/4  1/13  3852 4900 4341 4636 4432def WB-88-17 
00/5  9/11  4237 4455 4048 4755 4374defg WB-88-18 
96/5  1/11  4515 4899 3835 4510 4440def WB-88-19 
95/5  8/9  3978 5773 3520 5470 4685bcd WB-88-20 

 هستند. LSDبر اساس روش  درصد 5دار در سهح احتمال دهنده اختالا معنی  : حروا غیر همسان در داخل ستون نشان *

 

بشمار رفته و میاننین رتبه و انحراا معیووار رتبووه 

 (.4آن از شاهد صحرا كمتر بود )جدول 

تهبیقی   -تحقیقی  هاینتایج مربوط به بررسی

های ترویجی رقووم اكسووین طووی سووال-و تحقیقی

در مووووزار   1394-95تووووا  1390-91زراعووووی 

های اردبیل )مغووان(، گلسووتان و كشاورزان استان

 5 سیستان و بلوچستان به طور خالصه در جوودول

رقم  1390-91آورده شده اس . در سال زراعی 

تهبیقووی در مووزار    -اكسین در آزمایش تحقیقی

آبوواد بووا رقووم تان پارسیكی از كشاورزان شهرسوو 

صحرا مورد مقایسووه قوورار گرفوو  و بووا عملكوورد 

كیلوگرم در هكتار نسب  به رقم صحرا بووا   5652

 8كیلوووگرم در هكتووار بووه میووزان    5246عملكرد  

 برتری عملكرد نشان داد. در سال زراعووی  درصد

 -رقووم جدیوود در آزمووایش تحقیقووی 1390-91

ن تهبیقی در مزار  یكووی از كشوواورزان شهرسووتا

مقایسووه قوورار گنبد با ارقام صحرا و یوس  مورد  

كیلووووووگرم 5083گرفووووو  و بوووووا عملكووووورد 
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در دو ایستناه اقلیم گرم و مرطوب شمال  هامقایسه میاننین عملكرد دانه و سازگاری ژنوتیپ -4جدول 
 1388-90هایكشوردر سال 

 
 میاننین دوساله عملكرد   معیار سازگاری 

 هكتار(ها )كیلوگرم در ایستناه

 میاننین عملكرد
  *در هكتار( )كیلوگرم

 گنبد مغان میاننین رتبه انحراا معیار رتبه ژنوتیپ 

99/3  8/14  3757 3755 3756abcd WB-88-1  )صحرا( 
45/5  0/7  3566 4039 3802abc WB-88-2 
13/5  6/14  3789 3485 3637a-e WB-88-3 
64/7  9/10  3186 3827 3507a-e WB-88-4 
85/5  8/9  3400 3451 3425a-e WB-88-5 
49/4  1/6  3961 3847 3904ab WB-88-6 
90/2  9/3  3786 3491 3639a-e WB-88-7 
84/5  1/10  3806 3363 3584a-e WB-88-8 
60/5  3/9  3376 3301 3339bcde WB-88-9 
97/2  6/16  3329 2892 3111e WB-88-10 
13/5  5/11  3319 3359 3339bcde WB-88-11 
38/4  5/6  3625 3852 3738a-e WB-88-12 
73/5  4/14  4040 3320 3680a-e WB-88-13 
66/3  6/12  3598 3491 3545a-e WB-88-14 
83/2  4/11  3354 2932 3143de WB-88-15 
73/3  8/4  3891 3941 3916ab WB-88-16   )اکسین(  

45/4  1/13  3761 3610 3685a-e WB-88-17 
00/5  9/11  3542 2994 3268cde WB-88-18 
96/5  1/11  3453 3409 3431a-e WB-88-19 
95/5  8/9  4181 3897 4039a WB-88-20 

 هستند. LSDبر اساس روش  درصد 5دهنده اختالا معنی دار در سهح احتمال  : حروا غیر همسان در داخل ستون نشان *

 

در هكتووار نسووب  بووه ارقووام صووحرا و یوسوو  بووه 

كیلوووگرم  4266و   4282ترتیب بووا عملكردهووای  

برتووری عملكوورد   درصوود  19در هكتار بووه میووزان  

رقم اكسووین   1393-94نشان داد. در سال زراعی  

رویجی اجرا شده در ت  -های تحقیقیدر آزمایش

آبوواد، دهسووتان مووزار  كشوواورزان دهسووتان ملك

موسی شهباز و شهرستان زهك در منهقه زابل به 

 و 3600، 4893ترتیوووووب بوووووا عملكردهوووووای 

كیلوگرم در هكتار نسب  به شاهد نیمروز   5436

كیلوووگرم   4159و    3300،  3388با عملكردهووای  

در هكتار و نسب  به شاهد زهك با عملكردهای 

كیلوگرم در هكتار برتری   3893و    2475،  3600

داش  و در مجمو  در هوور سووه آزمووایش انجووام 

شده عملكرد قابل توجهی نسب  به هر دو شاهد 

 آزمایش نشان داد. 

تهبیقووی و  -هایتحقیقیدر مجمووو  بررسووی

ترویجووی رقووم اكسووین بووا میوواننین  -تحقیقووی

كیلوووگرم در هكتووار نسووب  بووه  4853عملكوورد 

 3845 میوواننین شوواهدهای آزمووایش بووا عملكوورد

برتووری عملكوورد درصوود 26كیلوگرم در هكتووار 
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 ترویجی رقم اكسین در مناطق مختل  اقلیم گرم  -تهبیقی و تحقیقی -های تحقیقیآزمایش  -5جدول 
 

 مناطق اجرای پروژه
 سال  
 آزمایش 

 عملكرد رقم اكسین 
 هكتار()كیلوگرم در  

 رقم شاهد 
 عملكرد رقم شاهد 
 )كیلوگرم در هكتار(

 درصد برتری رقم 
 اكسین نسب  به شاهد 

  -پارس آباد مغان)تحقیقی -اردبیل
 تهبیقی( 

19-90  8 5246 صحرا  5652 

90-91 تهبیقی( -گنبد)تحقیقی-گلستان  5083 
 19 4282 صحرا 

 19 4266 یوس 

زابل، ملك آباد   -سیستان و بلوچستان
 ترویجی(  -)تحقیقی

94-93  4893 
 44 3388 نیمروز 

 36 3600 زهك 

زابل، موسی شهباز   -سیستان و بلوچستان
 ترویجی(  -)تحقیقی

94-93  3600 
 9 3300 نیمروز 

 45 2475 زهك 

زابل،   -سیستان و بلوچستان
 ترویجی(  -زهك)تحقیقی

94-93  5436 
 31 4159 نیمروز 

 40 3893 زهك 

 6 3845 میاننین شاهد  4853  میاننین عملكرد 

 

 (.5نشان داد )جدول 

واكنش رقووم   1395تا    1391های  در طی سال

های عاموول بیموواری زنوو  اكسین نسب  به قار 

های برگووی جووو زرد، سفید  سهحی و بیماری

های ارزیووابی بیموواری در چنوود نوبوو  در خزانووه

مهالعه شد. واكنش این رقم نسووب  بووه نژادهووای 

عامل بیموواری زنوو  زرد جووو از مقوواوم تووا نیمووه 

تعیووین شوود. ایوون حسوواس امووا بووا شوودت پووایین 

ها همینووین نشووان داد كووه واكوونش رقووم بررسووی

اكسووین نسووب  بووه بیموواری سووفید  پووودری در 

 (Hot spot)مناطق مساعد برای گسترش بیماری 

نیموووه حسووواس بوووود. رقوووم اكسوووین در كلیوووه 

های زراعووی های انجام شووده طووی سووالآزمایش

العمل مقاوموو  نسووب  بووه لكووه عكس  1392-95

توری و لكه سوووختنی جووو ای نواری، لكه  قهوه

 (.6داش  )جدول )اسكالد( 

 توصیه ترویجی

های اراضی زراعی واقع در مناطق گرم استان

های خوزسووتان، جنوووبی كشووور شووامل اسووتان

بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچسووتان، ایووالم و 

های فووارس، لرسووتان، نیووز منوواطق گوورم اسووتان

های كهنیلویووه و بویراحموود و كرمووان و اسووتان

شمالی كشور شامل گلستان، مازنوودران و دشوو  

 رای كشوو  و توسووعه مغووان از منوواطق مسووتعد بوو 

آینوود. بووا توجووه بووه اینكووه رقم جدید به شمار می

ارقام شش ردیفووه جووو نیازهووای غووذایی بیشووتری 

 نسووووب  بووووه ارقووووام دو ردیفووووه جووووو دارنوووود 

اختصوواد دادن اراضووی حاصوولخیزتر و تووامین 

 آب و كووووود هووووای كشوووواورزی ماننوووود نهاده

عملكوورد  كووافی بوورای ایوون رقووم باعوو  افووزایش

خواهوود شوود و ایوون رقووم هكتوواری رقووم اكسووین 

توانوود بووه عنوووان جوواینزینی مهلوووب بوورایمی
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  مناطق گرم جنوب و شمال كشور در دررقم اكسین خصوصیات زراعی و مورفولوژیك  -6جدول 
 و صحرا  نیمروز جو  مقایسه با رقم شاهد
 

 صحرا رقم  اكسین )منهقه شمال( نیمروز رقم  اكسین )منهقه جنوب( مشخصات زراعی 
 مكزیك ایران  مكزیك ایران  منشاء

 3756 3916 4280 5148 (در هكتار )كیلوگرم میاننین عملكرد
 بهاره بهاره بهاره بهاره عادت رشد 
 شش ردیفه شش ردیفه دو ردیفه شش ردیفه تعداد ردی 

 104 102 78 81 ارتفا  بوته )سانتی متر( 
 120 116 89 88 تعداد روز تا گلدهی 

 160 162 126 129 رسیدن تعداد روز تا 
 40 46 37 41 طول دوره پر شدن دانه
 39 37 41 41 وزن هزار دانه )گرم(

 روشن روشن روشن روشن رن  دانه

 مقاوم مقاوم نیمه مقاوم مقاوم مقاوم  به خوابیدگی

 مقاوم مقاوم نیمه مقاوم مقاوم مقاوم  به شكنندگی محور سنبله 

     هابیماریواكنش به 

 نیمه مقاوم تا نیمه حساس مقاوم حساسنیمه  تا نیمه حساس مقاوم زن  زرد

 نیمه مقاوم حساسنیمه  حساسنیمه  حساسنیمه  ی پودر د یسف

حساسنیمه  مقاوم لكه نواری  نیمه مقاوم مقاوم 

 نیمه مقاوم مقاوم نیمه مقاوم مقاوم هالكه برگی 

 11 11 12 11 درصد پروتئین دانه )میاننین(

 

رقم جووو نیمووروز در جنوووب كشووور و رقووم جووو 

دشوو  در شوومال كشووور در نظوور گرفتووه شووود. 

ترین تاریخ كاش  رقم جدید در منوواطق مناسب

باشوود. گرم جنوب كشور در نیمه اول آذرماه می

دانووه در مترمربووع در   250تراكم بذر رقم اكسووین

شود كه براساس وزن هزار دانه آن نظر گرفته می

ر هكتار بذر بوورای كاشوو  كیلوگرم د  140-120

شووود. ضوودعفونی توسد ردی  كووار توصوویه می

 كش بوووووذر قبووووول از كاشووووو  بوووووا قوووووار 

كاربندازیم(  -)ایپرودیون  درصد 50روال تی اس 

كش كاربوكسین تیرام یا ضد عفونی بذر با قار 

در هووزار كنتوورل مووؤثری بوور روی  5/2بووه میووزان 

ای، لكوووه نوووواری و هوووای لكوووه قهووووهبیماری

 آشكار و پنهان جو اكسین دارد. هایسیاهك
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