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چکیده

  

، سبالن، امید 2این مطالعه به منظور بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ارقام آبی گندم نان الوند، الموت، زرین، نوید، آذر 

در هر .  اجرا شددر شش شهرستان) 1386-89(هاي کامل تصادفی و به مدت سه سال زراعی و بزوستایا، در قالب طرح آماري بلوك

سال و در هر منطقه پس از برداشت، تجزیه واریانس ساده براي عملکرد دانه انجام و در پایان سال سوم در هر منطقه تجزیه واریانس 

هاي براي تعیین پایداري ارقام از روش.انجام شد) سه سال و شش منطقه(و در خاتمه تجزیه واریانس مرکب نهایی ) سه ساله(مرکب 

سه سال و (نتایج حاصل از تجزیه مرکب . و بینز، واریانس محیطی، اکوواالنس ریک و واریانس پایداري شوکال استفاده گردیدلین 

بیشترین و کمترین عملکرد . دار بودسال بر عملکرد دانه از نظر آماري معنی× منطقه × نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ ) شش منطقه

نتایج حاصل از تجزیه . باشد تن در هر هکتار می72/2 با 2 و آذر 74/3ی به ترتیب متعلق به ارقام الوند با دانه در بین ارقام آزمایش

پایداري به روش لین و بینز نشان داد که رقم زرین داراي کمترین واریانس درون مکانی در بین ارقام آزمایشی بوده و کمترین 

نتایج حاصل از تجزیه پایداري به روش واریانس پایداري شوکال نشان داد که کمترین .  است2واریانس محیطی نیز متعلق به رقم آذر 

همچنین، نتایج حاصل از روش اکوواالنس . باشدترتیب متعلق به ارقام زرین و سبالن میواریانس پایداري شوکال در بین این ارقام به

دهد بندي نتایج حاصل از این بررسی نشان میجمع. باشدارقام میریک نشان داد که رقم زرین داراي کمترین اکوواالنس ریک در بین 

خوردار بوده و کشت آن در مناطق مورد مطالعه توصیه که ارقام زرین و سبالن از پایداري باالتري نسبت به سایر ارقام مورد تحقیق بر

  .شودمی
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                                      مقدمه

کننده نیازهاي غذایی   گندم اولین و مهمترین گیاه تأمین     

). 4(ه اسـت    قرن پیش اهلی شـد     100بشر است که در حدود      

امروزه استقالل سیاسی و اقتصادي کشورها در گـرو توانـایی           

هـاي  یکـی از جنبـه    ). 12(باشـد   آنها در تولید مواد غذایی می     

، پایـداري ارقـام تحـت شـرایط         نژادي گنـدم  بسیار مهم در به   

پایداري یک محصول در واقع توانـایی       . مختلف محیطی است  

 یـک گیـاه بایـستی       .باشدمی آن جهت بقاء در محیطی خاص     

بتواند سرما، گرما، کمبود یا اضافه بـودن آب، تغییـرات طـول           

روز، شدت نور و دامنه وسیعی از شرایط شیمیایی و فیزیکـی            

بدیهی است کـه بخـش عمـده از ایـن           . خاك را تحمل نماید   

هاي بزرگ اثر و کوچک اثر زیادي کنترل        سازگاري توسط ژن  

نتیجـه یـک واکـنش       سازگاري ممکن اسـت در     .)15(شود  می

اختصاصی براي تحمل خشکی، سرما، یخبنـدان و غیـره و یـا         

ممکن است نسبت به دامنه وسیعی از شرایط مختلف محیطی           

مطالعـه و سـنجش میـزان       ). 5(در تولید عملکـرد بـاال باشـد         

سازگاري و پایداري عملکرد ارقام در شرایط مختلف محیطی         

ـ        در برنامه  خـوردار  اي بـر  ژههاي اصالح نباتـات از اهمیـت وی

  . است

براي توصیه ارقام، عملکرد دانه به تنهایی معیار مناسبی         

براي انتخاب نبوده و تخمین درجه سازگاري و ثبات عملکرد          

وجود اثـر   ). 10 و   6(تري نسبت به آن است      دانه معیار مطمئن  

هاي قابل مالحظـه    محیط سبب بروز تفاوت   × متقابل ژنوتیپ   

تواند اثر می این  . شودهاي مختلف می  طها در محی  بین ژنوتیپ 

 نظیـر هـاي زیـستی و غیرزیـستی        تا حدودي بـه علـت تـنش       

خشکی یا امراض باشد و لذا اصالح مقاومـت داراي اهمیـت            

 معمـوالً بـراي     .)9(زیادي در اصالح پایداري عملکرد اسـت        

محــیط از تجزیــه × نــشان دادن وجــود اثــر متقابــل ژنوتیــپ 

اگر تغییـرات محیطـی قابـل       . شودیواریانس مرکب استفاده م   

تـوان بـا    محـیط را مـی    × ، اثر متقابل ژنوتیـپ      بینی باشند پیش

هاي متفـاوت   هاي مختلف براي محیط   اختصاص دادن ژنوتیپ  

بینی حاصل از تغییرات    ولی تغییرات غیرقابل پیش   . کاهش داد 

× سال به سال اغلب موجب بزرگ شدن اثر متقابـل ژنوتیـپ             

هـاي  شود و نیاز بـه روش     منطقه می × سال  × سال و ژنوتیپ    

هاي پایدار با واکنش کم به محـیط         انتخاب ژنوتیپ  نظیردیگر  

).8(است 

ــه در   ــت ک ــدار اس ــی پای ــر اصــالحی رقم ــوالً از نظ   اص

هاي مختلف عملکرد نسبتاً یکسانی داشته باشـد و رقـم          محیط

، هاي مختلـف سازگار نیز رقمی است که طی کاشت در محیط  

  ).1(دهد لکرد باالیی را نشان تظاهر عم

محققین مختلف معیارهاي متفـاوتی را جهـت تـشخیص          

توان  به مـوارد زیـر اشـاره    پایداري ارقام معرفی کردند که می    

  . کرد

محـیط  × برخی محققین جمع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ        

پـارامتر واریـانس    ). 22(را براي هر ژنوتیپ معرفـی نمودنـد         

واریانس ارقـام در    ). 21(تیپ مطرح شد    پایداري براي هر ژنو   

هاي مختلف براي تعیین میـزان پایـداري اسـتفاده شـد             محیط

گیـري، ضـریب تغییـرات      براي حذف اثر واحـد انـدازه      ). 19(

در جهت تعیـین میـزان پایـداري ارقـام مـورد         ) CVI(محیطی  

ــد   ــرار داده ش ــتفاده ق ــریب  ). 14(اس ــرد، ض ــانگین عملک می

خـط رگرسـیون جهـت تــشخیص    رگرسـیون و انحرافـات از   

  کـار بـرده شـد کـه بـر طبـق روش آنهـا،              هاي پایدار به  واریته

اي پایدار است که داراي میانگین عملکرد باال، ضـریب          واریته

رگرسیون نزدیک به یک و انحراف از خط رگرسیون نزدیـک           

همچنین، محققین اخـتالف ناشـی از اثـر         ). 13(به صفر باشد    

بینی و غیرقابل ه دو جزء قابل پیشمحیط را ب× متقابل ژنوتیپ 

نه روش در این پژوهش، ). 13 و 11(اند بینی تقسیم کرده  پیش

ــسه و آن ــداري مقای ــپ پای ــه تی ــروه و س ــار گ ــا را در چه   ه

ـ هـا را تـشریح   بندي نموده و معایب و محاسن آن     دسته د کردن

)17 .(

پـذیري بـا هـم      چهار تیپ پارامتر پایداري از نظر وراثـت       

 و نتایح نشان داد که پارامتر پایـداري تیـپ چهـار             مقایسه شد 

براساس پارامتر پایـداري تیـپ چهـار        . )16(پذیر است   وراثت

هاي داخل هر منطقه    براي هر ژنوتیپ واریانس مربوط به سال      

در کلیـه   (هـا   محاسبه و پس از محاسبه میانگین این واریـانس        

 بـراي هـر ژنوتیـپ میـانگین واریـانس درون مکـانی            ) مناطق

محاسبه شده و ژنوتیپی کـه میـانگین واریـانس درون مکـانی             

  . شودکمتري داشته باشد به عنوان رقم پایدار انتخاب می

هاي معرفـی شـده از نظـر کـارایی تـشخیص            کلیه روش 

واریته پایدار توسط محققین مختلف مورد مقایـسه و مطالعـه           

خی که هر گروه از محققین نسبت به بر    طورياند، به قرار گرفته 
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ها ایراداتی وارد و برخی دیگـر را مـورد تأییـد قـرار              از روش 

روش کـامالً قابـل قبـول و قطعـی          با این وجـود،     دادند، ولی   

  .وجود ندارد

هدف از انجام این بررسی، شناسایی و تعیین ارقـام داراي   

پایداري عملکرد دانه و سازگار به شـرایط منـاطق سردسـیر و     

.معتدل کشور بود

  اهمواد و روش

الونـد،  (در این آزمایش عملکرد دانه هفت رقم آبی گندم          

بـه همـراه رقـم      ) الموت، زرین، نوید، سبالن، امید و بزوستایا      

هاي کامل تـصادفی    در قالب طرح آماري بلوك    ) 2آذر  (شاهد  

هاي سنندج،  در چهار تکرار و در شش منطقه شامل شهرستان        

 سـال زراعـی     قروه، مریوان، دیواندره، سقز، بانه به مدت سـه        

هــاي ابعــاد کــرت. مــورد بررســی قــرار گرفــت) 89-1386(

  آزمایشی در تمـام منـاطق ثابـت و مـساحت کـشت برابـر بـا        

هفت خط به طول هفت متـر و        (مربع بود    متر 7 × 4/1 = 8/9

تراکم بذر مورد استفاده جهـت      ). متر سانتی 20فواصل خطوط   

یات تهیه زمین عمل. مربع بود دانه در هر متر370کشت برابر با   

در مناطق مختلف مطابق الگوهـاي توصـیه شـده و عملیـات             

  در هنگـام کاشـت بـراي      . کشت به صورت دستی انجـام شـد       

هاي قـارچی از سـم ویتـاواکس        عفونی بذور علیه بیماري   ضد

 D-2,4کش  هاي هرز از علف   براي مبارزه با علف   . استفاده شد 

. ی استفاده گردیـد   دهزنی و ابتداي ساقه   در مرحله انتهاي پنجه   

 متر از   5/0(ها  در پایان هر سال زراعی و پس از حذف حاشیه         

هاي آزمایشی  ، اقدام به برداشت کرت    )ابتدا و انتهاي هر کرت    

صل تـوزین و براسـاس طـرح آمـاري         شده و عملکرد دانه حا    

. هاي کامل تصادفی مورد تجزیه واریـانس قـرار گرفـت          كبلو

 انجـام و  MSTAT-Cافـزار  تجزیه واریانس مرکب توسط نـرم     

ریاضی میـانگین مربعـات طبـق روش          براساس امید  Fمقادیر  

هـا توسـط    پیشنهادي مک اینتاش محاسبه و مقایـسه میـانگین        

ــون  ــت LSDآزم ــه ). 18( صــورت گرف ــل از انجــام تجزی قب

واریانس مرکب و به منظور تعیین یکنواختی و متجانس بـودن      

آزمون بارتلت استفاده   هاي مختلف از    واریانس اشتباه آزمایش  

هـاي مختلفـی    براي انجام تجزیه پایداري نیز از روش      . گردید

  .استفاده گردید

  هاي انجام شـده بـه قـرار زیـر         محاسبات آماري و تجزیه   

  :باشدمی

 تجزیه واریانس ساده عملکرد دانه ارقام در هر منطقه و -الف 

   LSDسال و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون

 تجزیه واریانس مرکب سه ساله براي هر منطقه و مقایسه -ب 

   LSDمیانگین تیمارها با استفاده از آزمون

بـین  ) آزمون بارتلت (ها   انجام آزمون یکنواختی واریانس    -ج  

  مناطق مختلف

با در نظر ) سه سال و شش منطقه  ( تجزیه واریانس مرکب     -د  

 و ژنوتیـپ بـه      گرفتن سال و منطقه به عنوان عوامل تـصادفی        

  عنوان عامل ثابت

، 16( انجام شـد     روشها تجزیه پایداري با استفاده از دیگر        -ه  

  ).22 و 21، 19

در محاسبه پارامتر تیپ چهار که به روش واریانس درون 

هاي هاي بین سالمکانی معروف است، میانگین واریانس

درون هر منطقه براي هر رقم محاسبه شده و سپس بین مناطق 

  م شد و واریانس درون مکانی براي هر رقم محاسبهادغا

با استفاده از رابطه زیر پارامتر تیپ چهار لین و بینز . شودمی

  :گرددمحاسبه می

                   
3

2
3

2
2

2
1 SSS 

  مکانی واریانس درون = 

1(  

  میزان پایداري به روش محاسبه واریانس محیطی،

هاي مختلف  ژنوتیپ در محیطواریانس یک با استفاده از

ام  i واریانس محیطی سهم ژنوتیپ. )19 (دوش میگیرياندازه

  گیريازهددر آزمایش را به اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ان

هاي دیگر در اي مستقل از ژنوتیپاین معیار نمونه. کندمی

بر طبق واریانس محیطی، ژنوتیپی پایدار است  .آزمایش است

با استفاده واریانس محیطی . محیطی آن کمتر باشدکه واریانس 

  : گردد می محاسبهاز رابط زیر
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   میـانگین رقـم    ijy، رومر واریانس محیطی در این رابطه،    

i     ام در محیط j ،ام ioy   میانگین رقمi    ها و    ام در همه محیطq 

  .باشدط میبرابر محی
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آیـد نبایـد    دسـت مـی   هپایداري ژنوتیپی که با این معیار ب      

 موجـود در آزمـایش      هـاي رقـم  مگـر آنکـه      ،تعمیم داده شود  

                           .هاي تحت کشت در منطقه باشندنماینده ژنوتیپ

از در محاسبه پارامتر پایداري به روش اکوواالنس ریـک،          

عنـوان پـارامتر   ه  برقمبراي هر ط محی× ژنوتیپ اثرات متقابل   

که این اثر براي هر ژنوتیـپ       طوري به ،شودمیپایداري استفاده   

 فرمـول . )22 (شـود مـی ها جمع مجذور شده و در همه محیط   

  :  به صورت زیر استاکوواالنس ریکمحاسبه 

22 ][ yojyioyijyjwi    

3(  

 در این رابطه،  
2
iw  ک،   اکوواالنس ریijy    میـانگین رقـم   

i ام در محــــیط j،ام ioy میــــانگین رقــــم iام در همــــه   

 y ام و jام در محـیط  i میـانگین همـه ارقـام      ojyهـا، محیط

 اکوواالنس سـهم هـر ژنوتیـپ را در اثـر            چون. میانگین است 

گیـرد، لـذا هـر ژنوتیـپ بـا       اندازه می  محیط×  ژنوتیپقابل  مت

02 iwرا پایدار گویند .  

در تعیین پایداري بـه روش محاسـبه واریـانس پایـداري            

هـاي مختلـف براسـاس      در محـیط   iواریانس ژنوتیپ   شوکال،  

  محـیط ×   ژنوتیـپ بنـدي دو طرفـه  باقیمانده حاصـل از طبقـه   

به صورت زیر   واریانس پایداري شوکال    . )21(آید  دست می به

  : گرددمحاسبه می

)1)(2)(1(

)(

]1)[2(
22
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  .باشد محیط میq ژنوتیپ و pدر این رابطه، 

. واریانس پایداري یک ترکیب خطی از اکوواالنس است

-بندي ژنوتیپلذا اکوواالنس و واریانس پایداري از نظر درجه

که واریانس پایداري ر به ایننظ. ها داراي ارزش یکسان هستند

. توان منفی باشد لذا می،تفاوت بین دو مجموع مربعات است

(برآوردهاي منفی واریانس پایداري 
2
i (توان برابر را می

ژنوتیپی  طبق واریانس پایداري شوکال. گرفتدرنظر صفر 

  .باشدپایدار است که مقدار واریانس پایداري در آن حداقل 

  

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه در 

  .آمده است) 1(در جدول ) سه سال(هر منطقه 

دهد که عامل سال در کلیه مناطق نتایج مذکور نشان می

ضـمناً نتـایج   . داري داشته است  بر عملکرد دانه ارقام اثر معنی     

هاي آزمایشی  یپداري بین ژنوت  دهد که تفاوت معنی   نشان می 

گـر عـدم    جز در منطقه قروه وجود ندارد که این امر نـشان          به

جـدول  (وجود تنوع ژنتیکی در بین ارقام مورد بررسی است           

سـال در تمـامی منـاطق       × همچنین اثر متقابـل ژنوتیـپ       ). 1

  .دار شدمعنی

میانگین عملکرد دانه سه ساله ارقـام در        ) 2(در جدول   

 LSDانگین آنها براسـاس آزمـون       مناطق مختلف و مقایسه می    

در بـین ارقـام گنـدم    . در سطح احتمال یک درصد آمده است 

جز ، اکثر ارقام مورد بررسی به   نان مورد مطالعه در منطقه قروه     

عملکـرد بیـشتري   ) 2آذر (رقم بزوستیا، نسبت به رقم شـاهد     

داشته و بیشترین عملکرد متعلـق بـه رقـم الونـد بـا متوسـط                

در هکتار بود کـه در سـطح احتمـال یـک             تن   19/3عملکرد  

داري دارا بود تفاوت معنی) 2آذر (درصد نسبت به رقم شاهد 

ــسات ). 2جــدول ( ــین بررســی نتــایج حاصــل از مقای همچن

میانگین عملکرد دانه ارقام گندم نان در منطقه مریـوان نـشان            

جز ارقام المـوت و امیـد نـسبت بـه رقـم      داد که اکثر ارقام به   

 عملکرد بیشتري را تولید کردند و همچنین در         )2آذر  (شاهد  

 تـن در    92/3بین ارقام مذکور، رقم الوند با متوسط عملکـرد          

هکتار نسبت به سایر ارقـام عملکـرد بیـشتري داشـته اسـت              

دهد کـه طـی سـه    ضمناً نتایج تحقیقات نشان می  ). 2جدول  (

جز سال بررسی در منطقه دیواندره کلیه ارقام مورد بررسی به          

عملکـرد  ) شاهد (2م الموت و بزوستیا نسبت به رقم آذر         ارقا

 تـن در    67/3بیشتري داشته و رقم نوید با متوسـط عملکـرد           

هکتار نسبت به سایر ارقام مورد بررسی عملکرد دانه بیشتري          

در بین ارقام گندم مـورد مطالعـه در         ). 2جدول  (داشته است   

 عملکرد   )شاهد (2منطقه سقز، تمامی ارقام نسبت به رقم آذر         

اند که این اختالف عملکرد بین ارقام عملکرد و    باالتري داشته 

همچنـین رقـم سـبالن بـا        . دار نبود شاهد از نظر آماري معنی    

 تـن در هکتـار در بـین ارقـام مـذکور             59/3متوسط عملکرد   

همچنـین  ). 2جـدول   (باشـد   بیشترین عملکرد دانه را دارا می     

 که طی سه سال بررسـی  نتایج حاصله در منطقه بانه نشان داد    

 تن در هکتار در بین ارقام       87/3رقم الوند با متوسط عملکرد      

عملکرد ) 2آذر  (مورد بررسی و همچنین نسبت به رقم شاهد         

همچنین بین رقم الوند با رقم شاهد       . دانه بیشتري داشته است   
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داري در سطح احتمـال یـک درصـد اخـتالف معنـی           ) 2آذر  (

الوند و سایر ارقام مورد بررسـی   مشاهده گردید ولی بین رقم      

داري مشاهده گردید در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی

  ).2جدول (

  

  )1386-89(نان در مناطق مختلف در سه سال زراعی هاي گندم تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ژنوتیپ– 1جدول 

      )MS(  واریانس    

  منابع تغییرات
  درجه آزادي

df
بانهسقزدرهدیوانوانمریقروهسنندج

  2  سال  
**

46/4  
**

55/0  
**

89/0  
**

84/2  
**

17/0  
**

16/0  

  03/0  004/0  02/0  04/0  01/0  04/0  9  خطاي سال

  7  ژنوتیپ
ns

84/1  
**

54/4  
ns

89/1  
ns

16/1  
ns

86/1  
ns

59/2  

  14  ژنوتیپ× سال 
**

66/1  
**

82/0  
**

43/1  
**

72/1  
**

35/1  
**

33/1  

  04/0  009/0  03/0  01/0  02/0  14/0  63  خطاي کل

 * 

و 
**

  دار غیرمعنی- ns،  درصد1 و 5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به- 

  

  )1386-89(نان در مناطق مختلف در سه سال زراعی هاي گندمژنوتیپ) تن در هکتار(میانگین عملکرد دانه  - 2جدول 

  

    (tha-1) عملکرد دانه    

  رقم

نهباسقزدرهدیوانمریوانقروهسنندج

  الوند
b
 19/4

  a
93/3  

b
 92/3  

b
 46/3  

b
 10/3  

a
87/3  

  الموت
b
 63/3

  b
 68/2  

b
75/2  

b
65/2  

b
 73/2  

b
66/2  

  زرین
b
 37/3  

a
72/3  

b
 50/3  

b
 34/3  

b
 37/3  

b
 29/3  

  نوید
b
 52/3

  b
 29/3  

b
 40/3  

b
 67/3  

b
 15/3  

b
 39/3  

  2آذر 
b
 00/3

  b
 42/2  

b
 99/2  

b
 14/3  

b
 34/2  

b
 42/2  

  سبالن
b
 57/3

  a
62/3  

b
 15/3  

b
 36/3  

b
 59/3  

b
 45/3  

  امید
b
 03/4

  b
 29/3  

b
81/2  

b
 15/3  

b
 07/3  

b
 86/2  

  بزوستیا
b
 19/3

  b
30/2  

b
 47/3  

b
3  

b
 79/2  

b
 19/3  

LSD1%56/11/145/159/141/14/1

  )5شماره (دار با رقم شاهد نینداشتن تفاوت مع: LSD = 0.01 ، bدر سطح ) 5شماره (دار با رقم شاهد داشتن تفاوت معنی: aدر هر ستون 

  

نتایج حاصل از تجزیه واریانس سه سال و کلیه منـاطق   

حاکی از آن است که اثر ساده سال و مکان بر عملکـرد دانـه               

منطقـه،  × همچنین اثر متقابل سال     . داري ندارند اختالف معنی 

، یعنـی   دار اسـت  طی سه سال بررسی بر عملکرد دانـه معنـی         

 در مناطق مختلف از سالی به سـال دیگـر           هاعملکرد ژنوتیپ 

اثر ژنوتیپ در سطح احتمال پـنج درصـد   . متفاوت بوده است 
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گر آن اسـت کـه بـین ارقـام          باشد که این امر بیان    دار می معنی

همچنین اثـر  . اختالف ژنتیکی از نظر عملکرد دانه وجود دارد      

دار ژنوتیپ در سطح احتمال پنج درصـد معنـی     × متقابل سال   

هـاي  ، وضـعیت  هـاي متفـاوت   ها در سال  عنی ژنوتیپ است ی 

منطقـه  × از طرف دیگر، اثر متقابل ژنوتیپ      . اندمتفاوتی داشته 

  هـا دهـد کـه ژنوتیـپ    دار نبوده است این امر نـشان مـی        معنی

  

  . )3جدول (داراي پایداري و سازگاري عمومی هستند 

× بررسی نتایج نشان داد که اثر متقابـل سـه جانبـه سـال               

دار شـده   مکان در سطح احتمال یک درصد معنـی       × تیپ  ژنو

هـاي مختلـف    دهد ارقام در مناطق و سـال      است که نشان می   

  .)3جدول (هاي متفاوت بودند العملداراي عکس

   منطقه6  تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ارقام گندم نان طی سه سال بررسی در -3جدول 

  

  منابع تغییرات

  میانگین مربعات

             Ms             

  درجه آزادي

df  

42/1سال
ns

2

23/3منطقه
ns

5

01/1منطقهسال
**

10

03/054اشتباه

72/8ژنوتیپ
*

7

61/2ژنوتیپسال
*

14

04/1ژنوتیپمنطقه
ns

35

28/1منطقهژنوتیپسال
**

70

04/0378خطاي آزمایش

575کل

 * 

و 
**

  دار  غیر معنی- ns،  درصد1 و 5دار در سطح احتمال ب معنیترتی به- 

  

هاي ها و مکانهمچنین مقایسه میانگین کل ارقام طی سال

 تن در هکتـار     74/3مختلف نشان داد که رقم الوند با متوسط         

بیشترین عملکرد را داشته و بعد از آن رقم سبالن بـا متوسـط              

  ).  4جدول (ت  بیشترین تولید را داشته اس46/3عملکرد 

× سـال  × دار شـدن اثـر متقابـل ژنوتیـپ     باتوجه به معنی 

مکان براي تعیین ارقام برتر و پایدار، تجزیه پایداري عملکـرد           

  .آمده است) 4(دانه انجام شد که نتایج آن در جدول 

 18براساس تجزیه پایداري به روش اکوواالنس ریک در 

النس در بین ، کمترین اکووا)شش منطقه در سه سال(محیط 

ارقام، مربوط به رقم زرین بود و این رقم به عنوان ژنوتیپ 

). 22(پایدار براساس روش اکوواالنس ریک شناخته شد 

تحقیقات مشابهی در مورد بررسی سازگاري و پایداري 

عملکرد دانه گندم نان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته 

در . ه استو منجر به شناسایی و معرفی ارقام جدید گردید

یک بررسی، براي تعیین پایداري عملکرد ارقام آبی گندم نان 

براي مناطق شمال غرب کشور از معیارهاي واریانس درون 

، واریانس پایداري شوکال ، واریانس محیطیمکانی لین و بینز

و اکوواالنس ریک استفاده و رقم شهریار به عنوان پایدارترین 

دهد که براساس پارامتر ج نشان مینتای. )3(رقم پیشنهاد شد 

تیپ چهار لین و بینز، یعنی واریانس درون مکانی، ژنوتیپی 

ها پایداري هاي درون مکانمطلوب است که در بین سال

بر این اساس، رقم زرین داراي ). 4جدول  (خوبی داشته باشند

کمترین میزان واریانس درون مکانی در بین ارقام مربوط بوده 
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حسن این روش این . ن ژنوتیپ پایدار شناخته شدو به عنوا

  .است که ارقام دیگر نقشی در تغییر پایداري یک رقم ندارد

با مقایسه روشهاي مختلف پایداري براي انتخاب ارقام 

  زارهاي کشورمحصول گندم و جو در دیمپایدار و پر

گیري شد که معیارهاي واریانس درون مکانی موجب نتیجه

آنها اظهار . )20(شوند محصول می پایدار و پرانتخاب ارقام

پذیر بودن در داشتند واریانس درون مکانی به دلیل وراثت

تواند به عنوان معیار محصول میانتخاب ارقام پایدار و پر

همچنین، به منظور بررسی . مناسب پایداري توصیه شود

 الین و رقم مختلف 15پایداري عملکرد دانه و سازگاري 

دوروم در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور با گندم 

استفاده از تجزیه پایداري با روش پیشنهادي لین و بینز 

مکانی، رقم سیمره جهت توصیه به زارعین  واریانس درون

  ). 2(معرفی شد 

تجزیه پایداري به روش واریانس پایداري شوکال، 

ین و کمترین میزان واریانس در این آزمایش، به ارقام زر

هاي پایدار شود و این ارقام به عنوان ژنوتیپسبالن مربوط می

). 21(براساس روش واریانس پایداري شوکال شناخته شدند 

در یک تحقیق که به منظور بررسی پایداري عملکرد دانه در 

 ×K1263/21هاي زودرس ذرت انجام گرفت، هیبرید هیبرید

K2331وکال و اکوواالنس ، با استفاده از واریانس پایداري ش

ها شناخته ریک به عنوان هیبرید پایدار نسبت به سایر هیبرید

  ).7(شد 

 در بین ارقام مورد 2براساس نتایج، ژنوتیپ آذر 

آزمایش داراي کمترین میزان پارامتر پایداري به روش 

باشد و به عنوان ژنوتیپ پایدار شناخته واریانس محیطی می

  ).19) (4جدول (شد 

  

   منطقه6مقایسه میانگین و تجزیه پایداري عملکرد دانه ارقام گندم نان طی سه سال بررسی در  - 4جدول 

  رقم

  عملکرد دانه

(tha-1)  

  واریانس محیطی

Si
2

واریانس 

  درون مکانی

  اکوواالنس ریک

wi
2

  

  واریانس پایداري شوکال

2
i  

  الوند
a

74/3  85/049/005/6  41/0

  الموت
b

85/2  51/060/026/5  35/0

  زرین
a

43/3  70/009/053/3  21/0

  نوید
b

40/3  69/030/062/4  29/0

  2آذر 
b

72/2  46/047/088/432/0

  سبالن
a

46/3  71/015/066/322/0

  امید
b

21/3  63/049/077/1294/0

  بزوستیا
b

99/2  54/029/047/536/0

LSD1%  69/0        

)5شماره (دار با رقم شاهد نداشتن تفاوت معنی:  LSD = 0.01 ،bدر سطح ) 5شماره ( دار با رقم شاهدن تفاوت معنیداشت: aدر هر ستون  

  

دهد که بندي نتایج حاصل از این بررسی نشان میجمع

ارقام زرین و سبالن از پایداري باالتري نسبت به سایر ارقام 

طق مورد  در مناهاخوردار بوده و کشت آنمورد تحقیق بر

  .شودمطالعه توصیه می

  

  تشکر و قدردانی

هاي کشاورزان شهرستانمحققین و وسیله از کلیه بدین

سنندج، قروه، دیواندره، سقز، بانه و مریوان به دلیل همکاري 

  . گردددر طول سه سال تحقیق قدردانی می
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   مورد استفادهعنابم                         

 س و کریمی. ج، شهسواري .، احمدي م.ح .امیدي تبریزي ا . 1

الین   بررسی پایداري عملکرد دانه و روغن در چند رقم و)1379(

  .130- 145: 16 .بذر نهال و .گلرنگ زمستانه

پایداري عملکرد  بررسی سازگاري و) 1375 (ع میري گنکچینا . 2

 .کشور گرمسیر نیمه دوورم در مناطق دیم گرمسیر و ارقام گندم

  .42- 48: 12 .ربذ نهال و

بررسی ) 1388(زاده م  شکارچی و.ه ، بخشایشی.خشایشی مب . 3

 شمال سازگاري و پایداري عملکرد دانه ارقام آبی گندم در منطقه

چکیده مقاالت همایش علوم کشاورزي و صنایع . غرب ایران
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Abstract

In order to study adapatability and yield stability of irrigated bread wheat cultivars Alvand, 

Alamout, Zarrin, Navid, Azar 2, Sabalan, Omid and Bezostiya this experiment was conducted in 

RCBD during three cropping seasons (2007-2010) in six cities. Simple ANOVA and combined 

analysis of variance for three years in every location and also combined analysis of variance for 

three years and six locations were implemented. Lin and Binns parameter, environmental variance,

Rick Ecovalance method and Shukla stability variance were used for determination of stable 

cultivars. Results of combined ANOVA (three years × six locations) showed that interaction effect 

of year × location × genotype was significant. The highest and lowest grain yield belonged to Alvand 

(3/74 tha1) and Azar 2 (2/72 tha1) cultivars. Results of stability analysis with Lin and Binns method 

showed that Zarrin cultivar had the lowest inside location variance for grain yield and the lowest 

environmental variance belonged to Azar 2 cultivar. Results of stability analysis with Shukla 

Stability variance method showed that Zarrin and Sabalan cultivars had the lowest Shukla stability 

variance, respectively. Also results of Rick Ecovalance method showed that Zarrin cultivar had 

the highest amount for this parameter. Zarrin and Sabalan cultivars had the lowest yield stability 

and can be recommended for studied locations.  
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