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  چکیده

  

بخش  الیـن و رقـم امیـد   19و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محـیط، تعـداد   براي تعیین سازگاري و پایداري عملکرد

-هاي کامل تـصادفی در سـه تکـرار در سـال    درقالب طرح بلوك)مشهد، زابل و مغان(تریتیکاله در سه ایستگاه تحقیقاتی 

مکان و همچنـین اثـر      × نتایج تجزیه واریانس مرکب دوساله نشان داد که  اثر متقابل سال             .  ارزیابی شد  1382 تا   1380هاي

دار بـودن اثـر متقابـل ژنوتیـپ و          باتوجه به معنی  . دار نبود وت بین ارقام معنی   دار بود ولی تفا   ژنوتیپ معنی × مکان  × سال  

بررسی تجزیه پایداري عملکرد دانـه   . هاي پایدار استفاده شد   محیط  از روشهاي مختلف تجزیه پایداري براي تشخیص الین         

S2(ها بر پایه روشهاي تجزیه رگرسیونی ابرهارت وراسل         ژنوتیپ
di   و bi(،  شوکال   یداري واریانس پا )σi

2
واکوواالنس ریک  ) 

)Wi(    واریانس محیطی ،)Si
2

R2(، ضریب تبیین    ).C.V(، ضریب تغییرات محیطی     )
بنـدي  و همچنین روش غیرپارامتري رتبه    ) 

)Rank(    با داشتن کمترین انحـراف از       4 درضمن، الین شماره     .باشند پایدار می  11 و 17،  14،  12،  4هاي  ، نشان داد که الین 

S2  =05/0(رگرسیون 
di 08/1و = bi(  کمترین مقدار واریـانس پایـداري ، σi

2
، )24/0 (Wi، کمتـرین مقـدار معیـار    )01/0 (

R2% = 7/96(بیشترین مقدار ضریب تبیین     
، واریـانس و ضـریب تغییـرات    )SDR = 72/1(، کمترین انحـراف معیـار رتبـه     )

Si = 25/1(محیطی کم   
2

به عنوان پایدارترین الین   )  تن در هکتار   4/6(لکرد زیاد   و همچنین میانگین عم   ) .C.V =% 52/17 و   

  .تشخیص داده شد

  

   تریتیکاله، عملکرد دانه و سازگاري  ، تجزیه پایداري:هاي کلیدي واژه

  

*

   ایران-، کرج بذر سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وؤم عضو هیأت علمی - 
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  مقدمه 

 توسط انـسان    تولید شده تریتیکاله یک گونه    

 F1هـاي   از طریق دو برابر شدن تعداد کرومـوزوم       

. باشـد تالقی گندم و چاودار مـی      هیبرید حاصل از  

داراي ( یـدهایی یید، آمفی پلو  یهاي اکتاپلو تریتیکاله

-بین کراس ) ی از کروموزوم دو والد    مجموعه کامل 

 ولـی . یـد و چـاودار هـستند      یهاي گنـدم هگزاپلو   

ایی بـین   یـده یید آمفـی پلو   یهاي هگزاپلو تریتیکاله

 1970در سـال    . ید و چاودار هـستند    یگندم تتراپلو 

در مرکــز ) Armadillo( تیکالــه آرمــادیلویرقــم تر

کـه یـک    ) سـیمیت (المللـی گنـدم     تحقیقات بـین  

 .تریتیکاله کامل از نظر کروموزومی بود معرفی شد       

 بنـدي کامـل،   دانـه  هـا، زیاد بـودن بـاروري گلچـه      

 ارتفـاع   عملکرد زیاد، عدم حساسیت به طول روز،      

ــذایی از    ــب غ ــت مناس ــی و کیفی ــاه، زودرس کوت

 2001 در سـال  ).24  و 9 ( این رقم است   هاویژگی

میلیـون   9/3سطح زیرکـشت تریتیکالـه در جهـان       

 میلیــون تــن و 5/9هکتــار، میــزان تولیــد جهــانی 

 تن در هکتـار بـوده   3/3متوسط عملکرد در جهان    

 سـطح زیرکـشت، میـزان تولیـد و          یشترین ب .است

ترتیـب مربـوط بـه کـشورهاي        هعملکرد ب متوسط  

، ) میلیون تـن   8/2( ، آلمان ) هزار هکتار  700( چین

 باشـد مـی )  تن در هکتار   2/6( یسویانگلستان و س  

 3350  سطح زیرکشت آن در ایران بـالغ بـر         ).11(

در استان خراسـان و دشـت        هکتار است که بیشتر   

  ). 7 و 6(باشد مغان می

ن در   سطح زیرکـشت چـاودار در جهـا        چون

رود کـه   حال حاضر رو به کاهش است انتظار مـی        

 داشتن دامنـه سـازگاري      ه دلیل تریتیکاله ب بتوان از   

گنــدم و (تــر از هــر یــک از والــدین خــود وســیع

و از  کـشت نمـود      سطح قابل توجهی     در) چاودار

خیز محصولی بـا    اي و غیرحاصل  هاي حاشیه خاك

ایـن گیـاه از لحـاظ       . دمـو ین بیـشتر تولیـد ن     یپروت

 غـالت  وفیزیولوژي و خصوصیات اکولوژیکی جز  

 نسبت بـه شـرایط آب و هـوایی           و استسردسیر  

هـاي سـبک شـنی و اسـیدي سـازگار            خاك ،سرد

تریتیکالـه داراي دو تیـپ بهـاره و زمـستانه        .است

بوده و درمقایـسه بـا گنـدم داراي ارتفـاع بلنـدتر،             

 باشـد تعداد پنجه کمتر و طول خوشه بلنـدتر مـی         

 بـه   1348-49هـاي   ریتیکاله در سال  ت). 24 و 11(

هـا و ارقـام      تحقیقات روي الیـن     و ایران وارد شد  

ها در مؤسسه اصالح بذر      از همان سال   آنمختلف  

هـاي تحقیقـاتی دیگـر      کرج و تعدادي از ایـستگاه     

 چروکیـده شـدن دانـه و      دلیـل    ولی به    .شروع شد 

 در  .میزان عملکرد قابل رقابت با گنـدم نـان نبـود          

قام موجود از ایـن گیـاه در شـرایط          حال حاضر ار  

تـرین  زراعی مساوي قدرت رقابت بـا پرمحـصول       

نـسبت بـه    در مـواردي نیـز     ارقام گندم را داشته و    

  .این ارقام برتري دارند

 به علت وجود اثـر متقابـل بـین ژنوتیـپ و            

هاي مختلـف  محیط، ارزیابی ارقام جدید در محیط     

صـصان اصـالح نبـات یـک ضـرورت          ختوسط مت 

طـورکلی ارقـامی سـازگار      بـه . شـود مـی محسوب  

که در طیف وسیعی از شرایط محیطی توان         هستند

ارقام با   .ژنتیکی عملکرد زیاد و پایدار داشته باشند      

داراي سازگاري وسیع در شـرایط محیطـی متنـوع          

 ولـی   .هـستند نیـز   پایـدار    متوسط بوده و  عملکرد  

ارقــامی کــه فقــط در شــرایط مطلــوب، عملکــرد 

محــصول زیـاد دارنــد در   تولیـد ظرفیـت ژنتیکــی  

با سازگاري  این ارقام را    شرایط نامساعد کم است،     

  ).18( نامندمیمحدود 
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براي بـرآورد واریـانس اثـر متقابـل ترکیـب           

پیـشنهاد  هـا   تجزیه جفت واریته  ها  دوتایی ژنوتیپ 

  ). 20( شده است

 ،با استفاده از روش رگرسیون    در یک تحقیق    

ـ       م و شـاخص  یک خط رگرسیون بین عملکـرد رق

حاصـل شـد و از دو آمـاره         براي هر رقم    محیطی  

متوسط عملکـرد هـر رقـم        شیب خط رگرسیون و   

  ).13(د شبراي تعیین پایداري استفاده 

شـیب خـط     عـالوه بـر   دیگر  در یک تحقیق    

ــانگین   ــام، می ــانگین عملکــرد ارق ــیون و می رگرس

 میـزان   ايربمربعات انحراف از خط رگرسیون نیز       

ظر گرفته شده و رقمی با شـیب    پایداري ارقام در ن   

رگرسیون یک و میانگین مربعات انحراف از خـط         

رگرسیون کوچـک و میـانگین عملکـرد زیـاد بـه            

  ). 12( شدعنوان رقم پایدار در نظر گرفته 

ــارامتر دیگــري ــع جمــع ) Wi( پ ــه در واق ک

محیط بـراي هـر     × مربعات اثرات متقابل ژنوتیپ     

روش ژنوتیپ  باشد پیشنهاد شده و در این       رقم می 

  ). 25( باشد پایدارترین میWi=  0داراي 

σi(همچنین از پـارامتر واریـانس پایـداري      
2

 (

پایــداري هــر ژنوتیــپ  بــراي تعیــین ســازگاري و

ــوع    ــن روش، مجم ــاس ای ــده و براس ــتفاده ش اس

 محـیط بـه اجـزاي     × مربعات اثر متقابل ژنوتیـپ      

   سهم هر تقسیم و ها یک از ژنوتیپ رتبط به هرم

  ).23( دشو این اثر متقابل تعیین میایجاد یک در

ــین  ــریب تبی ــتفاده از ض R2( اس
ــاي )  ــه ج ب

میانگین مربعات انحرافات براي بـرآورد پایـداري        

از واریـانس   ). 21(ها پیشنهاد شـده اسـت       ژنوتیپ

هـاي  واریانس یـک واریتـه در بـین محـیط         (ارقام  

به عنوان معیاري براي پایـداري اسـتفاده        ) مختلف

  ).22 (شده است

در تحقیق دیگري براي تعیین پایداري ارقـام        

) Coefficient of Variation(از ضریب تغییـرات  

هـاي آزمایـشی    یک واریتـه در بـین تمـام محـیط         

هاي بـا عملکـرد بیـشتر از        استفاده شده و ژنوتیپ   

میانگین و ضریب تغییرات کمتر از میـانگین را بـه    

   ).14(هاي پایدار معرفی نمودند عنوان واریته

هاي مشابه در داخل کـشور بـر        نتایج بررسی 

سـسه  ؤدر م  هاي مختلف گنـدم،   روي ارقام و الین   

بـذر منجـر بـه       تهیـه نهـال و     تحقیقات اصـالح و   

، بم، سیستان  3معرفی ارقامی نظیر آرتا، دریا، مغان       

ــاري  و ــال ج ــري در س ــت) 1385( اکب ــده اس  ش

همکــاران ، گـزارش هــاي منتــشر   زاده و وهـاب (

  ).نشده

پایـداري عملکـرد و اثـر متقابـل          بررسی   در

 رقم و الین امیـدبخش   19 تعداد   ،ژنوتیپ و محیط  

هـاي  ایـستگاه (جو در طی سه سال و هشت مکان        

با استفاده از روشهاي مختلـف      ) منطقه گرم کشور  

ــداري   ــه پای ــانس  (تجزی ــل، واری ــارت وراس ابره

  محیطـــی، ضـــریب تغییـــرات محیطـــی و روش

 بـراي منطقـه گـرم       5ژنوتیـپ شـماره     ) بنديرتبه

   شمال  گرم منطقه  براي  18   ژنوتیپ  و جنوب

  ).5( معرفی شد

یی آکلیه روشهاي معرفـی شـده از نظـر کـار          

ــه ــشخیص واریت ــین  ت ــدار توســط محقق ــاي پای ه

ه و موارد ضـعف و یـا قـوت          شدمختلف مقایسه   

 روش  صـورت ولـی در هـر       .ها مـشخص شـد    آن

محقـق  ر  اگ.  قابل قبول و قطعی وجود ندارد      کامالً
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عالقمنــد بــه تعیــین پایــداري در دامنــه معینــی از 

 یـک C.V. شرایط محیطی باشد، پارامتر پایـداري 

 بخش کوچکی از اثر     اگر). 19(معیار مفیدي است    

محـیط ناشـی از غیریکنـواختی        متقابل ژنوتیـپ و   

هـا  بنـدي ژنوتیـپ   ضرایب رگرسیون باشد، گـروه    

 و  10( باشـد ثر نمـی  ؤتوسط ضرایب رگرسیون مـ    

23.(  

ــه  ــارامتري رتبـ ــدي روش غیرپـ  Rank(بنـ

method (    براي تعیـین   مختلف  نیز توسط محققین

در  ).17 و   16،  5،  4( پایداري استفاده شـده اسـت     

ــن روش  ــرد و ای ــه عملک ــانگین رتب ــاس می  براس

ــار آن  ــراف معی ــام ) SDR و R(انح ــداري ارق پای

ــهاز  .دشــوتعیــین مــی بنــدي در بخــش روش رتب

تهیـه   تحقیقات اصالح و  سسه  ؤتحقیقات غالت، م  

بذر براي تعیین سازگاري و پایداري ارقـام         نهال و 

  .شوداستفاده می هاالین و

 چون هر گروه از محققین یکـی از روشـها و      

ــراي   ــات خــود ب ــا را در مطالع ــی از آنه ــا ترکیب ی

اي پرمحصول و پایـدار اسـتفاده       هتشخیص واریته 

ري براي تعیـین پایـدا     در این پژوهش نیز      ،اندکرده

استفاده تلفیقی از روشهاي مختلف     ها  الین ارقام و 

  . شد

  

  مواد و روشها

پایـداري   براي تعیین سازگاري و   این تحقیق   

ارقـام  و معرفـی    هاي جدید تریتیکاله    الین ارقام و 

  مـدت دو سـال زراعـی       بـه پرمحصول و سـازگار     

ــشور  ) 82-1380( ــاتی ک ــستگاه تحقیق ــه ای  در س

 الیـن و  19تعـداد  . شد اجرا )زابل و مغان  مشهد،(

 Juanilloارقام تریتیکاله با احتساب رقم ترتیتیکاله    

ـ     و عنوان شـاهد  ه  ب ه رقـم گنـدم تجـاري منطقـه ب

درقالب طرح   )2ژنوتیپ شماره   (عنوان شاهد دوم    

سـه تکـرار مقایـسه        هاي کامل تـصادفی در    بلوك

 در آزمایش مقایـسه عملکـرد       زبورهاي م الین. شد

ین مورد بررسـی، باتوجـه    ال39 از بین  1379سال  

سازگاري و سایر خصوصیات زراعـی       به عملکرد، 

هـاي آزمایـشی شـامل      کرت .شدمطلوب انتخاب   

 شـش طول  ه  متر و ب   سانتی 20 خط به فاصله     شش

  ×2/1 = 2/7(  مترمربـع  2/7متر با مساحت کشت     

 هر الین و رقم بـا       تو مساحت برداش  ) مترمربع 6

طـوط شـش    انتهـاي خ    متـر از ابتـدا و      5/0حذف  

میـزان بـذر    . بـود ) ع مترمرب 5  ×2/1  =6(مترمربع  

دانـه و    الزم براي هـر تیمـار براسـاس وزن هـزار          

ـ    400برحسب   تعیـین    محاسـبه و   ع دانه در مترمرب

 کـودي هـر     لاساس فرمو  میزان کود الزم بر    شد و 

 باتوجه بـه آزمـایش خـاك و آب تعیـین و             همنطق

هـاي هـرز از سـموم       براي دفع علف  . مصرف شد 

 لیتر  2/1کش پوماسوپر و گرانستار به مقادیر       فعل

ل بهـار  ی گرم در هکتار در اواسط اسفند و اوا   20و  

 در طول دوره رشد     .استفاده شد ) زنیمرحله پنجه (

   از برداشـت    پس  اعمال و  هاي زراعی الزم  مراقبت

ــه کــرت،محــصول ــش دان ــاي آزمای  برحــسب یه

تجزیـه واریـانس مرکـب بـه     . دشـ کیلوگرم تعیین  

همچنـین  و  ر تعیین اثـرات اصـلی و متقابـل          منظو

 و  LSDهـاي   هـا از طریـق آزمـون      مقایسه میانگین 

هـا  آزمـون یکنـواختی آزمـایش      .دانکن انجام شـد   

ــت انجــام   ــون بارتل ــط آزم ــدتوس ــه . ش در تجزی

 وامـل واریانس مرکب سـال و مکـان بـه عنـوان ع           

 ثابـت در نظـر      عامـل تصادفی و ژنوتیپ به عنوان      

  .گرفته شد
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ررسی براي انجـام تجزیـه پایـداري        در این ب  

معیارهـاي   عملکرد دانـه ارقـام مـورد بررسـی، از         

ــل   ــارت وراس ــشنهادي ابره ــبه ) 12(پی ــا محاس ب

و انحرافـات از خـط      ) bi(ضریب خط رگرسـیون     

S2(رگرسیون  
di(     واریانس پایداري شوکال ،)و ) 23

σiبا محاسـبه    ) 25(معیار ریک   
2

واریـانس   ،Wi  و 

و ) 14( رات محیطــیضــریب تغییــ، )22(محیطــی

 هـر ژنوتیـپ و    ) 21 ( یـا تـشخیص    ضریب تبیـین  

نیـز  ) Rank( بنديرتبهروش غیرپارامتري     از نهایتاً

  .)17 و 16، 5، 4(استفاده شد 

هـا در کلیـه     در روش غیرپارامتري، ژنوتیـپ    

بنـدي شـده و    ها براساس عملکرد دانه رتبـه     محیط

انحـراف معیـار رتبـه      و) R(میانگین رتبه عملکرد    

)SDR (     براساس ایـن    د و شبراي هر رقم محاسبه

پایـــداري  ســـازگاري و) SDR  وR(دو پـــارامتر 

-هاي آماري از نـرم     براي تجزیه  .دشها تعیین   الین

 افـزاري هـاي نـرم    و بـسته   Spss  و SASافزارهاي  

S116و  Ebrus  دشاستفاده.  

  

  نتایج و بحث

هاي مورد الین میانگین عملکرد دانه ارقام و

هاي مختلف اجراي سال  مناطق ومطالعه در

و مقایسه میانگین آنها براساس آزمون  آزمایش

 )1 (در جدول) LSD(دار  معنیتفاوتکمترین 

و سال بررسی در منطقه در د .شده استارائه 

 نسبت به 14 و 15، 8، 17هاي الینعملکرد مغان 

تیکاله یتر شاهدو همچنین ها الین سایر ارقام و

ها در برتري این الین. یشتر بودب )1 الین شماره(

  . باشددار میمعنی) 1380-81(سال اول 

هاي تریتیکاله الین ارقام وعملکرد کلیه 

) 8 الین شماره جزبه (مورد مطالعه در منطقه زابل 

 وبهتر بود در هر دو سال زراعی نسبت به شاهد 

  عملکردتفاوت ) 1380-81( در سال اول

 در و) P >% 5( داری و شاهد معن10، 9هاي الین

 19 و 15، 13هاي بین الین )1381-82( سال دوم

  ).   P >% 1( بوددار شاهد معنی و

الین   دو سال بررسی،دردر منطقه مشهد 

تریتیکاله  شاهد ها و نسبت به سایر الین13 شماره

بیشترین عملکرد را داشت و  )1الین شماره (

 سال شاهد از نظر آماري در  این الین وتفاوت

در سال  و) P >% 1( درصدیک سطح  اول در

. بوددار معنی) P >% 5 ( درصدپنجدوم در سطح 

 دو سال و درها  آزمایش).C.V(ضریب تغییرات 

باشد  درصد می20 تا 10در مناطق مختلف بین 

  جراي آزمایش در مناطق وکه نشانه دقت ا

  .)1 جدول( باشدهاي مختلف میسال
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  هاي مختلفهاي مختلف در مناطق و سالارقام و الین) تن در هکتار(گین عملکرد دانه  میان- 1جدول 

  

  

81-1380  82-1381  

  مشهد  زابل  مغان  مشهد  زابل  مغان  شماره ژنوتیپ

1  9/3
c

4/6
c

9/6
c

3/5
c

3/5
c

4/4
e

2  6/4
c

0/6
c

7/5
c

0/4
c

8/6
c

4/7
c

3  9/4
c

7/6
c

7/7
c

4/4
c

4/5
c

4/5
e

4  1/5
b

2/7
c

1/8
c

3/5
c

3/6
c

3/6
c

5  0/5
c

3/7
c

0/9
a

2/5
c

6/5
c

1/8
c

6  0/5
c

5/7
c

0/7
c

1/5
c

5/6
c

1/6
d

7  6/4
c

5/7
c

2/7
c

1/6
c

1/6
c

6/8
b

8  4/5
b

2/6
c

6/8
b

1/7
c

1/5
c

6/4
e

9  5/5
b

7/7
b

0/8
c

2/5
c

7/5
c

9/5
e

10  5/5
b

7/7
b

7/6
c

9/4
c

3/5
c

2/5
e

11  4/5
b

9/7
b

4/7
c

1/5
c

2/6
c

0/6
d

12  4/5
b

4/7
c

2/7
c

4/5
c

0/6
c

0/7
c

13  ٠/٤ c
1/7

c
2/10

a
3/7

b
5/7

a
7/8

b

14  5/5
b

6/7
c

8/6
c

6/5
c

7/6
c

2/7
c

15  4/5
b

9/6
c

5/8
b

7/5
c

4/8
a

6/5
e

16  0/5
c

9/6
c

0/8
c

8/5
c

2/6
c

6/4
e

17  9/5
a

9/6
c

1/8
c

1/6
c

6/6
c

7/5
e

18  9/4
c

1/7
c

4/7
c

3/5
c

5/6
c

4/8
c

19  5/2
d

6/7
c

4/7
c

2/5
c

4/7
a

3/5
e

20  1/5
c

5/6
c

7/4
c

3/4
c

3/6
c

2/8
c

LSD5%2/13/12/18/15/11/1

LSD1%  6/17/18/14/20/25/1

C.V.%0/158/107/106/19 5/14 4/10 

  .)P >% 1 (معنی دار است) 1شماره (رقم شاهد رقم با عملکرد تفاوت  : aدر هر ستون 

               b :  5 (دار استمعنی) 1شماره (رقم شاهد رقم با عملکرد تفاوت %< P(.  

c                :  5( نیست دارمعنی) 1شماره (رقم شاهد رقم با عملکرد تفاوت %> P.(  

d                :  5(دار است معنی) 1شماره (رقم شاهد رقم با عملکرد تفاوت %< P.(  

e                :  1( دار استمعنی) 1شماره ( رقم شاهد رقم باعملکرد تفاوت %< P.(  
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پس از انجام آزمون یکنواختی اشتباهات 

آزمایشی اقدام به انجام تجزیه واریانس مرکب 

عملکرد کب نتایج جدول تجزیه واریانس مر .دش

 اثر .شده استارائه  )2(در جدول شماره دانه 

دار همچنین تفاوت بین ارقام معنی سال و مکان و

متقابل مکان در سال و اثر سه جانبه  نبود ولی اثر

 درصد یکمکان در سال در ژنوتیپ در سطح 

عبارتی تفاوت میانگین ه ب). P >% 1( دار بودمعنی

ها و مناطق سال درها الین عملکرد دانه ارقام و

مربوط به  (.C.Vر مقدا .دار بودمختلف معنی

زمایش آدقت اجراي نشانه زیاد بودن ) اشتباه دوم

  . باشدمی

  )1380-82( ایستگاه 3ها در  تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ژنوتیپ- 2جدول 

میانگین مربعات درجه آزادي اتمنابع تغییر

733/16
ns

1 سال

799/103
ns

2 مکان

66/32
**

2 )محیط(سال × مکان 

773/2 12 )تکرار داخل محیط(اشتباه اول 

196/3   
ns

19 ژنوتیپ

194/2 
ns

38 مکان× ژنوتیپ 

207/2  
ns

19 سال× ژنوتیپ 

953/1  
**

38   سال× مکان × ژنوتیپ 

  566/0  228   اشتباه دوم

  85/11%  C.V.

ns
  ).< 05/0P(دار نیست نیها معتفاوت میانگین : 

 
*

 : و 
**

  . دار است ترتیب در سطح پنج و یک درصد معنیه بهاتفاوت میانگین 

  

 دارنقش ارقام در معنیبراي مشخص کردن 

اثر متقابل بین ارقام و محیط   وهافاوتن این تبود

تجزیه پایداري نتایج . اقدام به تجزیه پایداري شد

ه شده ی ارا)3(ول  روش ابرهات و راسل در جداب

  . است
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   روش ابرهارت وراسلاهاي تریتیکاله ب تجزیه پایداري ارقام و الین- 3جدول 

  

  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

    08/201  119  کل

25/1  79/23  19  رقم/الین
ns

    29/177  100  ) محیط×واریته + (محیط 

06/13  27/104  1  )خطی(محیط 
**

42/0  98/7  19  )خطی( محیط ×رقم 
ns

81/0  04/65  80  انحراف کلی
**

 1G4    50/0
*

2G4    51/1
**

3G  4    29/0
ns

4G  4    05./0
ns

5G  4    84/0
**

6G4    16/0
ns

7G  4    21/1
**

8G  4    13/2
**

9G  4    4/0
ns

10G  4    73/0
**

11G4    31/0
ns

12G  4    17/0
ns

13G  4    81/1
**

14G  4    28/0
ns

15G  4    22/1
**

16G  4    86/0
**

17G  4    34/0
ns

18G  4    82/0
**

19G  4    38/1
**

20G  4    23/1
**

188/0    228  خطاي متوسط

ns
                 20G - 1G = 20 تا 1هاي شماره ژنوتیپ).            < 05/0P(دار نیست ها معنیتفاوت میانگین : 

 
*
).> 05/0P(دار است  معنیهاتفاوت میانگین : 

  ).> 01/0P(دار است  معنیهاتفاوت میانگین :         **



!!
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× دار نبودن واریانس خطی ژنوتیپ معنی

ب رگرسیون یا شیب یمحیط، متجانس بودن ضرا

خطوط رگرسیون ارقام مورد استفاده در آزمایش 

ب از طرفی تفاوت ضرای .دهدرا نشان می

که ) 4جدول ( دار نبود معنییکون با عدد رگرسی

این امر بدون درنظر گرفتن عملکرد، یکسان بودن 

ها را نشان شیب رگرسیونی براي کلیه ژنوتیپ

م به روش دهد مقایسه میانگین مرکب ارقامی

 ،15، 13 شماره هاي الیندهد کهدانکن نشان می

ترتیب بیشترین عملکردها  به17 و 14 ،18 ،7 ،5

  ارقام وعملکرد کلیه همچنین  .انداشتهرا د

هاي مورد بررسی، نسبت به رقم شاهد الین

 تن 5384 با میانگین عملکرد (Juanilloتریتیکاله 

ژنوتیپ (نان تجاري منطقه رقم گندم و) هکتار در

یشتر ب ) تن در هکتار742/5 با میانگین 2شماره 

  ).4جدول ( بود

هـا  الین  و مقایسه میانگین عملکرد دانه ارقام    

هـاي مختلـف براسـاس      سـال  به تفکیک مناطق و   

هـا  حـاکی از برتـري ایـن الیـن        نیـز    LSDآزمون  

.)1 جدول( باشدنسبت به شاهد تریتیکاله می

) S2di( واریانس انحرافات از خط رگرسیون

 9 و 17، 11، 3 ،14، 12، 6، 4هاي ارقام شماره

 براساس معیار بود و به عبارت دیگرندار معنی

 .هاي پایدار هستند ژنوتیپ)12(برهارت وراسل ا

سایر ) S2di( انحراف از خط رگرسیونولی 

هاي ناپایدار دار بود و ژنوتیپها معنیژنوتیپ

بیشترین انحراف از خط  .شوندمحسوب می

 و 8مربوط به الین شماره ) S2di( رگرسیون

  بود4کمترین آن مربوط به ژنوتیپ شماره 

در بررسی سایر پارامترهاي ). 4  و3 ولاجد(

  .)5ول جد(مشابه شد پایداري نیز نتایج 

معیار ) 25(براساس روش پیشنهادي ریک 

Wi و واریانس )σi
2

  ارقام و) 15(شوکال  )

 17 و 9، 14 ، 3 ،11 ،12 ،6 ،4هاي شماره الین

  . منظور شدند ارقام پایدار وترتیب جزبه

 ،)21( براساس روش پینتوس درضمن

R2 ( تبینضریب
.  بودزیادها نیز این ارقام و الین) 

 4 مربوط به ژنوتیپ شماره عیین ضریب تبیشترین

رتیب در ت به9 و 11، 12 ،3، 6 هاي شمارهو الین

   ).5جدول (باشند میمراتب بعد 

با استفاده از روش رگرسیونی ابرهارت 

، 12، 4هاي شماره د که الینشوراسل مشخص 

، 4/6، 4/6 میانگین عملکرد ترتیب با به9 و 11

 تن در هکتار و ضریب رگرسیون 3/6  و3/6

نزدیک به یک و کمترین میانگین مربعات انحراف 

  و31/0، 17/0، 05/0ترتیب به(از خط رگرسیون 

داراي سازگاري عمومی خوب در این ) 4/0

 انحراف از رگرسیون .)4جدول (مناطق هستند 

 یب رگرسیون نیز کم و ش3  و6هاي شماره الین

کمتر بودن  نزدیک به واحد بود، ولی به علت هاآن

)  تن در هکتار3/6(میانگین کل نسبت به عملکرد 

میانگین  .بندي شدندگروههاي نامطلوب  الینوجز

هاي شماره مربعات انحراف از خط رگرسیون الین

و عملکرد ) 34/0 و28/0ترتیب به( کم 17 و 14

. بود)  تن در هکتار6/6  و6/6ترتیب به (آن زیاد

کمتر از یک ها آنشیب خط رگرسیونی چون 

 به عنوان ارقامی با سازگاري خصوصی براي است

مناطق نامطلوب و با شرایط اقلیمی نامساعد 

  .شوندشناخته می
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  هاي تریتیکالهالین/ پارامترهاي پایداري ابرهارت وراسل، میانگین عملکرد و مشخصات ارقام- 4جدول 

  

ه شمار

  ژنوتیپ

  شجره/ نام

  میانگین عملکرد

  )تن در هکتار(

  انحراف از خط

  )S2di(رگرسیون 

  ضریب

  )bi( رگرسیون

1  Juanillo (check)  ، شاهد آزمایش  
bc   4/5  5/0

*
93/0

ns   

2  B.w. (local check)  

bc   7/5  51/1
**  7/0   

ns

3  150.83/2*FAHAD-5 SWTB90.215Y-48-0Y-..
bc   8/5  29/0

ns
11/1  

ns                  

4  CT775.81/ARDI-1//ANDAS-1SWTY87.209-2B-3Y-1B-2RES-0B-…  

abc
 4/6  05/0

ns
08/1

ns

5  DAGRO/IBEX//CIVET#2 SWTY87.246-1B-3Y-2B-4RES-…  

ab
 7/6  84/ 0 

**
44/1

ns

6  DAMAN-2-2/KISSA-8-1 CTB91.2199-4M-0Y-0M-1Y-0B  

abc   2/6  16/0 
ns

94/0
ns

7  GNU/ASAD//ARDI/3/MANAII-1CTY90.276-3Y-0M-1Y-0M-2B-0Y  

ab   7/6  21/1 
**   96/0

ns                    

8  HARE-263/CIVET/4/FAHAD/DWF RYE GOOD SEED  

abc   2/6  13/2 
**   67/0

ns                    

9  VARSA-1//STIER-34*2/LIRA/3/RONDO/2*…  

abc   3/6  4/0 
ns   05/1

ns                    

10  NOAS-3/TATU-4/4/ASNO/3/2*MUSK/LYNX/…  

bc   9/5  73/0 
**

 77/0
ns                    

11  ARDI/GNU//FAHAD 1  

abc   3/6  31/0  
ns   95/0

ns                    

12  ASNO/ARDI-3//ERIZO-7/3/VARSA-3  

abc   4/6  17/0
ns

82/0
ns                    

13  FAHAD-8-2/SONNI-2-1  

a   5/7  81/1
**

64/1
ns                    

14  LIRON-2-2/LAMB2//FAHAD-1  

ab   6/6  28/0
ns

69/0
ns              

15  150.83/2*MALRUS1 SWTB89.279/1Y-1PAP-DELV-1FM-…  

ab   7/6  22/1
**

97/0
ns                  

16  150.83/4/FABA/DWRRYE GOOD SEED//DGO4/..SWTY90.81/3FM/.  

bc
 087/6  86/0

**
94/0

ns                    

17  M75.8064/2*6TA876//EMS-6TA876/ 3/6TB19/.  

ab
 561/6  34/0

ns
69/0

ns                    

18  MAH10441.2-3/STAN1CTWW92WMOOO46S-9WM-OWM
ab

 595/6  82/0
**

00/1
ns                    

19  SB-693/LAMB3SWTY90.2311FM-1FM-3FM-1FM-0FM-0FM  

bc
 886/5  38/1

**
64/1

ns                    

20  LASDO/2*ERIZO11/3/YOGUI1/TESMO5//URON-6CTB89.1207-..  

abc
   306/6  23/1

**
01/1

ns
                    

ns
05/0P(دار نیست ها معنیینتفاوت میانگ :  >          .(

*
05/0P(دار است  معنیهاتفاوت میانگین :  <.(  

**
01/0P(دار است  معنیهاتفاوت میانگین :  <    .(          bi 1 درمقایسه با = biآزمون شده است .  

05/0P( نیست دارمعنی آماري لحاظ از هستند مشابه حرف یک داراي حداقل که میانگین دو بین تفاوت >(.  
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، 14، 11، 12، 4هاي شماره همچنین الین

براساس روشهاي پیشنهادي ریک و ) 9  و17

-نیز به) 21(و روش پینتوس ) 25 و 23( شوکال

 کمترین 4 الین شماره .ترتیب ارقام پایدار بودند

σiمقدار 
2

و ) 24/0 (Wi مقدار کمترین، )01/0 (

 )درصد 7/96(مقدار ضریب تبیین بیشترین 

  . داشت

رغم داشتن  علی13الین شماره پایداري 

این احتمال . مطلوب نیستبیشترین عملکرد 

این به علت زیاد بودن عملکرد وجود دارد که 

هاي ژنوتیپ تغییرات شدیدتري نسبت به الین

تر در محاسبات به واریانس یا مجموع محصولکم

مربعات انحرافات نشان داده و ناپایدار تلقی 

 البته این الین در مناطق مشهد و زابل طی .ندگرد

به  دو سال بررسی، عملکرد بیشتري داشته و

عبارتی سازگاري خصوصی خوبی در این مناطق 

  ). 1 جدول( نشان داده است

 پارامتر پایـداري واریـانس محیطـی      براساس  

)Si
2

، ارقـام   ).C.V( و ضریب تغییـرات محیطـی      )

 ،12، 17، 14رقـام  ترتیب ا به زیادپایدار با عملکرد    

 مطابق ، نتایج این روش نیز تقریباًباشندمی 11 و  4

با نتایج حاصل از سایر معیارهـاي مـورد اسـتفاده           

  ). 5جدول ( باشدمی

تحقیقات مشابهی در مورد بررسی سازگاري      

پایداري عملکرد دانه گندم نان، دوروم و جو در          و

شامل و  ارقام جدید    انجام و    مناطق مختلف کشور  

  .ده استعرفی شم

  پایداري  تجزیه  از  حاصل   نتایج براساس

، ).C.V(براساس روش ضریب تغییرات محیطی 

بعد  و) 2آذر ( چهار و) سرداري( 16ارقام شماره 

هاي پایدار  الین10  و2 هاي شمارهاز الین

  ).4( تشخیص داده شدند

 بنديبراساس روش غیرپارامتري رتبه

)Rank(مترین مقدار میانگین هایی که ک، ژنوتیپ

را ) SDR( انحراف معیار آن و) R( رتبه عملکرد

هاي پایدار الین داشته باشند به عنوان ارقام و

  ).  17 و 8 ،5 ،4( شوندشناخته می

-الین تجزیه پایداري ارقام و نتایج حاصل از

که کمترین  بندي نشان دادها براساس روش رتبه

- به الینربوط م)SDR( میزان انحراف معیار رتبه

 14 و 11، 17 ،1، 6، 18 ،12، 3 ،4 **هاي شماره

به مربوط ) R(و کمترین مقدار میانگین رتبه  بود

ولی . بود 4  و10 ،11، 15، 14 ،17 ،13هاي الین

الین  )SDR(که انحراف معیار رتبه باتوجه به این

رغم لذا علی) رتبه سوم(زیاد است  13شماره 

ین پایدار محسوب  عملکرد الیشترینداشتن ب

  ).5جدول (شود نمی

 در منـاطق زابـل و       13الین شماره   سازگاري  البته  

 دو  درایـن منـاطق     آن در   عملکرد   وخوب  مشهد  

 نوسـان   آیـد بـه نظـر مـی     . بیشتر بـود  سال بررسی   

  دو سـال بررسـی     درعملکرد آن در منطقـه مغـان        

انحـراف معیـار رتبـه      سبب زیاد بودن    ،  )1 جدول(

ــا آن و  ــه عب ــا ب ــده اســت ی ــداري آن ش  رتی ناپای

ــه). 5  و4 ،3جــداول ( ــی باتوجــه ب ســازگاري ول

مشهد،  در مناطق زابل و   زیاد آن   عملکرد   خوب و 

.توان این الین را براي این مناطق توصـیه کـرد          می
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  ههاي تریتیکال پارامترهاي پایداري تیپ یک و دو، میانگین رتبه و انحراف معیار رتبه ارقام و الین- 5جدول 

  

شماره 

  ژنوتیپ

میانگین 

  عملکرد

  )تن در هکتار(

واریانس 

  محیطی

)S2 di(  

ضریب تغییرات 

  محیطی

)C.V.%(  

اکوواالنس 

  ریک

)Wi(  

واریانس 

  شوکال

)σi
2

(  

ضریب 

  تشخیص

)R2
(  

میانگین 

رتبه 

  عملکرد

)R(  

انحراف معیار 

  رتبه

)SDR(  

1     39/5  3/1  2/21  1/2 
*

4/0 
*

2/69  8/16  0/4  

2   74/5  7/1  5/22  4/6 
**

4/1 
**

4/29  5/14  5/7  

3     77/5  5/1  3/21  2/1 
ns

2/0 
ns

8/84  0/15  2/3  

4   38/6  3/1  5/17  2/0 
ns

0/0 
ns

7/96  2/9  7/1  

5   71/6  8/2  1/25  4/4 
**

9/0 
**

4/76  5/9  3/5  

6  17/6  0/1  6/16  7/0 
ns

1/0 
ns

3/87  7/11  9/3  

7  69/6  9/1  8/20  8/4 
**

0/1 
**

3/50  2/9  2/6  

8     18/6  2/2  9/23  1/9 
**

0/2 
**

4/21  5/11  4/8  

9     34/6  5/1  1/19  6/1 
ns

3/0 
ns

2/78  7/8  7/5  

10     88/5  2/1  6/18  2/3 
**

7/0 
**

3/51  0/13  8/7  

11  34/6  2/1  2/17  2/1 
ns

2/0 
ns

2/80  8/8  0/5  

12   39/6  8/0  3/14  9/0 
ns

2/0 
ns

4/83  7/9  4/3  

13     46/7  3/1  7/20  4/9 
**

1/2 
**

1/66  8/5  4/7  

14   57/6  7/0  9/12  7/1 
ns

3/0 
ns

3/68  7/7  2/5  

15  73/6  0/2  8/20  9/4 
**

1/1 
**

50  0/8  5/5  

16     09/6  6/1  9/20  5/3 
**

7/0 
**

4/57  5/11  0/5  

17     56/6  8/0  4/13  9/1 
ns

4/0 
ns

7/64  0/7  9/4  

18     60/6  7/1  8/19  3/3 
**

7/0 
**

6/61  3/9  8/3  

19     89/5  9/3  5/33  6/7 
**

7/1 
**

6/71  2/11  6/6  

20   31/6  1/2  7/22  9/4 
**

1/1 
**

3/52  12  5/5  

* 
 :و

**
.     معنی دار است ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصده ب

ns
.دار نیستمعنی : 
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، )SDR( معیار رتبه با در نظر گرفتن انحراف

هاي و میانگین عملکرد الین )R(میانگین رتبه 

 ،6/6ترتیب با میانگین عملکرد به 11 و 4 ،17، 14

هاي  الیناز تن در هکتار 3/6  و4/6 ،6/6

پرمحصول و پایدار تشخیص داده شدند، که با 

  شدهسایر معیارهاي پیشنهادحاصل از نتایج 

  ).5جدول ( باشدیکسان می

جه به جدید بودن گیاه تریتیکاله در باتو

پایداري  کشور، در زمینه ارزیابی سازگاري و

اي صورت نگرفته مطالعهآن هاي عملکرد ژنوتیپ

تعیین درمورد ولی مطالعات مشابه . است

پایداري عملکرد دانه گندم نان،  سازگاري و

 وانجام دوروم و جو در مناطق مختلف کشور 

 ده استش ارقام جدید معرفی منجر به شناسایی و

  ).15  و8، 5، 4 ،3، 2 ،1(

پایداري عملکرد  در بررسی سازگاري و

 الین مختلف و  رقم و20ارقام گندم نان بر روي 

روش و با استفاده از  مدت سه سال زراعی در

ارقام گندم ) SDR و R استفاده از(بندي رتبه

 الوند به عنوان ارقام سازگار و الموت، زرین و

معرفی  از نظر عملکرد دانه شناسایی وپایدار 

  ).2( شدند

ــه     ــف تجزی ــهاي مختل ــتفاده از روش ــا اس ب

ابرهــارت وراســل، واریــانس محیطــی، (پایــداري 

 در  )بنـدي ضریب تغییرات محیطـی و روش رتبـه       

سیستان و اکبري بـراي      بم،  ارقام گندم  1385سال  

  و 3گرم و ارقام دریا، مغـان        مناطق شور معتدل و   

ند شـد قلیم گرم شـمال کـشور معرفـی         آرتا براي ا  

  ).همکاران، نتایج منتشر نشده زاده و وهاب(

 کلیه روشها و بندي نتایج حاصل ازبا جمع

در این استفاده مورد معیارهاي تجزیه پایداري 

 را 11  و17، 14، 12 ،4هاي توان الین میتحقیق

هاي پایدار و پرمحصول براي کلیه به عنوان الین

هاي تحقیقی  انجام طرحبرايرسی مناطق مورد بر

 با داشتن 4 الین شماره .و ترویجی توصیه کرد

σi= 01/0(کمترین مقدار واریانس پایداري 
2

( ،

 مقدار یشترین، ب)Wi) 24/0معیار  ترین مقدارکم

 و کمترین مقدار ) درصد7/96(ضریب تبیین 

SDR) 72/1 ( میانگین عملکرد زیاد بودن و)4/6 

نوان پایدارترین الین تشخیص به ع) تن در هکتار

  . داده شد

  منابع مورد استفاده

 بررسـی سـازگاري و    . 1375. ع  امیري گنگچین،  - 1

پایــداري عملکــرد ارقــام گنــدم دوروم در منــاطق 

): 4(12بذر   نهال و . گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور    

48-42.  

. 1375 .ع و اکبـري،  . ع .ا خواجه احمد عطـاري،    - 2

ندم زمستانه معرفی شده براي     الموت رقم جدید گ   

  .8-10): 2(12بذر  نهال و. مناطق سردسیر کشور

ــاري،   - 3 ــد عطـــ ــه احمـــ   .1368 .ع .ا خواجـــ

مطالعــه ســازگاري ارقــام گنــدم در منــاطق گــرم، 

سسه تحقیقات اصالح   ؤانتشارات م . سرد معتدل و 

  .بذر تهیه نهال و و
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، .ن .ك .، محمـــودي.ه .، پاشـــاپور.ك .مانیســـلی
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ــسنی ــل ، و.م .حـــ ــدي اصـــ   .1382. غ .عابـــ
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ــازگاري و  ــی س ــه    بررس ــرد دان ــداري عملک پای

معتدل  هاي گندم نان در مناطق سردسیر و      ژنوتیپ

  .263-275): 2(19بذر  نهال و. دیم

 بررســــی.1378. و یوســــفی، ا. قزوینــــی، ح - 5

سازگاري و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته جـو در         

مجلـه علـوم زراعـی ایـران        . هاي گرم کشور  اقلیم
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Abstract

To study the stability and adaptability of grain yield and genotype !  environment interaction, 19 

promising triticale lines/varieties were evaluated in Moghan, Mashhad and Zabol Experimental Stations 

during 2001 to 2003 cropping seasons. The experimental design in all the locations and years was completely 

randomized block design with three replications. Combined analysis of variance carried out over locations and 

years. The place!! year and genotype !  place! ! year interactions were significant (P < 1%). There was not 

significant difference between genotypes. The different stability methods were used to identify stable genotypes 

in this research. The results of analysis on grain yield using parametric method of Eberhart and Russell 

(1966), stability of variance and Ecovalance indices (Shukla, 1972 & Wricke, 1962), environmental variance 

(Si
2), coefficient of determination (R2), coefficient of variation (C.V.) and non-parametric method of rank 

(based on R and SDR parameters) showed that genotypes No. 4, 12, 14, 17 and No. 11 were stable and high 

adaptable genotypes. The genotype No. 4 with high mean yield (6382 kg/ha), the lowest deviation of regression 

(S2di = 0.05, bi = 1.08), the lowest stability of variance (σi
2!= 0.01), the lowest Wricke ecovalance (Wi = 0.24), 

the highest R2 (96.7%), the lowest standard deviation of rank (SDR = 1.72) and low environmental variance 

(Si
2 = 1.25) and coefficient of variation (C.V% = 17.52) was determined as the most stable genotype.
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