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  چکیده

در مرکز تحقیقات  1392امیدبخش جو آزمایشی در سال  ژنوتیپ 10در  پروتئینبه منظور بررسی عملکرد 
پس از برداشت . تکرار انجام شد 3هاي کامل تصادفی در کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان اردبیل در قالب طرح بلوك

اصل از تجزیه واریانس  نتایج ح. صفات عملکرد دانه در پالت، مقدار پروتئین کل و عملکرد پروتئین در هکتار محاسبه گردید
و عملکرد  )α=%1(دانه در سطح احتمال یک درصد پروتئین حتواي هاي مورد بررسی از نظر منشان داد که بین ژنوتیپ

که  دادمقایسه میانگین مربوط به عملکرد پروتئین در هکتار نشان . دار وجود دارداختالف معنی ) α=%5(پروتئین در هکتار 
کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد پروتئین در هکتار را به خود  131491با میانگین ) AC-1_ 10( 6ژنوتیپ شماره 

 .تولید نمودرا پروتئین  کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد 86027میانگینبا  )AC-1_ 8( 5اختصاص داد و ژنوتیپ شماره 
گرم برگرم میلی 82/178با میانگین ) AC-1_ 10( 6ره مقایسه میانگین مربوط به مقدار پروتئین نشان داد که ژنوتیپ شما

مقدار گرم بر گرم کمترین میلی 4/115میانگینبا  )AC-1_ 11( 7باشد و ژنوتیپ شماره بیشترین مقدار پروتئین را دارا می
  ..باشدرا شامل میپروتئین 

 
  هاي امید بخش جو، شرایط آبی، عملکرد پروتئینژنوتیپ :کلمات کلیدي

  
  مقدمه  

 شده اهلی بشر توسط که است گیاهانی اولین از و یکی باشدمی برنج و ذرت گندم، از بعد دنیا در مهم غله چهارمین جو
 آنکه در هاي خیلی گذشته دانه آن عالوه برطوالنی دارد و از زمان زراعت جو در اکثرکشورهاي تولیدکننده آن سابقه بسیار .است

درحال حاضر  .شوداستفاده و از مالت آن نیز در صنعت و داروسازي استفاده می ها موردقنادي داشته، درتغذیه انسان مورد مصرف 
تغذیه گاوهاي شیري و  آید و در پرورش حیوانات به ویژه درغیرالکلی به دست می هاي الکلی ودر اغلب کشورها از آن نوشابه

 تأمین غالب منبع عنوانبه خصوص جوبه غالت دانه). 2(شود زیاد استفاده میهاي پرواري و حتی پرندگان نیز به مقدار گوساله
 کم درصد رغم علی همچنین .گیردمی قرار استفاده مورد ایران در مخصوصاً دنیا نقاط اغلب در جیره نشخوارکنندگان در انرژي

اختصاص  خود به جیره را پروتئین از توجهی قابل قسمت جیره، تأمین در ماده این زیاد میزان مصرف علتجو، به دانه پروتئین
هاي ژنتیکی و شرایط رویش باشد و این بستگی به ویژگیظر به این که مواد تشکیل دهنده دانه جو بسیار متفاوت مین .)5( دهدمی

 8 -10جو داراي پروتئیندانه . هاي غالت نداردگیاه دارد دانه جو از نظر ترکیبات شیمیایی اختالف بسیار زیادي با دیگر دانه
  گندم،  مانند غالت سایر با مقایسه در جو ).1(باشد می درصد 7-1/7درصدي و سلولز  60- 1/64، نشاسته 2-3/2درصدي، چربی
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 لحاظ به غله خوب این بسیار اي تغذیه هاي ویژگی ولی است، کرده امروزه پیدا غذایی رژیم در کمتري اهمیت یوالف و چاودار
 در توانایی عدم به دلیل جو پروتئین .است شده جو حاوي جدید غذاهاي به بیشتر باعث توجه گلوکان، بتا محلول فیبر وجود

 اي ذخیره هايپروتئین .)6 و 4( کند تولید گندم نان معادل مطلوب، نانی تواندنمی در خمیر، قوي پروتئینی ي شبکه تشکیل
دهند  تشکیل می را دانه نیتروژن کل درصد 35-50و حدود  شوندمی نامیده هوردئین اصطالحاً که ها هستند پروالمین جو اصلی

با وجود این که جو از گندم مقاوم تر است، درجه حرارت بسیار زیاد یا شرایط خشک پس از سنبله رفتن، مانع رشد طبیعی و  ).7(
. شود و این از نظر صنایع تخمیري مطلوب نیستد میگردد و در نتیجه وزن دانه ها کم و درصد رطوبت آن ها زیارسیدن گیاه می

گیرد و تولید آن در مناطق خشک بنابراین تولید جو از نظر کیفیت تخمیري، در مناطقی که داراي بارندگی زیاد است صورت می
  ).3(عمدتاً براي تهیه غذاي دامی است 

  
  هامواد و روش

در مرکز تحقیقات  1392امیدبخش جو آزمایشی در سال  ژنوتیپ 10به منظور بررسی عملکرد پروتئین در 
  :ارقام مورد استفاده به قرار زیر بودشجره تکرار انجام شد که  3هاي کامل تصادفی در کشاورزي اردبیل در قالب طرح بلوك

1.  Bahman:  WA 2196-68/NY6005-18, F1//Scotia I 
2.  AC-1 _ 3:  L.527/Hortland//ICNB93-328 
3.  AC-1_ 5:  Deshud Navaro//Gloria”s”/Copal”s”/3/(LB.Iran/Una8271// 
Gloria”s”/Com”s”-11M/3/Kavir) 
4.  AC-1_ 6:  L.527/MB2367//Alger/3/AS46/Athsza 
5.  AC-1_ 8:  NC86/INTseg07 
6.  AC-1_ 10: L.1242/Hesk//Alger(CI10117/Choyo…) 
7.  AC-1_ 11: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Keveh jow 
8.  AC-1_ 12: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Roho/Mazurka 
9.  AC-1_ 18: Alger/(CI10117/Choyo…)//(Rhn//Aths/BC) 
10. AC-2_ 2:  L.527/MB2367//(CI7117-9/DeirAlla106)/3/Beecher  

  
 6شد که مساحت هر کرت متر کشت سانتی 20ي خطوط اصلهدر شش خط پنج متري به ف ژنوتیپبعد از تهیه زمین هر 

ها، محصول هر کرت برداشت شده و پس از حذف حاشیه .دانه در نظر گرفته شد 350مربع تراکم بذر در هر متر. مربع گردیدمتر
استخراج پروتئین از دانه با استفاده از . گرم توزین و بر حسب کیلوگرم در هکتار ثبت گردید 01/0وزن دانه در هر کرت با دقت 

 .عملکرد دانه در هکتار بدست آمد وضرب درصد پروتئین عملکرد پروتئین در هکتار هم از حاصلروش برادفورد صورت پذیرفت و  
تفاوت حداقل ( LSDبا آزمون   مقایسه میانگین و SPSSو   SASهاي آماريافزارها با استفاده از نرم و تحلیل داده جزیهت

  .صورت پذیرفت %5 در سطح احتمال ) دارمعنی
  
  نتایج وبحث

 .داري با یکدیگر ندارنددانه در پالت اختالف معنی هاي مورد مطالعه از نظر عملکردنتایج نشان دادکه ژنوتیپ
ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپبراي عملکرد دانه نشان دهنده یکنواختی و تشابه  ها و ارقامدار بودن اختالف بین ژنوتیپغیرمعنی

هاي مورد بررسی از هاي مربوط به مقدار پروتئین کل نشان داد که بین ژنوتیپتجزیه آماري داده. باشدهاي مورد مطالعه می
با میانگین  6ژنوتیپ شماره ). 1جدول(دار وجود دارد اختالف معنی% 1نظر مقدار پروتئین کل در سطح احتمال 

  با  7و ژنوتیپ شماره قرار گرفت  aو در کالس را به خود اختصاص داد کل مقدار پروتئین  برگرم بیشترین گرممیلی82/178
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در  5و  1هاي شماره رابه خود اختصاص داد و به همراه ژنوتیپکل مقدار پروتئین گرم بر گرم کمترین میلی 4/115میانگین
هاي مربوط به عملکرد پروتئین در هکتار نشان داد که بین ژنوتیپهاي تجزیه آماري داده ).2جدول(قرار گرفتند  eکالس 

با 6ژنوتیپ شماره ). 1جدول(دار وجود دارد اختالف معنی% 5پروتئین در سطح احتمال عملکرد مورد بررسی از نظر مقدار 
و قرار گرفت  aو در کالس کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد پروتئین در هکتار را به خود اختصاص داد  131491میانگین 

قرار  dو در کالس  به خود اختصاص داد راپروتئین  کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد 86027میانگینبا  5ژنوتیپ شماره 
   .)2جدول (گرفت 

  هاي کامل تصادفیتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در قالب طرح بلوك: 1جدول 
 مربعات میانگین     درجه آزادي  منابع تغییر

عملکرد دانه در     
 پروتئین کل  پالت

  عملکرد پروتئین در هکتار

 ns24/1196399  *49/277  *821802768  2  تکرار
  ns41/964797  **12/1296  9  رقم

*541592422 

  181615868  83  18/600680  18  خطا
  07/13  55/6  4/10  -  (%)ضریب تغییرات 

ns،* دهدرا نشان می% 1و % 5دار در سطح احتمال  دار، معنیترتیب، غیر معنیبه= **و.  
  پروتئین مقایسه میانگین  -2جدول

  شماره

  صفات مورد ارزیابی

  پروتئین کل
  )میلی گرم بر گرم(

  عملکرد پروتئین
  )کیلوگرم در هکتار(

1 e 82/115  bcd 97137  
2 bc  63 /147  abc  109151  
3 bc  00/152  bcd  99435  
4 bc  51/144  bcd  98178  
5 e  85/116  d  86027  
6 a  82/178  a  131491  
7 e  40/115  bcd  94475  
8 de  63/126  cd  90686  
9 cd  02/137  abcd  108438  
10 b  95/155  ab  115765  

  3/103078  06/139  میانگین کل
  داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معنی% 5در سطح احتمال   LSDمیانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابهی هستند، بر اساس آزمون 
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