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  دیم و سرد معتدل جو در مناطق سرد و ارقام ررسی پایداري عملکرد دانه الین هاب

فرهاد آهک پز
، فرزاد  7، هوشنگ پاشاپور6غالمرضا عابدي اصل ،5، الیاس نیستانی4کاظم سلیمانی ،3حسامیعلی  ،2کوروش نادر محمودي ، 1×

 9و رقیه دست بري 9، محمود تیموریان 8آهک پز

  مربی پژوهش موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -1

 کرمانشاه - مربی پژوهش معاونت موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -2

 و منابع طبیعی کردستان مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي -3

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجان  -4

 خراسان شمالی -مربی پژوهش موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -5

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل -6

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی -7

 اسالمی واحد میاندوآبعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  -8

 محقق موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور -9

  چکیده

تعیـین ژنوتیـپ هـاي پرمحصـول و سـازگار در قالـب       بررسـی پایـداري عملکـرد دانـه و      به منظوراین تحقیق 

سـرارود،  دیم شامل مراغه، و معتدل هاي تحقیقاتی مناطق سردسیر  جو در ایستگاه ناحیه ايآزمایش هاي یکنواخت 

بـه همـراه دو رقـم    رقم و الین جـو   10در این بررسی تعداد  .گرفت و زنجان انجام )قاملو(اردیبل، ارومیه، کردستان

) 1385-88(در قالب طرح بلوك هـاي کامـل تصـادفی در چهـار تکـرار در سـه سـال زراعـی        ) محلی وآبیدر( شاهد

 ،ژنوتیـپ  سال، مکان و نشان دادکه اثرات ساده) مکان 6سال و  3(تجزیه مرکب. گرفتند مورد مطالعه و ارزیابی قرار

. هسـتند  دار معنـی  بـر عملکـرد دانـه از نظـر آمـاري      ژنوتیپ× مکان × و اثر سه جانبۀ سال  ژنوتیپ× مکان  اثر متقابل

و ایسـتگاه زنجـان    )در هکتـار  کیلـوگرم  2549( ایستگاه سـرارود  مربوط به  به ترتیب عملکرد دانه وکمترین بیشترین

در هکتـار بیشـترین عملکـرد    کیلوگرم  2061با متوسط عملکرد دانه 9 بوده و الین شماره) در هکتار وگرمکیل1578(

پـارامتر تیـپ چهـار لـین و بینـز،      راسل،  روش هاي ابرهارت و بر اساس. داشت آزمایشیدانه را در بین ژنوتیپ هاي 

غیرپـارامتري  هـاي  و روش واریانس محیطی، اکوواالنس ریک، واریانس پایداري شوکال  محیطی،ضریب تغییرات 

بـراي  و پر محصول تر از بقیه ژنوتیپ ها بوده و لذا  پایدارتر 9و  5، 2، الین هاي و نسبت شاخص عملکرد رتبه بندي

  .تشخیص داده شدند کشت در مناطق سردسیر دیم مناسب

  دانه، تجزیه مرکب، تجزیه پایداري عملکرد دیم، جو :هاي کلیدي واژه

  

  2/4/1392:  تاریخ پذیرش        21/10/1391:   تاریخ دریافت            ahakpaz_frd@yahoo.com:  نویسنده مسئول ×
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  قدمهم

عکس العمل متفاوت ارقام در مواجهه با 

 واریته درانتخاب تغییرات محیطی موضوع مهمی

که در تولید  متغیرهایی تمام. باشد می اصالحی هاي

، مجموعاً به  )بجز ژنوتیپ(گیاه زراعی دخالت دارند 

که  عاملی هر .دنشو خوانده می محیطیعنوان شرایط 

توانایی  ،شرایط محیطی گیاه محسوب شود ازجزئی 

متقابل  با اثر است وا ایجاد تغییر در عملکرد را دار

 به  ).1373،ییاهدا(محیط ارتباط دارد ×  یپژنوت

 در محیط هاي ژنوتیپها نسبی در عملکرد که تغییري

 در محیط ژنوتیپ اثرمتقابل مختلف پدید می آید،

 در ها پیژنوت يتفاوت سازگارکه دلیل عمده گویند

 ,.Peterson et al(می باشد مختلف  يها طیمح

1997; Clevland, 2001(  و ممکن است باعث

کاهش همبستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ شده و 

 Brandle and)کارایی انتخاب را کاهش دهد 

Mcverty, 1994 ).  

تجزیه واریانس مرکب براي نشان دادن وجود اثر  

ژنوتیپ . محیط به کار می رود ×متقابل ژنوتیپ 

هایی که این اثر در آنها معنی دار است، از ثبات 

در مورد . باشند عملکرد دانۀ کمتري برخوردار می

این ارقام عملکرد دانه در سالهاي مختلف از روند 

صفات . ثابت و قابل اعتمادي تبعیت نمی کند

مختلف از نظر تاثیر شرایط محیطی واکنش هاي 

اکثر صفات  به طور کلی. نشان می دهند متفاوتی را

از قبیل عملکرد ، اقتصادي که اهمیت زیادي دارند

) کمی(از لحاظ ژنتیکی بصورت چند ژنی ،دانه

از  با تاثیر پذیري شدید از محیط، کنترل شده و

 ).1372آقایی،( می باشند ینی برخورداریپایداري پا

 محیط به محیطی از از آنجائی که عملکرد ارقام

براي  رقم یک انتخاب است، تغییر حال در دیگر

 واحد در عملکرد افزایش منظور به محیط چند

 با می توان موارد و در اغلب نیست درست سطح

منطقه  براي را الین خصوصی، سازگاري محاسبه

 از یکی. ),Bhutta 2007(مورد نظر معرفی کرد 

 يها پیانتخاب ژنوت ط،یکاهش اثرات مح يروشها

متقابل  اثر يدارا ها پیژنوت نیا. باشدی م داریپا

 .کنندی هستندکه درآن رشد م یطیمح با يکمتر

 کندکه عالوه بر یم جابیمتقابل ا اثر نیوجود ا

آنها  یمعرف در زیارقام ن يداریپا اریعملکرد، مع زانیم

و  رفیع .)1377فرشادفر، ( ردیگ قرار یمورد بررس

متقابل  ه اثرک ینمودند هنگام انیب) 2004(همکاران 

 و داريیدارد، پارامترهاي پا تیبراي محقق اهم

 رایز ند،ینما یارقام برترکمک م نییتع سازگاري در

بر انتخاب  اديیعملکرد تا حد ز شیاصالح براي افزا

مورد نظر  هاي طیمناسب براي مح هاي پیژنوت

 پیژنوت ییعملکرد به توانا داريیپا .استوار است

از  یعیدامنه وس عملکرد در تیبروز ظرف در یاهیگ

به  ).Clevland, 2001( شود یها اطالق م طیمح

لحاظ اصالحی، وقتی رقمی پایدار تعریف می شود 

که در محیط هاي مختلف عملکرد نسبتاً یکسانی 

ارقامی که پایداري  ).1373،یدهقان(داشته باشد 

 تنش هايعملکرد داشته باشند،کمتر تحت تاثیر 

که شرایط  ییها محیطی قرار می گیرند و در سال

اقلیمی نیز نامساعد است،  عملکرد قابل قبولی 

رقم اصالح شده، سازگار  هچون تهی .خواهند داشت

و با عملکرد باال براي هر محیط به لحاظ اقتصادي 

را  ییمقرون به صرفه نمی باشد، لذا  بایستی واریته ها

نطقه و یا براي چند تهیه کرد که در بیشتر از یک م

که در کلیۀ  ییعنی ارقام. ناحیه قابل توصیه باشند

مناطق  لبمشابه و یا حداقل دراغ یمیمناطق اقل
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 طیرا با مح يسازگار نیداشته و بهتر یعملکرد خوب

 و يصادق زاده اهر(مختلف داشته باشند  يها

و  ییلذا به منظور انتخاب نها ).1384 ،همکاران

و میزان ثبات و پایداري  سازگاري هسنجش درج

عملکرد، ارزیابی آنها در شرایط مختلف محیطی در 

چکارللی و  .هاي مختلف اجتناب ناپذیر است سال

 در عملکرد دانه را یبررس) 2006(همکاران 

 و پیمتقابل ژنوت اثر یابیمکانهاي مختلف در ارز

موثر می  اریبس یهاي زراع تهیبهبود وار و طیمح

 در زین )1377( همکاران و يصمد يزدی. دانند

 طرح در شیآزما مورد يها سال محلها و ارتباط با

 شیآزما نیا داشتند که در انیمرکب، ب هیتجز يها

تا حد امکان  یستیبا شیموردآزما يها محل ها

قرار است  شیآزما جیباشندکه نتا يمنطقه ا ندهینما

 مورد يو سالها ردیآنها مورد استفاده قرارگ در

محل  در هر یفصل راتییتغ ندهینما دیبا زین شیآزما

 ها و داشتند تعداد محل اظهار نیآنان همچن. باشند

 موجود در راتییبه تغ یبستگ شیموردآزما يها سال

 منطقه و راتییهرچه تغ. دارد یفصل راتییتغ منطقه و

 يها ها وسال تعداد محل باشد، شتریب یفصل راتییتغ

زمانی که  .بکار برد شیآزما يبرا دیبا را  يشتریب

تغییرات محیطی قابل پیش بینی باشد، اثر متقابل 

ژنوتیپ و محیط می تواند با اختصاص ژنوتیپ هاي 

 Francis( هاي مختلف کاهش یابد مختلف به محیط

and Kanenberg, 1987 .( اما زمانی که تغییرات

غیر قابل پیش بینی حاصل از تغییرات سال به سال 

ار شدن اثرات متقابل  ژنوتیپ اغلب موجب معنی د

ژنوتیپ هاي پایدار با عکس  بایدمحیط می گردد،  ×

تغییرات کم در محیط هاي (العمل کم به محیط 

 ,Eberhart and Russel( انتخاب شوند) مختلف

1966.(  

 و پیمتقابل ژنوت اثرمختلفی براي بررسی  يروشها

 کیر. است شده شنهادیپ يداریپا برآورد و طیمح

 و پیاثرات متقابل ژنوت از کردکه شنهادیپ) 1962(

 يداریپا بعنوان پارامتر پیهر ژنوت يبرا طیمح

 پیژنوت هر يبرا اثر نیکه ا يبه طور. استفاده شود

 نیا .شود جمع ها طیمح مهه شده ودر مجذور

، )Wi( کیاکوواالنس ربا نام  يداریپارامتر پا

و  شدهمربوط  طیمح و پیمتقابل ژنوت به اثر ماًیمستق

مجموع مربعات  در پیژنوت سهم هر نییتع به منظور

  .گردد یمحاسبه م طیمح در پیمتقابل ژنوت اثر

ام i پیژنوت انسیوار برآورد ،)1972( شوکال

حاصل  ماندهیاساس باق بر مختلف را يها طیدر مح

. نمود شنهادیپ  طیمح و پیژنوت ه دوطرف يازطبقه بند

σi(شوکال  يداریپا انسیوار را پارامتر نیا يو
2 (

به  اديیروش شباهت ز نیا جینتا. کرد ينامگذار

) 1388( زاده و همکاران  یمیکر .دارد کیروش ر

منطقه از  4جو در  پیژنوت 18 يداریپا یدر بررس

 سال گزارش نمودند که آماره هاي 3 یط رانیا

شوکال و اکوواالنس ریک همبستگی مثبت  واریانس

  .داري با هم دارند یو بسیار معن

، میانگین عملکرد، )1966( ابرهارت و راسل

ومیانگین ) bi(فنیلی و ویلکینسون  ضریب رگرسیون

را براي ) Sd2i( انحراف از خط رگرسیون مربعات

به نظرآنها . به کار بردند  تشخیص ارقام پایدار

ژنوتیپی پایدار بودکه اوالً میانگین مربعات انحراف 

ثانیاً ضریب  ازخط رگرسیون آن کوچک بوده و

باتوجه به اینکه . خط رگرسیونی آن معادل یک باشد

انحراف ازخط رگرسیون مربوط به بخش غیر قابل 

پیش بینی تنوع مربوط به هر ژنوتیپ بوده وضریب 

ها به اثرات محیطی  یز پاسخ ویژه ژنوتیپرگرسیون ن
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را نشان میدهد، بنابراین به ترتیب به عنوان 

 .گرفته می شوند پارامترهاي پایداري و پاسخ در نظر

 20و سازگاري  داريیپا) 2008(و همکاران  یبهرام

دو سال مورد  یجو را در شش منطقه ط پیژنوت

در  داريیقرار دادند و از تمام پارامترهاي پا یابیارز

 نیا جینتا. استفاده کردند داریارقام پا ییشناسا

 یاسبابزار من ونیرگرس بیپژوهش نشان داد که ضر

. استبا عملکرد باال  داریهاي پا تهیوار نشیبراي گز

 ونیرگرس بیآن ها گزارش کردند که ضر

تواند براي  یاست که م داريیشاخص پا نیدتریمف

از  یعیهاي جو سازگار با دامنه وس پیژنوت نشیگز

خاص مورد استفاده  یسازگار براي نواح ایها  طیمح

 یدر بررس) 1385(و همکاران  یسوق .ردیقرار گ

 ران،یگندم در شمال ا نهايیعملکرد دانه ال داريیپا

و شوکال به  کیاز روشهاي ابرهارت و راسل، ر

  .استفاده نمودند داریارقام پا نییمنظور تع

مکان  ،)1988،1991( اعتقاد لین وبینز بنابر

نیازي نیست که  عاملی نیست که قابل کنترل نباشد و

بنابراین . یک واریته براي چندین منطقه توصیه شود

نظرگرفتند وعامل  را به عنوان یک عامل ثابت در آن

بودن پیش بینی و  قابل کنترل غیربه دلیل سال را 

اي  و اظهار داشتند واریته هعامل تصادفی شمرد

هاي موردآزمایش  پایدار است که درطول سال

نوسان کمتري داشته باشد و به همین خاطر میانگین 

هاي درون مکان ها را به عنوان  واریانس بین سال

 )پارامتر تیپ چهار لین و بینز( پارامتر پایداري

که به  تیپ چهار براي محاسبه پارامتر .پیشنهاد دادند

نیز  )MSY/L( محاسبه واریانس درون مکانیروش 

هاي درون  معروف است، واریانس عملکرد بین سال

پس از  شده وهر مکان براي هر ژنوتیپ محاسبه 

محاسبه این واریانس ها در کلیه مناطق براي هر 

واریانس درون آن ها به عنوان میانگین ، ژنوتیپ

ه به نظرآنها واریته اي ک  .می گرددمکانی محاسبه 

واریانس درون مکانی کمتري داشته باشد، پایدارتر 

 18با مطالعه  ،)1389( احمديو  یواعظ. خواهد بود

 ریمنطقه گرمس چهار مید طیجو در شرا شرفتهیپ نیال

 جهینت یسه سال زراع یکشور ط ریگرمس مهیو ن

کم و  جینتا يداریمختلف پا يگرفتند که روش ها

روش  بنابراین. دهند یرا نشان م یمشابه شیب

 يابرهارت و راسل با در نظر گرفتن چند آماره برا

 لیبه دل نزیو ب نیروش ل زیو نژنوتیپ  نیبهترانتخاب 

 هاي کارآمدتري توانند روش  یبودن م ریوراثت پذ

  .محسوب شوند يداریپا هیتجز يبرا

 رفع براي) 1987(فرانسیس وکاننبرگ 

و  پایداري شاخص هاي بین همبستگی مشکل

را  )%CV(تغییرات  ضریب عملکرد کم، شاخص

کردند که حاصل  معرفی معیار پایداري بعنوان

بر میانگین  )Si2(قسمت واریانس محیطی هر الین 

پایین . عملکرد همان الین در کلیه محیط هاست

محیطی نشان دهنده نوسانات  %CVبودن مقدار 

هاي  مکانها و  کمتر عملکرد آن رقم در طی سال

 انسیوار .باشد نهایتاً پایداري آن رقم میمختلف و 

نیز یک روش تخمین  )Si2( )1917(ی رومر طیمح

پایداري است و کم بودن مقدار آن نشان دهنده 

  .پایداري الین می باشد

از قبیل روش رتبه روش هاي غیر پارامتري 

نیز  )Y.I.R(و نسبت شاخص عملکرد ) Rank(بندي 

توسط محققین براي تعیین پایداري ارقام به طور 

وسیعی در مراکز و موسسات تحقیقات استفاده شده 

رتبهژنوتیپ هایی که داراي کمترین میانگین . اند
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هاي مختلف  آنها در مکانرتبه بندي بوده و  

، به ه باشدرا داشت) SDR( کمترین انحراف معیار

 .می شوندعنوان ژنوتیپ هاي پایدار شناسایی 

نزدیک بودن میانگین رتبه یک الین به عدد یک، 

نشان دهنده پرمحصول بودن الین و پایین بودن 

SDR نسبت  .باشد ینظر م وردالین م يمؤید پایدار

شاخص عملکرد نیز حاصل قسمت میانگین عملکرد 

، وهابزاده و 1385(الین بر میانگین کل است 

  .)Sabaghnia et al., 2006همکاران، 

با توجه به سطح زیرکشت جو دیم که    

باشد  میلیون هکتار در سطح کشور می 7/1نزدیک به 

)Anonymous, 2008 ( و مقرون به صرفه بودن

کشت و کار محصوالت غله اي مانند جو با توقعات 

آبی و خاکی نسبتاً  کم در اراضی دیم، اهمیت و 

ضرورت تهیه ارقام جدید دیم که پرمحصول و مقاوم 

به روشنی  ،تنش هاي محیطی و غیر محیطی باشندبه 

با در نظر گرفتن   گریاز طرف د. مشخص می شود

وسعت و تنوع شرایط اقلیمی ـ زراعی مناطق مورد 

 يارقام مختلف عکس العمل ها نکهیکشت جو، و ا

مختلف از خود نشان  یطیمح طیرا در شرا یمتفاوت

 يدهند، معرفی ارقام پرمحصولی که سازگار یم

سیع با شرایط زراعی متفاوت داشته باشند، داراي و

پژوهش مطالعه  نیهدف از ا. اهمیت خاصی است

هاي پیشرفته جو در  پایداري عملکرد ارقام و الین

ی و معرفی یمناطق سردسیر دیم و در نهایت شناسا

  .هدف استمناطق  برايهاي برتر  الین

  هامواد و روش 

پیشرفته و الین  10در این بررسی تعداد    

به همراه دو شاهد محلی و آبیدر امید بخش جو 

هاي  در چهار تکرار در قالب طرح بلوك) 2جدول (

هاي  کامل تصادفی در شرایط دیم در ایستگاه

دیم مراغه، و معتدل تحقیقاتی مناطق سردسیر 

 ، و زنجان)قاملو( ل، ارومیه، کردستانبیاردسرارود، 

ها درتمام  کرت. گرفتندمورد بررسی قرار  )قیدار(

 20متري با فاصله خطوط  6خط  6شامل  مناطق

و مساحت برداشت ) مترمربع  6×2/1=2/7(سانتی متر 

اساس توصیه  میزان کود مصرفی بر. بود متر مربع 6

هاي کودي منــاطق مورد اجرا بوده و میزان بذر هر 

و با توجه به وزن  در متر مربع  بوته  400رقم براساس 

جهت کنترل . گردیدمنظور  ژنوتیپ هاهزار دانه 

علف هاي هرز پهن برگ از سموم علف کش 

در طول دوره رشد و در هر سال . گردیداستفاده 

بخصوص مهمترین صفات و خصوصیات زراعی 

 .مورد یادداشت برداري قرار گرفتندعملکرد دانه 

شرح زیر انجام ه آماري بو تجزیه هاي محاسبات 

  :گرفت

روي نتایج عملکرد  بر ساده نس تجزیه واریا )الف

  .ها در هر منطقه و در هر سال دانه ارقام و الین

برروي نتایج سه ساله تجـــزیه واریانس مرکب ) ب

به منظور بررسی اثرات اصلی  منطقه هرآزمـــایشات 

و مقایسه میانگین تیمارها و نیز  و متقابل رقم و منطقه

کمترین اختالف معنی دار با استفاده از آزمون 

(LSD)   

 آزمون (انجام آزمون یکنواختی واریانس ها ) ج

Fmax بین مناطق مختلف) هارتلی.  

 کلیه مناطق و ساله برايسه تجزیه واریانس مرکب ) د

محیط  ×ها براي بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ  سال

با درنظر گرفتن سال و منطقه بعنوان عوامل تصادفی (

  ).عنوان عامل ثابتو ژنوتیپ به 

)R(
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روش ابرهارت  استفاده از  اانجام تجزیه پایداري ب) هـ 

 ضریب رگرسیونشامل پارامترهاي (و راسل 

پارامتر ، )ومیانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون

، )لین و بینز واریانس درون مکانی(تیپ چهار 

واریانس محیطی،  محیطی،ضریب تغییرات 

و یداري شوکال اکوواالنس ریک، واریانس پا

و  پارامتري رتبه بندي غیرهاي استفاده از روش 

نسبت شاخص عملکرد براي انتخاب بهترین 

  .ها ژنوتیپ

واریانس مرکب و مقایسات   انجام تجزیهبراي 

و براي تجزیه  MSTATCمیانگین از نرم افزار 

  .استفاده شد Genstatاز نرم افزار پایداري 

  نتایج و بحث

واریانس مرکب چندساله عملکرد دانـه  نتایج تجزیه 

  در هر مکان

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب  

که طی  دادنشان ) 3جدول(مکان عملکرد دانه در هر 

عامل سال بر عملکرد دانه در  ،بررسی سال هاي

تفاوت در  .ي داشته استدار  معنی تمامی مناطق تاثیر

هاي اجراي آزمایش  مقدار بارندگی بین سال

اختالف  بین  هتواند یکی از دالیل بوجود آورند  می

نتایج مندرج در ). 1جدول( هاي آزمایشی باشد سال

عامل ژنوتیپ  بر عملکرد  اثر کهداد نشان  3جدول

 .استدار   معنیتمام ایستگاه ها  در   غیر از قاملودانه 

این امر نشان دهنده وجود تنوع  ژنتیکی در بین 

 .الذکر است هاي فوق مکانهاي آزمایشی در  ژنوتیپ

سال در ایستگاه هاي سرارود و × اثر متقابل ژنوتیپ

یعنی در این ایستگاه ها ژنوتیپ . ارومیه معنی دار بود

ها در سال هاي مختلف عکس العمل هاي مختلفی از 

غیر معنی دار بودن این اثر در سایر . خود نشان دادند

پ ها به ایستگاه ها حاکی از عکس العمل مشابه ژنوتی

شرایط آب و هوایی سال هاي مختلف در هر یک از 

  . این ایستگاه ها بود

ــه مرکــب در محــیط هــاي   نتــایج حاصــل از تجزی

  )مکان 6سال در  3(مختلف 

ــدول   ــایج جـ ــاس نتـ ــر اسـ ــرین و 3بـ ، بزرگتـ

کوچکترین واریانس اشتباه آزمایشی به ترتیب متعلـق  

) 65177(و ارومیـه  ) 209047(قـاملو   به ایستگاه هـاي 

اشـتباهات آزمایشـی    هـارتلی،  Fmaxطبق روش . بود

یکنواخت بـوده و مـی تـوان تجزیـه مرکـب را انجـام       

  .داد

محیط   18در  نتایج حاصل از تجزیه مرکب

که  دادنشان  )4جدول ) (منطقهشش  سال در سه(

بر عملکرد دانه از  مکان و ژنوتیپ  سال، اثرات ساده

معنی دار بودن . دار بوده است معنیبسیار  آماري نظر 

هاي مختلف عوامل  اثر سال نشان داد که در سال

جوي مانند نزوالت آسمانی، حداقل و حداکثر 

درجه حرارت هوا و خاك ، مقدار پوشش برفی در 

  . یکسان نبوده است... مناطق و 

بر عملکرد دانه نشان  مکاندار بودن اثر  معنی

ی چون خواص فیزیکی و شیمیایی که عوامل داد

خاك مناطق، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از 

 ها مکانموجب ایجاد اختالف بین  …دریا و  سطح

مقایسه میانگین عملکرد دانه در . گردیده اند

ایستگاه نشان داد که  در سه سال مختلفهاي  مکان

در  کیلوگرم 2549با متوسط عملکرد دانه  سرارود

سایر مکان ها بیشترین عملکرد را نسبت به  ،هکتار

ایستگاه هاي . داشته و در رتبه اول قرار می گیرد

تحقیقات کشاورزي دیم مراغه، قاملو، ارومیه، اردبیل 
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،  2277و زنجان به ترتیب با متوسط عملکرد دانۀ 

کیلوگرم در هکتار در  1578و  1623، 1868، 1878

  .هاي بعدي قرار گرفتند رتبه

ژنوتیپ بر عملکرد دانه از نظر آماري عامل 

از نظر  یعنی. داشته است يدار بسیار معنی تاثیر

اختالفات ژنتیکی  بین ژنوتیپ ها عملکرد دانه 

مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ . بودموجود 

 داد که نشان مکان 6در سه سال و  هاي آزمایشی

 Dدر کالس  10و  7، الین هاي  Eدر کالس  4الین 

با  9الین شمارة . و بقیه در کالس شاهد قرار دارند

بیشترین  در هکتارکیلوگرم  2061متوسط عملکرد 

به     5و 12پس از آن الین هاي . عملکرد را داشت

کیلوگرم در  2024و  2050ترتیب با عملکرد دانه 

 1827با دانه  عملکرد کمترین.هکتار قرار داشتند

جدول ( بود 4 یپمتعلق به ژنوتکیلوگرم در هکتار 

نظر  ازنیز بر عملکرد دانه مکان  ×سال  اثر متقابل ).5

بود که نشانگر این است که اثر  دار معنی بسیار آماري

ها از سالی به سال دیگر متفاوت  ها روي مکان سال

  . بوده است

 ×سال  اثر متقابلکه  دادنشان  4جدول 

دار  بر عملکرد دانه ازنظر آماري معنی ژنوتیپ 

 یمختلف از سال يها ژنوتیپبه عبارت دیگر . نیست

 ينداشته و دارا یبه سال دیگر عملکرد متفاوت

  .   بودندعملکرد  يداریپا

 اثرکه  دادنشان  3جدول نتایج مندرج در 

بسیار  نظر آماري بر عملکرد دانه از ژنوتیپ × مکان

دهنده این  دار بودن این اثر نشان معنی. ستادار  معنی

هاي مختلف  مکان ژنوتیپ ها در است که واکنش

به عبارت دیگر ژنوتیپ ها داراي  .استیکسان نبوده 

سازگاري خصوصی بوده و در هر مکان ژنوتیپ 

 ×اثر سال . خاصی پتانسیل عملکرد بیشتري دارد

در  از نظر آماري بر عملکرد دانه نیز ژنوتیپ × مکان

نوساناتی در  یعنی. دبو  دار معنی %5سطح احتمال 

و مکان ترتیب ژنوتیپ ها در هر یک از ترکیبات 

محیط  ×متقابل ژنوتیپ  اثر وجود داشته وسال وجود 

 در مسئله این. باشد می ناپذیر اجتناب طور کلی به 

؛  Chand et al., 2008( است  شده جوگزارش

بنابراین نتیجه گیري و  ).1389آقایی و همکاران، 

هاي برتر بر اساس نتایج تجزیه  انتخاب ژنوتیپ

مرکب و مقایسه میانگین عملکرد دانه کافی نبوده و 

باید براي تعیین درجه پایداري عملکرد ژنوتیپ ها از 

  .روش هاي مختلف تجزیه پایداري استفاده کرد
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  در ایستگاه هاي تحقیقات کشاورزي دیم) 1385-88(طی سه سال  بررسی ) به میلی متر( آمار بارندگی -1جدول 

  

  ارومیه  اردبیل  زنجان  سرارود  قاملو   مـــــراغه  ایستگاه

  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سال  مـاه

  7/6  0  7/16  3/38  3/2  7/32  6/3  1/6  2/23  0  2/1  7/11  0  0  2/35  1/34  7/2  2/21  مهر

  1/120  3/5  9/157  2/50  6/3  21  4/52  7/17  1/88  1/84  2/5  3/146  4/89  2/3  3/106  1/72  2/13  144  آبان

  3  7/39  5  4/6  4/61  8/5  5/2  6/102  3/12  4/48  3/34  2/20  7/21  4/52  9  8/1  9/31  7/0  آذر

  5/24  2/13  8/16  8/3  2/6  3/19  2/39  6/25  22  3/33  7/22  6/36  3/43  7/8  1/21  7/7  7/2  4/13  دي

  8/7  4/51  3/55  2/12  8/29  5/27  7/46  9/28  2/42  7/52  2/36  2/78  4/44  4/25  8/27  3/33  6/32  5/41  بهمن

  6/83  8/36  9/40  1/8  6/24  4/62  8/28  2/26  3/33  3/18  8/35  4/52  1/24  1/48  26  1/46  7/40  8/41  اسفند

  1/54  2/2  4/67  3/39  6/14  2/78  1/45  6/5  8/121  1/36  8/4  6/130  3/81  31  2/111  8/46  9/5  3/92  فروردین

  8/8  7/11  9/58  7/27  3/32  6/26  4/64  4/4  1/82  2/15  5/18  74  44  6/5  114  2/34  6/6  4/53  اردیبهشت

  3/6  0  3/45  6/32  6/4  6/25  1/26  2/0  6/22  2/0  4/0  8/1  5/5  0  1  21  3/1  6/9  خرداد

  9/314  3/160  2/464  6/218  4/179  1/299  8/308  3/217  6/447  3/288  1/159  8/551  7/353  4/174  6/451  1/297  6/137  9/417  مجموع 
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  شجره ارقام و الین ها -2جدول 

 شماره الین  شجره

Yesevi-93/Sahand       OMR-0MR-OMA-OMR-OMR 1 

Rhn-03/Lignee 640//ICB-102411/4/Arr/Esp//Alger/Ceres 362-1-1/3/ICB-100175    
ICBH96-0577-OAP-OMR-0MR-OMA-OMR-OMR 

2 

Mahali Shehr Kurd/Tokak  ICBH97-0011-OMR-OMR 3 

Roho//Alger/Ceres362-1-1/3/Alpha/Durra/4/ICB-107766/3/Yea560.2//Luther/BK259    
ICB01-1724 

4 

PAMIR-158/ZDM1454   ICBH95-0211-0AP-0Shi-0Shi-0Shi-5Shi 5 

TARM-92 6 

ALPHA/QUINN//PAMIR68 7 

YESEVI93//TIRCHMIR-43 8 

TOKAK//STEPTO/ANTARES 9 

MAHALI SHEHR KURD/3/CWB117-77-9-7//… 10 

Local check 11 

Abidar(Check) 12 

  

  سه ساله عملکرد دانۀ ژنوتیپ هاي تحت بررسی جودر مناطق مختلف) میانگین مربعات(نتایج تجزیۀ واریانس مرکب  -3جدول

درجۀ   منابع تغییرات

  آزادي

 (MS)میـــــــــــانگین مربعــــــــــــات 

  ارومیه  اردبیل  زنجان  سرارود  قاملو  مراغه

  66225891**  6502772**  65194709**  117010369**  22866103**  4037349*  2  سال

  717408  155193  140545  467344  761530  935634  9  1اشتباه 

  ns 240223  **490668     *183620  **412344  *152140      308863**  11  ژنوتیپ

  ns116934 ns 52076  **587099      ns 108237   ns 91436  **134570   22  ژنوتیپ×سال

  65177  160104  97891  180695  209047  129282  99  2اشتباه 

%CV  -  8/15  3/24  7/16  8/19  7/24  7/13  

**  ،*
  و  غیر معنی دار  %5، % 1بترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو   
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  شش مکان سال بررسی در  سهطی  جوعملکرد دانه ژنوتیپ هاي ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس مرکب  -4جدول

  میانگین مربعات  آزادي درجه  منابع تغییرات

  149550075 **  2  سال 

  20785978 **  5   مکان

     26457424 **   10  سالمکان 

  529609  54  1 اشتباه

  338193 **  11  ژنوتیپ 

  ns 210416  22  ژنوتیپ سال 

  289933 **  55  ژنوتیپ مکان 

  175987 *  110  ژنوتیپ مکان  سال 

  140366  594  2اشتباه 

  :%CV 1/19        دار غیرمعنی nsو  % 5و  %1دار در سطح احتمال  معنی بترتیب   *و  **                                 
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مقایسۀ میانگین عملکرد دانۀ ژنوتیپ هاي آزمایشی در سالها و مکانها و تک تک مکانها در سه سال -5جدول   

  )هکتارکیلوگرم در ( عملکرد دانــــــــه    
شماره 

  ژنوتیپ
  متوسط عملکرد  مراغه  قاملو  سرارود  زنجان  اردبیل  ارومیه

  در سالها و مکانها 

  
1892 C 1850 B 1583 C 2324 E 1693C 2471 C 1969  C 1  

1823 C 1576 C 1567 C 2716 C 2020 C 2223 C 1987C 2  

1982 C 1348C 1573 C 2702 C 2101 C 2292 C 2000C 3  

1701 D 1351 C 1337 C 2813 C 1820 C 1941 D 1827E 4  

1969 C 1608C 1675 C 2359 E 2003 C 2531 C 2024C 5  

1811 C 1825 B 1577 C 2302 E 1894 C 2339 C 1958C 6  

1855 C 1660C 1398 8C 2611 C 1743 C 2074 C 1890D 7  

1865 C 1689C 1705 C 2396 E 1627 D 2300 C 1930C 8  

1964 C 1934A 1756 C 2508 D 1815 C 2387 C 2061C 9  

1865 C 1506 C 1475 C 2367 E 1933 C 2270 C 1903D 10  

1653 D 1631 C 1666 C 2593 C 1927 C 2197 C 1945C 11  

2032 C 1492 C 1628 C 2892 C 1959 C 2297 C 2050 C 12  

            6/122 LSD5% 
  یپ       

            4/161 LSD1%  

4/300   LSD5% 

2/395   LSD1%  

:B   5 احتمال عملکرد باالتر از شاهد در سطح %A  :1 احتمال عملکرد باالتر از شاهد در سطح % ،D   : 5عملکرد کمتر از شاهد در سطح احتمال % ،E  : عملکرد کمتر از شاهد

  ) دار بدون اختالف معنی(عملکرد در سطح شاهد  : Cو  % 1در سطح احتمال 

نتایج حاصل از بررسی سازگاري و پایداري عملکرد 

  دانۀ ژنوتیپ هاي آزمایشی

 ها ژنوتیپ دانه عملکرد واریانس نتایج تجزیه 

 6در جدول  )1966( راسل و ابرهارت مبناي روش بر

اثـرات ژنوتیـپ هـا معنــی دار    . نشـان داده شـده اسـت   

ژنوتیپ هـا اخـتالف معنـی داري    نشده بود، یعنی بین 

ولی اثرات محیط معنی دار شده بود کـه  . وجود ندارد

. نشان از تفاوت بسـیار معنـی دار بـین محـیط هـا دارد     

 بود این حاکی از )خطی( محیط واریانس معنی داري

 از ) شاخص محیطی ( محیط ها عملکرد تغییرات که

اثـر متقابـل   . برخوردار اسـت  توجهی قابل خطی روند

 کـه  گردیـد  دار معنـی  نیـز ) خطی( محیط ×ژنوتیپ 

 لحـاظ  از دار ژنوتیـپ هـا   معنـی  تفـاوت  دهنده نشان

بعبـارت دیگـر ضـریب    . اسـت  رگرسیون خطی شیب

رگرسیونی برخی ژنوتیپ هـا بـا عـدد یـک اخـتالف      

می توان نتیجه گرفت که ارقـام  . معنی دار داشته است

ل متفـاوتی بـه شـرایط محیطـی     و الین ها عکس العمـ 

میانگین مربعات انحـراف از رگرسـیون   . نشان داده اند
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معنی دار شد که نشان دهنـده پراکنـدگی    4براي رقم 

جـدول  ( عملکرد آن در اطراف خط رگرسیون است 

6  .(  

در محـیط   ژنوتیپ هـا  واکنش مطالعه منظور به

 پـراکنش ( هـا   آن سـازگاري  نمـودار  مختلـف،  هاي

ضـریب   و میانگین عملکـرد دانـه   حسب بر ها ژنوتیپ

توجـه   بـا  ).1 شـکل (  گردید ترسیم )خطی رگرسیون

قـرار   b= 1خـط   روي کـه  ژنوتیـپ هـایی   اینکـه  بـه 

 دارند، طبـق  را عمومی سازگاري باالترین گرفته اند،

 نزدیک 6 و 3هاي  الین که می شود مالحظه 1 شکل

 کـه ایـن   می رسد نظر به چنین و باشند می b= 1خط 

 و چـون  عمـومی هسـتند   سـازگاري  داراي هـا  الیـن 

 گفـت کـه   مـی تـوان   دارنـد،  خوبی عملکرد میانگین

در . باشـند  مـی  دارا را مطلـوبی  عمـومی  سـازگاري 

 خط رگرسـیون  شیب هاي هآمار از تحقیقات، برخی

 پایـداري  تعیـین  بـراي  رقـم  هـر  عملکـرد  متوسـط  و

نتـایج    .)Harsh et al.,2000(اسـت   شـده  اسـتفاده 

بررسی پایداري ژنوتیپ ها بـا اسـتفاده از پارامترهـاي    

پایداري ابرهارت و راسل به همراه میـانگین هـر رقـم    

 از انحـراف  واریـانس . آورده شده اسـت  7در جدول 

 راسلو  ابرهارت پایداري دیگر پارامتر که رگرسیون

 ژنوتیـپ  بـین  در 9و  6،  3ي هـا  الیـن  براي ،باشد می

و  5، 1الین هاي شـماره  . بود پایین بررسی مورد هاي

با این که داراي عملکرد باالیی بودند، ولی ضـریب   9

رگرسیون آن ها کوچک تـر از یـک بـود و لـذا ایـن      

ــا داراي ســازگاري خصوصــی خــوب در   ــپ ه ژنوتی

شـماره  (رقـم آبیـدر   . مناطق با شرایط نامسـاعد بودنـد  

با عملکرد باالتر از میـانگین کـل داراي بیشـترین    ) 12

ضریب رگرسیونی معنی دار و بزرگ تر از یـک بـود   

محـیط  × که حاکی از باال بـودن اثـر متقابـل ژنوتیـپ     

ــازگاري      ــر س ــی ب ــد و دلیل ــی باش ــم م ــن رق ــراي ای ب

خصوصی آن بـا محـیط هـاي مسـاعد اسـت کـه مـی        

. تواند با بهتر شدن شرایط عملکرد بـاالیی نشـان دهـد   

انگین با داشتن پـایین تـرین میـ    4همچنین الین شماره 

عملکــرد و ضــریب رگرســیونی بــاالي معنــی دار،     

ــود    ــیط هــاي ضــعیف ب ــراي مح ــوتیپی مناســب ب ( ژن

 خـط  از انحـراف  بـاالترین  ایـن الیـن  ).  7جـدول  

 بـودن  ناپایـدار  از حـاکی  داشـت کـه   را رگرسـیون 

. اسـت  ارزیابی مورد هاي بین ِژنوتیپ در آن عملکرد

ــا ــاران  ییآق ــدر تجز) 1389( و همک ــپا هی ــه يداری  ب

جــو و دو  شــرفتهیپ نیــال 20روش ابرهــارت و راســل 

در  یسه سـال زراعـ   یط مید طیرقم شاهد در سه شرا

سرارود کرمانشاه گـزارش نمودنـد    تیقایتحق ستگاهیا

از لحــاظ عملکــرد دانــه برتــر از بقیــه   ژنوتیــپ 6کــه 

اختالف ضـریب رگرسـیون اغلـب    . هستندها  پژنوتی

موضـوع نشـان   آنها با عدد یک معنی دار نبـود و ایـن   

مشـابه آنهـا بـه تغییـرات محـیط هـاي        واکـنش  دهنده

مورد آزمون بود، اما از لحـاظ معیـار سـوم ایـن روش     

تا از آنهـا    ، سه)واریانس انحراف از خطی ( پایداري 

واریانس معنی دار و در نتیجه نوسـان عملکـرد    يدارا

سـه ژنوتیـپ بـاقی    بنابر ایـن، طبـق ایـن روش،    . بودند

جـو   نیـ ال 30 ی دیگرشیدر آزما .شدندمانده انتخاب 

ــ    ــه مح ــاهد در س ــم ش ــش رق ــراه ش ــه هم ــر  طیب از نظ

براسـاس  . عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتنـد  داريیپا

 محـیط  ×ژنوتیـپ  اثـر متقابـل    ،بـه دسـت آمـده    جینتا

 = 1، با عملکرد باال پیو چهار ژنوت دیدار گرد یمعن

bi  وS2d  هـا بـراي    پیژنوت نیدارتریبه عنوان پاپایین

 ,.Chand et al(شــدند  ییهــا شناســا طیتمــام محــ

2008.(   
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ــل از  ــایج حاصـ ــارهبراســـاس نتـ ضـــریب  آمـ

 شـش (محـیط   18در  (%CV)تغییرات عملکرد دانـه  

کمترین ضریب تغییـرات مربـوط    ،)سال سهدر  مکان

بـر ایـن اسـاس، الیـن     . بـود %) 7/39( 9 شماره به الین

جـزو الیـن    CVبا کمتـرین مقـدار    1و  10، 5، 9هاي 

در ایـن   .) 8جـدول  (  هاي پایـدار معرفـی مـی شـوند    

پایـدار  بـه عنـوان   ژنوتیـپ هـایی    روش ممکن اسـت  

انتخاب شوند که عملکرد کمتري دارند و لذا استفاده 

البتـه   .از این معیار به تنهایی می تواند اشتباه آمیز باشد

داراي میـانگین   1و  5، 9در این تحقیق ژنوتیپ هـاي  

التر از میانگین کـل بودنـد و مـی تواننـد از     عملکرد با

نظر این معیار به عنـوان پایـدار بـا عملکـرد بـاال تلقـی       

ــوند ــر    . ش ــی روم ــانس محیط ــارامتر واری ــاس پ ــر اس ب

  5و  1، 9، 10، پایدارترین الین ها بـه ترتیـب   )1917(

بودنـد کـه مشـابه نتـایج      یطـ یمح انسیـ وار نیبا کمتر

).  8جـدول  ( ست حاصل از پارامتر ضریب تغییرات ا

واریانس  هاي روش از نیز) 2006(آکورا و همکاران 

 دسـتیابی  محیطی به منظور محیطی و ضریب تغییرات

روش ضریب تغییـرات  . کردند استفاده پایدار ارقام به

محیطی به علت معرفی ارقامی که عالوه بـر عملکـرد   

باال داراي پایـداري بیولوژیـک هسـتند، یـک برتـري      

  Rao and(بـا دیگـر روش هـا دارد     نسبی در مقایسه

Prabhakaran, 2000 .(نـوع  پارامترهاي که هر چند 

 وراثـت ) تغییـرات  ضـریب  محیطـی و  واریانس( یک

 بـراي گـزینش   مناسبی معیار دنتوان می و هستند پذیر

 ایـن  تـوان از  نمـی  همیشـه  ولـی  ،آینـد  شمار به ارقام

 تـرین  پرمحصـول  حال عین در و پایدارترین به طریق

 بنابراین. )Lin and  Binns, 1991(یافت  دست رقم

 هـا  روش ایـن  کنـار  در دیگـر  هـاي  از روش استفاده

ضـروري   پـر محصـول   و پایـدار  رقـم  بـه  براي رسیدن

با استفاده از شـاخص هـاي واریـانس پایـداري     . است

جـــزو  3و  10، 8، 2شـــوکال و ریـــک، الیـــن هـــاي 

هـاي   از بین آنها ژنوتیپ. پایدارها محسوب می شوند

با میـانگین عملکـرد بـاالتر از میـانگین کـل بـه        3و  2

هـا بـا عملکـرد بـاال انتخـاب        نیـ العنوان پایدارترین 

 مختلـف  محیطهاي به نسبت می توان گفت شدند که

 توصـیه  منـاطق  اکثـر  براي و دارند سازگاري عمومی

ــوند   ــی شـ ــدول ( مـ ــه ).  8جـ ــددر مطالعـ و  يمعتمـ

، گنـدم نـان   و رقمالین  20 بر روي) 1390(همکاران 

 بیبـا ضـر   نیسه ال ،راسل وابرهارت  روش بر اساس

 نیانگیو عملکردي باالتر از م کی کینزد ونیرگرس

ــر. شــناخته شــدند یعمــوم يداراي ســازگار مبنــاي  ب

 نیـ به عنـوان ال  الین 4نیز و شوکال  کیروش هاي ر

بـه   بیان کرد) 1996(زاي  .شدند یمعرف دارتریهاي پا

ــا اثــر ســال و مکــان   دلیــل اینکــه واریــانس محیطــی ب

نتـایج  . اختالط می یابد، می تواند داراي اریبـی باشـد  

بـه  . حاصل از این آزمایش در توافق با نظر زاي اسـت 

که بر اساس واریـانس پایـداري    9دلیل اینکه ژنوتیپ 

ــوکال  ــپ   ) 49/53547(ش ــل ژنوتی ــر متقاب  ×داراي اث

ــوده و در   ــاالتري ب ــن  محــیط ب ــه هشــتم از نظــر ای رتب

شاخص بود، با واریـانس محیطـی کمتـر در رتبـه دوم     

ــت   ــرار داش ــدول (ق ــین  ). 8ج ــل از تخم ــایج حاص نت

داري عملکرد دانه ژنوتیپ هاي آزمایشی بـه  ـــــــپای

داد نشـان  ) 1991(لین و بینـز   روش پارامتر تیپ چهار

کمتـرین واریـانس درون مکـانی در بـین ژنوتیـپ       که

ــورد بر  ــاي م ــوط ه ــی مرب ــپ  رس ــه ژنوتی ــماره  ب             9ش

نتـایج مربـوط بـه ایـن     ). 8جدول (می باشد ) 10599( 

پارامتر پایداري نیز حاکی از آن بـود کـه پایـدارترین    

با کمترین میـانگین   5و  2، 12، 9ژنوتیپ ها به ترتیب 

مربعات درون مکانی هسـتند کـه همگـی جـزو الیـن      

کـل بـوده و توجیـه     هاي با عملکرد باالتر از میـانگین 

در ایــن . الزم بــراي انتخــاب شــدن را دارا مــی باشــند
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روش برخـی از ژنوتیـپ هــاي بـا عملکــرد بـاال ماننــد     

بـه دلیـل نوسـان عملکـرد بـاال بـه         3و  12الیـن هـاي   

   ). 8جدول ( عنوان الین پایدار انتخاب نشدند 

براساس نتایج حاصل از تجزیه پایداري به 

در بین  ،محیط 18بندي در  روش غیرپارامتري رتبه

      میانگین رتبه  کمترین ،هاي آزمایشی ارقام و الین

 .بود 9ژنوتیپ شمارة متعلق به  167/4برابر با ) (

با  12 و 4 مذکور ژنوتیپ هاي شماره الینپس از 

کمتر بودن میانگین . گرفتندقرار  5/4رتبه  میانگین

یپ رتبه در این روش نشانگر پرمحصول بودن ژنوت

همچنین نتایج حاصل از بررسی انحراف معیار . است

که کمترین انحراف معیار  دادنشان  (SDR)رتبه 

به میزان  4و  10 هرتبه متعلق به ژنوتیپ هاي شمار

به  مربوط مقادیر).  9جدول (می باشد  8/2و 94/1

 میانگین پایه بر که )Y.I.R(عملکرد شاخص نسبت

 معیار شود،می  محاسبه زراعی سال نتایج سه

 ژنوتیپ آن پایه که بر است دیگري غیرپارامتري

) درصد 07/105( عدد اختصاص باالترین با 9 شماره

 بر ژنوتیپ مطالعه، بهترین مورد هاي ژنوتیپ بین در

 2و  3، 5، 12شماره هاي ژنوتیپ. بود معیار این پایه

 جنبه از بعدي مکان در 9 شماره ژنوتیپ از پس

شماره  هاي و ژنوتیپ گرفتند قرار عملکرد پایداري

 پائینی عملکرد شاخص نسبت از که 10 و 7، 4

 که شاخص این. شدند ناپایدار تلقی بودند، برخوردار

 گروه منحصراً بر پایه میانگین عملکرد را ها ژنوتیپ 

 میانگین معیار دو مکمل تواند می کند، بندي می

 هاي ژنوتیپ گزینش در آن معیار و انحراف رتبه

 هاي ژنوتیپ معیار رتبه، سه بر اساس. پایدار باشد

گرفتند  قرار پایدار گروه در 2و  12، 9شماره 

 ها ژنوتیپ پارامتري، غیر روش هاي در). 9جدول (

 و خصوصی عمومی سازگاري براي بندي قابل گروه

می  روش ها این اساسی موضوع مشکل این و نیستند

سال و یا  ×آزمایش هاي ژنوتیپ  در ولی .باشد

ها  روش این از توان با استفاده می مکان ×ژنوتیپ 

 انجام پایدار هاي براي ژنوتیپ را مطلوبی گزینش

 اثر براي را هایی آزمون) 1988(لئون  و بکر. داد

 ژنوتیپ که یک کردند مشخص و ارایه رتبه متقابل

 محیط در آن که رتبه شود می شناخته پایدار وقتی

و همکاران  ییروستا .باشد ثابت مختلف هاي

عملکرد  يداریو پا يسازگار یدر بررس) 1383(

اظهار  مید ریو گرمس ریگرمس مهیارقام گندم مناطق ن

 ریبهتر از سا مید طیداشتند که روش رتبه در شرا

و پرمحصول عمل  داریارقام پا نشیروش ها در گز

 یابیدر ارز)  1390(و همکاران  یواعظ .کند یم

 طیتحت شرا ارقام جو يداریو پا يسازگار زانیم

را  13شماره  نیکشور ال يریگرمس مهیو ن يریگرمس

 .الین شناختند نیاز نظر متوسط رتبه عملکرد بهتر

شده  یجدید ماهور معرف رقم  این الین با عنوان 

 .است

در نهایت از این تحقیق می توان نتیجه گرفت 

که روش هاي مختلف پایداري نتایج کم و بیش 

ولی روش ابرهارت و . هی را نشان می دهندمشاب

راسل با در نظر گرفتن چند آماره براي گزینش 

پایدارترین و روش لین و بینز به دلیل وراثت پذیر و 

ژنتیکی بودن می توانند روش بهتري براي تجزیه 

در این تحقیق علیرغم . پایداري محسوب گردند

 مختلف نتایج روشهاي در که هایی تفاوت وجود

با شجره  9ژنوتیپ شماره  وجود داشت، پایداري

(TOKAK//STEPTO/ANTARES)  که یکی از

می باشد، با بیشترین میانگین   کراس هاي رقم سهند

R
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به ترتیب  5و  2و ژنوتیپ هاي ) 7/2060(عملکرد 

کیلوگرم در  2/2024و  5/1987با میانگین عملکرد 

 استفاده پایداري آماره هاي اکثر هکتار بر اساس

بودند و  خوبی عمومی سازگاري داراي و برتر شده،

 طیدر شرا یلیتکم يها ید جهت بررسنتوان یم

   .رندیقرار گ یمورد بررس نیزارع

  

  

  

  قدر دانی

 موسسه امکانات از استفاده با پژوهش این

لذا الزم . اجرا شد کشاورزي دیم کشور تحقیقات

 می دانم از مسئوالن موسسه و سایر همکاران خود در

ایستگاه هاي مراغه، قاملو، زنجان، ارومیه، اردبیل و 

سرارود کرمانشاه به خاطر همکاري و مساعدت در 

  نمایم اجراي این تحقیق سپاسگزاري

.  

  

  

  

  

  پراکنش ژنوتیپ هاي جو بر حسب عملکرد دانه و ضریب رگرسیون -1شکل 
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  جو يها پیراسل در ژنوت -بر اساس روش ابرهارت انسیوار هیتجز جینتا -6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منابع تغییر درجه آزادي میانگین مربعات

 کل 215 -

 13/86476 ns 11 ژنوتیپ 

 04/9823138  محیط 17 **

 13/64036 محیط ×ژنوتیپ  187 **  

62/877294 محیط)+ محیط ×ژنوتیپ ( 204   

 9/166981575 )خطی( محیط 1 **  

 07/147401 )خطی(محیط  ×ژنوتیپ  11 **  

 97/53984  انحراف از رگرسیون 192 **

 62/48305  ns 10 1ژنوتیپ  

 47/20520  ns 10 2ژنوتیپ  

 86/38852  ns 10 3ژنوتیپ  

 81/101542 4ژنوتیپ 10 **  

 7/56402  ns 10 5ژنوتیپ  

 78/41459  ns 10 6ژنوتیپ  

 27/42764  ns 10 7ژنوتیپ  

 12/28189  ns 10 8ژنوتیپ  

 8/39246  ns 10 9ژنوتیپ  

 62/24565  ns 10 10ژنوتیپ  

 97/42681  ns 10 11ژنوتیپ  

 66/33910  ns 10 12ژنوتیپ  

5/35091  اشتباه مرکب 594 
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  پارامترهاي پایداري ابرهارت و راسل  در ژنوتیپ هاي جو  -7جدول 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 میانگین عملکرد ژنوتیپ

(Kg/ha) 

 و ضریب رگرسیون فنیلی

 (bi)ویلکینسون

انحراف از خط 

S2)رگرسیون 
di) 

1 03/1969   ns894/0  12/13214  

2 53/1987  056/1  ns   03/14571-  

3 68/1999  016/1  ns 36/3761  

4 35/1823  139/1 * 31/66451  

5 15/2024  898/0  ns 2/21311  

6 04/1958  995/0  ns 28/6368  

7 99/1889  042/1  ns 77/7672  

8 43/1930  961/0  ns 38/6902-  

9 72/2060  879/0  ns 3/4155  

10 54/1902  874/0  ns 88/10525-  

11 79/1939  052/1  ns 47/7590  

12 18/2050  188/1 * 84/1180-  
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  ژنوتیپ جو  12پارامترهاي مختلف پایداري در  -8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ژنو

 تیپ

میانگین 

 عملکرد

(Kg/ha) 

واریانس 

 محیطی

(S2i) 

ضریب 

تغییرات 

 محیطی

( CV%) 

 واریانس شوکال

(σi
2) 

االنس واکو

 ریک

(Wi) 

واریانس  

درون مکانی 

 لین و بینز

1 03/1969  92/700423  5/42  64/60513  58/926921   22858 

2 53/1987  81/933025  6/48  5/21111  8/371961   14163 

3 68/1999  21/881696  47 71/39021  3/624218   19709 

4 35/1823  68/1158929  6/58  72/129292  1895641  44079 

5 15/2024  23/713640  7/41  09/68917  1045280  17071 

6 04/1958  85/850926  1/47  3/41747  9/662606   21672 

7 99/1889  8/929496  51 08/44983  3/708181   27127 

8 43/1930  63/783387  8/45  7/28114  5/470598   25594 

9 72/2060  29/670167  7/39  49/53547  7/828806   10599 

10 54/1902  83/648460  3/42  23/38213  2/612831   27577 

11 79/1939  49/947017  4/50  15/45980  5/722224   19764 

12 18/2050  72/1188726  2/53  89/68370  1037587  11934 
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  مقادیر آماره هاي نا پارامتري براي ژنوتیپ هاي جو  -9جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع مورد استفاده 

 4 دانش کشاورزي. تبریز هسال در تعدادي از واریته هاي جو در منطق ×اثر متقابل ژنوتیپ  همطالع. 1372 .مآقائی 

)1-2 .(   

 هاي ژنوتیپ اي مرحله دو گزینش و دانه عملکرد پایداري ارزیابی. 1389. م، رجبی ر، انصاري ي  آقایی سربرزه

  ). 3( 12مجله علوم زراعی ایران . جو خشکی تنش به متحمل

     .ص 622 .شهید چمران اهواز دانشگاهانتشارات . اصالح نباتات. 1373 .ب اهدایی

میانگین  ژنوتیپ

 عملکرد

(Kg/ha) 

 میانگین رتبه 

 

انحراف معیار 

 رتبه 

(SDR) 

نسبت 

شاخص 

 عملکرد 

(Y.I.R.) 

 

1 03/1969  167/6  07/4  39/100   

2 53/1987  667/6  26/3  34/101   

3 68/1999  667/5  13/4  96/101   

4 35/1823  333/9  88/3  97/92   

5 15/2024  5/4  33/3  2/103   

6 04/1958  167/7  43/3  83/99   

7 99/1889  333/8  8/2  36/96   

8 43/1930  333/6  5/3  43/98   

9 72/2060  167/4  25/3  07/105   

10 54/1902  833/7  94/1  97  

11 79/1939  333/7  01/3  9/98   

12 18/2050  5/4  39/3  53/104   

)R(
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دانشکدة . ارشد  پایان نامۀ کارشناسی. تجزیۀ پایداري عملکرد ارقام متوسط رس و دیررس ذرت. 1373 .دهقانی ح

  .تهران. علوم کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس

 مطالعه سازگاري و پایداري عملکرد دانه در. 1383.غ ده زا لیخل م، ، کالتهط پور نی، حسی كنی، حس.م ییروستا

  ).2( 35 رانیا يمجله علوم کشاورز. ژنوتیپ هاي پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

 در الین هاي صفات روابط بررسی و دانه عملکرد پایداري تجزیه .1385 .آبرودي س ع م کالته عربی م، ح، سوقی

  .62- 56: 70سازندگی  و پژوهش. گرگان در نان گندم امیدبخش

بررسی . 1384 .علیزاده دیزج خ  غ، ، خلیل زادهج آلت جعفر باي ،ط ك، حسین پور س حسینی د، يصادق زادة اهر

سازگاري و پایداري عملکرد ارقام گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسري مناطق دیم گرمسیري و نیمه 

  .576-561): 4(21نهال و بذر . گرمسیري

. کرمانشاه. انتشارات دانشگاه رازي. ویرایش دوم. کاربرد ژنتیک بیومتري در اصالح نباتات. 1377. فرشادفر ع

  .ایران

 هاي آماره تکرارپذیري و همبستگی بررسی. 1388. ر، واعظی ب، حسین پور ط، مهربان ا،  قوجق حکریمی زاده 

  ).2( 48علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی . دیم جو در دانه پایداري عملکرد چندمتغیره و پارامتري

مجله . گندم ژنوتیپهاي دانه عملکرد پایداري تجزیه و سازگاري ارزیابی. 1390.معتمدي م، مرادي م، آهک پز ف

  ). 4( 6علوم به زراعی گیاهی 

محیط و پایداري عملکرد الین هاي پیشرفته جو در  ×ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ . 1389. واعظی ب، احمدي ج

  ). 2( 41مجله علوم گیاهان زراعی ایران . شرایط دیم

 مهیو ن يریجو در مناطق گرمس داریارقام پا ییشناسا. 1390.ی مقاسم ف،پور  می، ابراهی م، قنواتي وب، باو یواعظ

  ).4( 93) یپژوهش و سازندگ(زراعت  هینشر. يداریپا يبا استفاده از پارامترها يریگرمس

مطالعه پایداري و سازگاري عملکرد دانه الین هاي   . 1385 .وهابزاده م، امینی م، قاسمی م، ناظري م، کوهکن س

  .83-69:  8وم گیاهان زراعی ایران مجله عل. امیدبخش تریتیکاله

. ویرایش دوم. طرح هاي آزمایشی در پژوهش هاي کشاورزي.1377.یزدي صمدي ب، رضایی ع، ولیزاده م
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Abstract   

This study was conducted to determine grain yield stability of rainfed promising barley 
genotypes across six rainfed research stations (Maragheh, Sararood, Uromieh, Qamloo, Zanjan 
and Ardabil) under cold and semi-cold conditions during three cropping seasons (2006-2009) in 
Iran. The studied genotypes were 10 promising barley lines along with two checks (one local 
and one newly released variety, (Abidar). In each environment, the experiment was arranged in 
randomised complete block design (RCBD) with four replications. Results of combined 
ANOVA showed that location, year, genotype and interactions of locationgenotype and 
yearlocationgenotype had significant effect on grain yield. The genotypes had the highest 
and the lowest grain yield in Sararood (2549 Kg/ha) and Zanjan (1578 Kg/ha) stations, 
respectively. Line No. 9 with 2061 Kg/ha had the highest grain yield among the tested 
genotypes. Results of stability parameters (i.e., Eberhart and Russell’s regression method, Lin 
and Binn’s method, environmental coefficient of variation, environment variance, Wricke’s 
ecovalance, Shukla’s stability variance and ranking methods) showed that line No. 2, 5 and 9 
had higher and stable yield in different environments. Hence,  these genotypes could be 
recommended  for  cultivation under cold and semi-cold rainfed conditions of Iran. 

   

Keywords: Cold rainfed, grain yield, combined ANOVA, stability analysis, barley  

  


