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  انجام شد.این غله جدید در چند شرایط متفاوت ایران  هاي پرمحصول و سازگاردانه و تشخیص ژنوتیپ
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در هفـت   89و  85 ،82 ،81هاي زراعی هاي کامل تصادفی با سه تکرار طی سالبا طرح بلوك یایران گندم نان
اثـر متقابـل   ش، در ایـن رو ز، بر اساس روش مور صورت گرفـت.  یریمحیط در سه منطقه کرمان، سیرجان و ن

و مجمـوع مربعـات همبسـتگی     SS(HV)iبه دو جزء مجموع مربعات نامتجانسـی واریـانس    طیمح×  پیژنوت
  افزارهـاي نـرم  بـا  آمـاري  محاسـبات تفکیک و اهمیت هر بخش مـورد تفسـیر قـرار گرفـت.      SS(IC)i ناقص
SAS ،SPSS  و برنامهGEST  .انجام شد  

  

ها و اثـر  دار بین محیطهاي معنیراي عملکرد دانه حاکی از وجود تفاوتنتایج تجزیه واریانس مرکب ب ها:یافته
امید مربوط به دو رقم گندم ( ،متقابل ژنوتیپ در محیط بود. بر اساس معیار مور بیشترین درصد تغییرات در رتبه

 }6-(Cr/b)(Ka/b)و  4-(Cr/b)(St/b)پــایرم {ه تریتـی یـ اول یبـ یبـه دو الیــن ترک و الونـد) و کمتـرین مقـدار    
پ یـ ن ژنوتیدارتریناپا دیرقم گندم ام وپایدارترین  4-(Cr/b)(St/b)رم یپایتین الین تریبنابرا .اختصاص داشت

و   M45هکالیتین تریال) درصد 67/86ر در جهت مجموع مربعات اثرمتقابل (ییبخش تغ بر اساس. ندشناخته شد
   .بودند باال عملکرد ها بان ژنوتیپپایدارتری  5-(Cr/b)(Ka/b)رمیپا یتیه تریاول یبین ترکیال
  

د ین جدیک الی یب جهت معرفیترتبه یزارعبه یلیتکم يهاشیتوان با انجام آزمایم اوالً نیبنابرا: گیرينتیجه
 اًید علوفه اقدام نمود و ثانیتول يه برایاول یبیرم ترکیپایتیتر ین مرتعیک الید دانه و یتول يکاله برایتیتر یزراع

  ران استفاده نمود.یدر ا ياصالح گندم نان مقاوم به شور برنامه رم دریپایتین تریال نیا از توانیم
  

  ط یمح ،گندم نان ،پیژنوت ،پایرم اولیه، تریتیکاله، روش مورتریتی ،اثر متقابل :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه
ان و سـایر کشـورها در   ارقام اصالح شده فراوانی در ایر ،پلوئید طبیعی گندمدر اصالح اولین آمفی

هـا و  ولی براي تولید برخی ارقـام اصـالح شـده مقـاوم بـه تـنش       ،انددرون گونه گندم نان تولید شده
هاي زیادي بـراي  باشد که از یک قرن قبل تاکنون تالشتنوع ژنتیکی الزم محدود می ،خطرات محیطی

اي آغـاز  پلوئیدهاي خارج گونه آمفی هاي خویشاوند گندم نان و تولیداستفاده از پتانسیل ژنتیکی گونه
ها است کـه بـه دنیـاي    پایرم حاصل این تالشپلوئید مصنوعی تریتیکاله و تریتیشده است و دو آمفی

، یط کنـون یدر شـرا  ید گندم داخلیتول يبا توجه به عدم تکافو). 20و  19( اندتحقیق غالت وارد شده
 یاجتمـاع  يت اقتصـاد یـ ن محصـول از اهم یـ ت ایفید کش عملکرد و بهبوینه افزایهر گونه اقدام در زم

در جهت  يه و کاربردیقات پاینه تحقیدر زم يگذارهیش سرماین مهم با افزایبرخوردار است و ا يادیز
در راستاي برنامـه افـزایش عملکـرد    گردد. یسر میم يدر محصوالت کشاورز ییل به هدف خوداتکاین

پ و محیط، با توجـه بـه تنـوع شـرایط آب و هـوایی منـاطق       گندم، مطالعه و شناخت اثر متقابل ژنوتی
هاي گیري از آزمایشخیز کشور، حائز اهمیت زیادي است. بدون بررسی و شناخت این آثار نتیجه گندم

، متفـاوت  يهـا ها در محـیط العمل ژنوتیپزراعی اعتبار چندانی ندارد، زیرا عکسنژادي و بهمختلف به
تیپ در محیط در مورد صفاتی همچون عملکرد موجـب شـده اسـت کـه     مختلف است. اثر متقابل ژنو

همین دلیل وجود اثر متقابـل   نتوان یک رقم اصالحی پرمحصول را براي مناطق مختلف توصیه کرد، به
ژنوتیپ در محیط، ضرورت معرفی ارقام پر محصول با پایداري و سازگاري خصوصی بـاال را توجیـه   

بل ژنوتیپ در محیط مفهوم سازگاري و پایداري نیـز مطـرح اسـت کـه     کند. در مقابل بحث اثر متقامی
هاي و پایداري در محیط مفهومی پیچیده و عبارت از ظرفیت ژنتیکی یک رقم براي ظهور عملکرد باال

تهیه ارقام اصالح شده و سازگار بـا عملکـرد بـاال بـراي هـر محـیط از نظـر        ). 11و  6( مختلف است
ن و صرف وقت زیاد است، باید سعی در انتخاب ارقامی کـرد کـه بـراي    اقتصادي متضمن هزینه سنگی

هـاي  چند منطقه متفاوت قابل توصیه و داراي باالترین پایداري عملکـرد دانـه و سـازگاري بـا محـیط     
ـ و غ ياعـم از پـارامتر  آمار بیـومتري  ن یتوسط متخصص یمختلف يهاروش). 4و  2(مختلف باشند  ر ی

 ی، ولاست کار گرفته شدهط و کنترل آن بهیپ در محیژنوت اثر متقابل تیماهبردن به  یپ يبرا يپارامتر
تغییر در مقدار و رتبـه صـفات دو جـزء     نشده است. ید همگان باشد معرفییأکه مورد ت یتاکنون روش

ها و سـهم بیشـتر   گردند که پی بردن به نوع هر کدام ازآنمهم اثر متقابل ژنوتیپ با محیط محسوب می
ـ هـر گ  اصالحی برنامه استراتژي سزایی درتواند سهم بهمتقابل میمربعات اثر در مجموع  داشـته   یاهی
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ها دو روش تجزیه ارائه  ها و محیط بر اساس ثابت یا تصادفی در نظرگرفتن ژنوتیپ )1992( مورباشد. 
 ،ها ها و ثابت فرض نمودن محیط ژنوتیپکردن تصادفی بودن  . در روش یک با فرض)14( نموده است

گردد. در روش دوم که بیشـتر   ها بررسی می ها از لحاظ تفاوت در آرایش ژنوتیپ نامتجانسی بین محیط
ها و یـا ثابـت بـودن     ها و ژنوتیپ گران نبات است، در حالت تصادفی بودن محیطمورد استفاده اصالح

اوت در آرایـش  هـا از لحـاظ تفـ    نامتجانسی بین ژنوتیـپ  ،ها ها و تصادفی قلمداد نمودن محیط ژنوتیپ
محـیط بـه دو    بـا در هر دو روش مجموع مربعات اثر متقابـل ژنوتیـپ    .)14( شود ها ارزیابی می محیط

هـا   هـا یـا محـیط    بخش مجموع مربعات اثر متقابل ناشی از نامتجانسی در مقدار (نه رتبه) اثر ژنوتیـپ 
}SS (HV)i{ هـا در محـیط    بندي ژنوتیپاثر متقابل ناشی از انحراف از همبستگی کامل و مثبت رتبه و

عنـوان مثـال بـراي روش دوم     بـه  .شود تفکیک می }SS (IC)i{ها  ها در بین ژنوتیپ بندي محیط یا رتبه
هاسـت و بخـش دوم انحـراف از      کننده میزان حساسیت محیطی ژنوتیپمور، در واقع بخش اول تعیین
) بـه شـرح زیـر    1992روش مـور (  د.ده ها به تغییر در رتبه را نشان می همبستگی کامل جفت ژنوتیپ

  : )14( است
. اگــر: .. . . ...R Y Y Y Yijij i j    گــاه مجمــوع مربعــات اثــر متقابــل     آنG E  بــا  برابــر

2( )

2

g ge
n R Rij i jj i i

g

     محـیط را   دراز طرفی مجموع مربعات اثر متقابـل ژنوتیـپ   خواهد بود و

 صورت توان به می
g

SSSn
g

i

g

i
iiii

2

222 
 

  )(
 

 .نوشت

2که   طوري به 2( ) , ( . ..)( . ..). ..
e

S Y Y S Y Y Y Yij i ij ii ii i j ij
       

  

.چه چنان
,

r S S Sii ii i
S S gi i

   


محیط را مشتمل  درتوان اثر متقابل ژنوتیپ  میباشند  

ــر دو بخــش رابطــه  ب
2( .) 2 (1 )

g g g
S S r S Si iii ii i in g

      
 
 
 
  

ــع دانســت.  ــدار کــه در واق  مق

2( .)
g

n S Sii
  ــات نامتج ــوع مربعـ ــانس  مجمـ ــی واریـ ــی SS(HV)iانسـ ــد و  مـ ــدار باشـ مقـ

2 (1 )
g

n r S gii iii i
  

براي  یندهد. بنابرا را نشان می SS(IC)iمجموع مربعات همبستگی ناقص  
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 هر جفت ژنوتیـپ از رابطـه  
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ثـر  ا

ــل  Gمتقابــ E  ــه ــیتجزیــ ــرددمــ ــپ   .گــ ــر ژنوتیــ ــراي هــ ــت بــ ــه  ،در نهایــ از رابطــ
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 این مقـدار برابـر بـا   گرفته و مورد تجزیه قرار  E ×Gاثر متقابل  
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SS HV SS IC SS HV SS ICi iii iii i i i
      

تر بـراي   البته محاسبه سادهباشد. می 

با روابط محیط براي هر ژنوتیپ  باتفکیک اثر متقابل ژنوتیپ 
2( ) ( )11

2

SS HV n S Si ii
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1
SS IC n r S Si iii ii

g

    گیرد.صورت می  

واریتـه جـو در شـش     پـنج ) در تفکیک اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بـراي  1992مور و همکاران (
تشـخیص دادنـد کـه نسـبت      )IC(iو همبسـتگی نـاقص    )i)HVمحیط به دو جزء نامتجانسی واریانس 

باشـد. در  بـه مـی  هـاي متفـاوت محیطـی و تغییـر در رت    برابري از اثـرات متقابـل ناشـی از حساسـیت    
ها، قسمت اعظم اثر متقابـل ناشـی از تغییـر در    ها بر مبناي آرایش ژنوتیپکه در مقایسه محیط صورتی

و بر اساس مجموع مربعات همبستگی ناقص رقم پیتلند بـه عنـوان پایـدارترین     ها برآورد رتبه ژنوتیپ
 ).14د (یـداري تشـخیص داده شـ   رقم ناپا SS(GE)iکه این رقم بر مبناي در صورتی ،رقم برگزیده شد

اي بـر اسـاس   در بررسی پایداري عملکرد هیبریدهاي جدید ذرت دانه )2007( مرتضویان و همکاران
و  Sc-722و  Sc-704معیار مور نشان دادند که بیشترین درصد تغییـرات در رتبـه مربـوط بـه ژنوتیـپ      

کمتـرین تغییـرات در    Sc-723 و Sc-73بـود و هیبریـدهاي    Sc-76کمترین مقدار مربوط بـه ژنوتیـپ   
ناپایـدار   Sc-704و لذا بر این اسـاس   ندبیشترین مقدار را داشت Sc-76مقدار و یا حساسیت محیطی و 

را، بخـش تغییـر    درصـد  71/97و از مجموع مربعات اثر متقابـل  محسوب شدند پایدارترین  Sc-76و 
تـن در   06/11بـا عملکـرد    Sc-76نهایت  را تغییر در مقدار تشکیل داد. در درصد 29/2در رتبه و تنها 

عنوان رقم مناسب پایدار بـراي توصـیه بـه زارعـین معرفـی      ها بههکتار و واکنش پایدار در همه محیط
ـ یتر يهانیالتجزیه پایداري عملکرد  یبر بررس ن پژوهش عالوهیهدف از ا .)13( شد ـ اول رمیپـا یت ، هی

ـ ام يهـا نی، النان اصالح شده گندم میـزان سـهم    هـاي پایـدار،  کالـه و معرفـی ژنوتیـپ   یتیتردبخش ی
هـاي   پـایرم، الیـن  هاي اولیه و ترکیبی اولیه تریتـی الینبراي  جهتمتقابل تغییر در مقدار و تغییر در  اثر
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ـ تریـز  کرمـان، سـیرجان و نـی   منـاطق   هاي مختلـف  در محیطامیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان  ز ی
  .شودین مییتع

  
  هامواد و روش

و  جدید الین 5 پایرم،د تریتییغله جد اولیه و ترکیبی اولیه الین 8ن مطالعه یدر ا :یاهیواد گم
) مورد استفاده قرار 4اصالح شده نان مورد کاشت در ایران (جدول  گندم رقم 4 و دبخش تریتیکالهیام

  گرفت.
 ا در منـاطق ط مجـز یدر هفت محـ با سه تکرار  یکامل تصادف يهاپ در قالب طرح بلوكیژنوت 17

 کـرت  هر. )1(جدول  کاشته شدند 89و  85، 82، 81 زراعی يهاسال یو ط زیرینرجان و یکرمان، س
 يمتر یسانت 50 فاصله و متر سه طول به کاشت فیرد چهار شامل گانههفت يهاشیک از آزمایدر هر 

 رشـد  رهدو طـول  در .ر بـا قـارچکش کاربوکسـی تیـرام ضـدعفونی شـدند      وبـذ  ،کاشـت  زقبل ا .بود
 صـورت  مشـابه بـا گنـدم    کامـل  طـور بـه  هرز يهاو کنترل علف ياریمانند آب الزم یزراع يها مراقبت
، تعـداد پنجـه   متر) (سانتی ، ارتفاع بوتهصفات تعداد روز تا ظهور سنبلهمذکور  يهاشیدر آزما .گرفت

، وزن هـزار  سـنبله اد دانه در ، تعددر سنبله ، تعداد سنبلچهسنبله، تعداد متر)سنبله (سانتی، طول در بوته
پس  و شدند ا شمارشی يریگاندازه) درصد(و شاخص برداشت  هکتار) (تن/ ، عملکرد دانه(گرم) دانه

محیط بـا فـرض    هفتزیه واریانس ساده در هر محیط، تحزیه واریانس مرکب در مجموع جاز انجام ت
انجام آزمـون بارتلـت بـراي یکنـواختی     ها پس از ها، و تصادفی بودن اثر محیطثابت بودن اثر ژنوتیپ

 مقایسه شـدند  LSDمتقابل با آزمون  اثرهاي آثار اصلی و و میانگین )2(جدول انجام  واریانس خطاها
ر یه و تفسـ یط تجزیمح درپ یآثار متقابل ژنوتسپس با استفاده از روش مور . )1و شکل  4 ،3ول ا(جد

  .)3، 2 هاي شکلو  6(جدول  شدند

کـه چنـد درصـد مجمـوع مربعـات کـل را        مشـخص شـد  بتدا براي هـر ژنوتیـپ   ا مور در روش
نمایـد، سـپس ایـن اثـر متقابـل بـه دو جـزء مجمـوع مربعـات           اثر متقابل ژنوتیپ در محیط تبیین مـی 

ــانسجنامت ــی واریـ ــاقص   SS(HV)i انسـ ــتگی نـ ــات همبسـ ــوع مربعـ ــک و  SS(IC)iو مجمـ تفکیـ
ـ       هـا بـر   ا ترسـیم نمـودار پـراکنش ژنوتیـپ    اهمیت هر بخش مـورد تفسـیر قـرار گرفـت. همچنـین ب

ــانگین ــپ ،مبنــاي پارامترهــاي روش مــور و می ــدار و پرعملکــرد ســعی در شناســایی ژنوتی هــاي پای
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ــد ــکال  6(جــدول  گردی ــار)3، 2و اش ــرم ي. محاســبات آم ــا ن ــا ب  SPSS)، 18و  SAS )17 يافزاره
  انجام شد. )14و  5 ،8( GESTو برنامه  )22و  9(
  

  نتایج و بحث
دار شدن مقدار کاي مربع در آزمون بارتلت حاکی از یکنواخت بودن تغییرات خطا براي معنیغیر 

گانه در سه منطقه از ایران بود. نتایج مقایسه میانگین، هاي ساده هفتبین آزمایش صفات مختلف
هاي چهارم و هفتم در منطقه سیرجان نسبت به دار عملکرد دانه در محیطدهنده کاهش معنینشان

وجود  کاشت هاي مختلف). بنابراین در محیط1و شکل  3محیط سوم در منطقه کرمان بود (جدول 
عواملی مانند نیاز حرارتی گیاهان، وزش باد، نور، رطوبت، مواد غذایی و غیره در افزایش یا کاهش 

  باشد.ثر میؤعملکرد دانه م
)، ولی 2دانه یکسانی را داشتند (جدول  هاي مختلف آزمایش عملکردها و ارقام در محیطهمه الین

هاي اولیه هاي تریتیکاله، گروه الینپایرم اولیه با گروه الینهاي تریتیبین میانگین گروه الین
دار و بین میانگین گروه پایرم با گروه ارقام گندم نان از لحاظ عملکرد دانه اختالف بسیار معنی تریتی
). نتایج تجزیه واریانس 5داري مشاهده شد (جدول نیز تفاوت معنی هاي تریتیکاله با گروه گندمالین

دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ در محیط براي عملکرد دانه بود. بنابراین ) حاکی از معنی2مرکب (جدول 
در  La (4B,4D)/bپایرم هاي سازگار به نواحی خاص را انتخاب نمود. الین اولیه تریتیتوان الینمی

ترکیبی اولیه  تن در هکتار) و الین 5/11ر منطقه کرمان داراي بیشترین عملکرد (محیط سوم د
 03/1در محیط چهارم در منطقه سیرجان داراي کمترین عملکرد دانه (  4-(Cr/b)(Ma/b)پایرم تریتی

  ). 4تن در هکتار) بودند (جدول 
 03/26و  23/10، 48/61ب یترت ژنوتیپ و محیط به متقابل ژنوتیپ در محیط، يک از اثرات اجزایهر 

طور کلی نتایج اثر متقابل ژنوتیپ در به ).2(جدول  درصد از تغییرات کل را به خود اختصاص دادند
کل دارا بود. که با  محیط پس از شاخص برداشت، براي عملکرد دانه بیشترین سهم را در بیان تغییرات

  .)12و  3( مطابقت دارد )2011(و همکاران  ي)، محمد2008ا و همکاران (ینيج عسکرینتا
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هاي امیدبخش پایرم، الیندید تریتیهاي اولیه غله جعملکرد دانه الین تتجزیه واریانس مرکب صف -2جدول 
  .ریزتریتیکاله و ارقام گندم نان در شرایط محیطی مختلف در مناطق کرمان، سیرجان و نی

Table 2. Combined analysis of variance for grain yield of new creal, primary trtitipyrum lines, 
promising triticale lines and bread wheat cultivars in different environmental conditions in Kerman, 
Sirjan and Neyriz. 

  منابع تغییر

Source of variation  

  درجه آزادي
Degree of 
freedom   

  عملکرد دانه 
Grain yield   

نسبت مجموع مربعات اثرات 
  مختلف به مجموع مربعات کل 
The ratio of sum of squares 
for different effects to the 
total sum of the squares  

  Environment  6 **121.64  26.03               محیط

  تکرار در محیط
Replication × Environment 

14 *0.36 -  

 Genotype  16  17.58n.s  10.23                 ژنوتیپ

  ژنوتیپ در محیط
Genotype × Environment  

96  **17.62  61.48 

  -   Error  224  0.19                            خطا
   CV (%)   -  10.65          ضریب تغییرات 

  دار  معنی) و غیرα=درصد  1دار ()، بسیار معنیα=درصد  5دار (ترتیب معنی به nsو  ** ،*
*, ** and ns: Significant (α= 5%), highly significant (α= 1%) and non-significant, respectively. 

  

  
هاي امیدبخش تریتیکاله و ارقام پایرم، الیند تریتییه غله جدیهاي اولمقایسه میانگین عملکرد دانه الین -3جدول 

  .ریزجان و نیگندم نان در شرایط محیطی مختلف در مناطق کرمان، سیر
Table 3. Means comparison of grain yield of new creal, primary trtitipyrum lines, promising triticale 
lines and bread wheat cultivars in different environmental conditions in Kerman, Sirjan and Neyriz. 

  طیمح
Environment  

  اول
First  

  دوم
Second  

  مسو
Third  

 چهارم
Fourth 

 پنجم
Fifth 

 ششم
Sixth 

 هفتم
Seventh 

  (تن در هکتار)عملکرد دانه 
Grain yield (t.ha-1) 

3.07d 3.95d 6.67a 2.38e 4.69c 5.23b 2.37e  
  .ندارند يداریاختالف معن درصد 5در سطح احتمال  LSDحروف مشترك هستند بر اساس آزمون  يکه دارا ییهامیانگین

Means with similar letter(s) are not significantly different (α= 5%), using LSD Test 
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ه، تریتیکاله و ارقام یاول یبیترک ه/یپلوئید تریتی پایرم اولسه آمفیها و ارقام الینمقایسه میانگین عملکرد دانه  -1شکل 

حروف مشترك هستند  يکه دارا یهایمحیط(ریز. ن و نیمناطق کرمان، سیرجا مختلف يهاطیمح در یرانیگندم نان ا
  .ندارند) يداریاختالف معن درصد 5در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 

Figure 1. Mean comparison of grain yield of lines and varieties of three amphiploids for primary/ 
primary combination tritipyrum, triticale and Iranian bread wheat varieties in the different 
environments of the Kerman, Sirjan and Neyriz. Means with similar letter(s) are not significantly 
different (α= 5%), using LSD Test. 

  
 اي امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نانهپایرم، الینتریتی غله جدیدهاي اولیه الین گروهی میانگین مقایسه -5 جدول
  .ریزهکتار) در شرایط محیطی مختلف در مناطق کرمان، سیرجان و نی براي صفت عملکرد دانه (تن/ ایرانی

Table 5. Group mean comparisons of new creal, primary trtitipyrum lines, promising triticale lines 
and Iranian bread wheat varieties for grain yield (t.ha-1) in different environmental conditions in 
Kerman, Sirjan and Neyriz. 

گندم×  یکالهتریت  
Triricale × Wheat 

گندم× پایرم تریتی  
trtitipyrum × Wheat 

تریتیکاله× پایرم ریتیت  
trtitipyrum × Triricale 

 مقایسات گروهی
Group comparisons 

1 1 1 
 درجه آزادي

Degree of freedom 

1.27* 78.20** 117.15** 
 عملکرد دانه

grain yield (t.ha-1) 
  دار معنی) و غیرα=درصد  1دار ()، بسیار معنیα=درصد  5دار (ترتیب معنی به n.sو  ** ،*

*, ** and n.s: Significant (α= 5%), highly significant (α= 1%) and non-significant, respectively. 
 

ژنوتیپ گندم دوروم  18) نیز در مطالعات خود بر روي 2011و همکاران ( یجهرم یمحمدعل یحاج  
که  افته و گزارش کردند که انتخاب بر اساس عملکرد در صورتییدار یاثر متقابل ژنوتیپ در محیط را معن

ه بایستی براي تعیین درجه سازگاري و دار باشد، کافی نبوده بلکاثر متقابل ژنوتیپ در محیط معنی
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. در واقع مجموع مربعات )7( هاي مختلف تجزیه پایداري بهره جستها از روشبندي ژنوتیپ گروه
هاست و مجموع مربعات ناشی از نامتجانسی واریانس تعیین کننده میزان حساسیت محیطی ژنوتیپ

ها ها در محیطسبت به تغییر رتبه ژنوتیپها نهمبستگی ناقص بر اساس اختالف همبستگی جفت ژنوتیپ
شود. تفکیک اثر ها براي هر ژنوتیپ ناشی میباشد و انحراف از همبستگی کامل مثبت در رتبه محیط می

معیار نسبی را جهت تشخیص  SS(IC)iمتقابل ژنوتیپ در محیط به مجموع مربعات همبستگی ناقص 
ها و واریانس محیطی رامتر، همبستگی محیطی بین ژنوتیپزیرا در تشکیل این پا ،کندپایداري فراهم می

. لذا )10( باشد) می1985نقش دارد. این پارامتر بیان کننده هر دو مفهوم اول و دوم پایداري لین و بینز (
بسیار قابل اعتمادتر است. تفکیک مجموع مربعات  SS(GE)i نسبت به SS(IC)iسنجش پایداري بر اساس 

د بر اساس روش مور یپلوئید هگزاپلوئالین و رقم از سه نوع آمفی 17 يدر محیط برا اثر متقابل ژنوتیپ
درصد از مجموع  67/88) نشان داد که 6(جدول  همبستگی ناقص و واریانسی نامتجانسبه دو بخش 

را بخش نامتجانسی درصد آن 33/11مربعات اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را بخش همبستگی ناقص و 
تواند ابزار دهد. بنابراین قضاوت بر مبناي مجموع مربعات همبستگی ناقص میشکیل میواریانس ت

   ها فراهم کند.تري براي بررسی پایداري ژنوتیپمطمئن
  

دبخش یهاي امپایرم، الیند تریتییه غله جدیاول یبیه و ترکیهاي اولالین پارامترهاي روش مور براي -6 جدول
  .ریزدر شرایط محیطی مختلف در مناطق کرمان، سیرجان و نی یرانین اتریتیکاله و ارقام گندم نا

Table 7. Parameters of Muir method for the new cereal, primary and combined primary tritipyrum 
lines, promising triticale lines and Iranian bread wheat varieties in the different environmental 
conditions in Kerman, Sirjan and Neyriz. 
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Ka/b 3.52  5.52  22.28 4.46  25.81  4.58  
La/b 3.34 5.23  30.51  6.11  33.86  6.01  

La(4B,4D)/b 3.63  5.68  34.98  7.00  38.61  6.85  
(Ma/b)(Cr/b)-4 3.25  5.09  29.39  5.88  32.64  5.79  
(Ka/b)(Cr/b)-3 1.89  2.96  23.59  4.72  25.48  4.52  
(Ka/b)(Cr/b)-5 2.27  3.56  25.85 5.17  28.12  4.99  
(Ka/b)(Cr/b)-6  5.76  9.02  16.7  3.34  22.46  3.98  
(St/b)(Cr/b)-4  8.35  13.08  13.46  2.69  21.81  3.87  
Triticale 4103  2.62  4.10  19.91  3.98  22.53  4.00  
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 - 6 جدولادامه 
Triticale 4108  5.76  9.02  21.51  4.3  27.27  4.84  
Triticale 4115 2.69  4.21  38.45  7.69  41.14 7.30  
Triticale 4116 2.39  3.74 31.67  6.34  34.06  6.04  
Triticale M45 2.86  4.48  21.72  4.35  24.59  4.36  

  دیام
Omid 

3.78  5.92  53.24  10.65  57.02  10.12  
  الوند

Alvand 
2.03  3.18  39.31  7.87  41.34  7.33  

  بهاره بافت
Bahare baft  

5.33  8.34  38.81  7.87  44.14  7.83  
  ریکو

Kavir 
4.39  6.88  38.34 7.67  42.74  7.58  

  
همبستگی } با کمترین میزان 6 ،(St/b)(Cr/b)-4-(Cr/b)(Ka/b)پایرم{دو الین ترکیبی اولیه تریتی

هاي ترکیبی اولیه ، الینKa/bپایرم داراي بیشترین پایداري بودند و الین اولیه تریتی ناقص
(Ka/b)(Cr/b)-3 ،(Ka/b)(Cr/b)-5و  4108، 4103هاي تریتیکاله ، الینM45  پایداري متوسطی را نشان

کویر، بهاره  به همراه ارقام گندم الوند، همبستگی ناقص دادند و رقم گندم امید با بیشترین سهم در بیان
، 4-(Cr/b)(Ma/b) پایرمالین ترکیبی اولیه تریتی ،La/b ،La(4B,4D)/bپایرم هاي اولیه تریتیبافت، الین

، 4116و  4115هاي تریتیکاله الین گروه ناپایداري را تشکیل دادند. 4116و  4115هاي تریتیکاله الین
هاي باال با محیط SS(IC)iبا عملکرد باالتر از میانگین و ارقام گندم نان (روشن، بهاره بافت و کویر) 

و گندم رقم الوند با  La/b ،La(4B,4D)/b ،(Ma/b)(Cr/b)-4 پایرم -هاي اولیه تریتیو الین مساعد
بنابراین الین ترکیبی  .هاي نامساعد سازگاري خصوصی نشان دادندتر از میانگین با محیطعملکرد پایین

عنوان ارقام پایدار با عملکرد  به M45و  4108هاي تریتیکاله ، الین5-(Cr/b)(Ka/b)پایرم اولیه تریتی
نسبت به دو الین دیگر داراي  4108البته الین تریتیکاله )، 2(شکل بیشتر از میانگین شناسایی شدند 

بعد از رقم گندم الوند  4108در ضمن الین تریتیکاله  باشد.پایداري بیشتري بر اساس این معیار می
و الین  5-(Cr/b)(Ka/b)پایرم که الین ترکیبی اولیه تریتیرا داشت در حالی SS(HV)iبیشترین میزان 

  ها به خود اختصاص داد. کمتري را نسبت به سایر ژنوتیپ واریانسی نامتجانس یزانم M45تریتیکاله 
همچنین پس از تفکیک مجموع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ در محیط براي رقم گندم امید و الین 

و  SS(IC)iمعلوم گردید که براي رقم امید بخش تغییر در رتبه یا  4-(Cr/b)(St/b)پایرم ترکیبی اولیه تریتی
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نسبت به سایر  SS(HV)iبخش تغییر در مقدار یا  4-(Cr/b)(St/b)پایرم براي الین ترکیبی اولیه تریتی
هاي }، الین3 ،(Ka/b)(Cr/b)-5-(Cr/b)(Ka/b)پایرم {هاي ترکیبی اولیه تریتیها باالتر بود. الینژنوتیپ

بیشترین  واریانسی نامتجانسمیزان } و رقم گندم الوند با کمترین M45، 4116، 4115، 4103تریتیکاله {
}، الین ترکیبی اولیه تریتی پایرم La(4B,4D)/b ،Ka/b ،La/bپایرم {هاي اولیه تریتیپایداري و الین
(Ma/b)(Cr/b)-4 3گرفتند (شکل ، ارقام گندم {امید و کویر} در گروه دوم با پایداري متوسط قرار(، 

و رقم گندم  4108}، الین تریتیکاله 6 ،(St/b)(Cr/b)-4-(Cr/b)(Ka/b)پایرم {هاي ترکیبی اولیه تریتیالین
پایرم باال گروه ناپایداري را تشکیل دادند. الین ترکیبی اولیه تریتی واریانسی نامتجانسبهاره بافت با مقدار 

(Ka/b)(Cr/b)-5 یا دلیل مقدار حساسیت محیطی  بهSS(HV)i کمتر و عملکرد بیشتر از میانگین پایداري 
ها معرفی گردید که با نتایج سوقی و همکاران ) بنابراین برتر از سایر ارقام و الین3مطلوب دشت (شکل 

ها نیز در بررسی پایداري عملکرد دانه گندم ) مطابقت دارد، زیرا آن2007)، نیکخواه و همکاران (2009(
و  15عرفی ارقام جدید شدند (هاي پایداري لین و بینز موفق به شناسایی و مو جو با استفاده از روش

21 .(  

  
  

 ترکیبی اولیه، تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی پلوئید تریتی پایرم اولیه/هاي سه آمفیپراکنش ارقام و الین -2شکل 
  ه و پارامتر مجموع مربعات همبستگی ناقص روش مور.بر مبناي میانگین عملکرد دان

Figure 2. Discatering of varieties and lines for three amphiploids of primary/ primary combination 
tritipyrum, triticale and Iranian bread wheat varieties based on the mean of grain yield and SS(IC)i 
parameter of Muir method. 
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ترکیبی اولیه، ارقام گندم نان ایرانی و  پایرم اولیه/پلوئید هگزاپلوئید تریتیهاي سه آمفیپراکنش ارقام و الین -3شکل 
  .هاي امیدبخش تریتیکاله بر اساس میانگین عملکرد دانه و پارامتر مجموع مربعات نامتجانسی واریانس روش مورالین

Figure 3. Discatering of varieties and lines for three amphiploids of primary/ primary combination 
tritipyrum, triticale and Iranian bread wheat varieties based on the mean of grain yield and SS(HV)i 
parameter of Muir method. 

  
نهایت با توجه به اهمیت ماهیت اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و توانایی معیار مور در تفکیک  در

هاي ها بر مبناي واکنشمجموع مربعات اثر متقابل به اجزاي آن و فراهم آوردن امکان ارزیابی ژنوتیپ
که با نتایج متغیره شناخته شد هاي پایداري یکن روشآور معیار مناسب پایداري در بی تقاطعی یا کراس

  ).16و  1خوانی دارد () هم2011و همکاران ( صبوري)، 2004آقارخ (
  

  گیري کلینتیجه
هاي امیدبخش تریتیکاله در مقایسه با ارقام پایرم و الینتریتیکیبی اولیه هاي اولیه و ترالینارزیابی 

که الین ترکیبی طوريگندم با روش یک متغیره مور از پایداري و سازگاري بیشتري برخوردار بودند. به
 تـوان از تریتـی  هاي پایدار بودند کـه مـی  بهترین ژنوتیپ M45و الین تریتیکاله  5-(Cr/b)(Ka/b)اولیه 

اي تریتـی پـایرم اولیـه و    هاي اصالح خارج گونهبراي گزینش در برنامه 5-(Cr/b)(Ka/b)پایرم ترکیبی 
اي که امکان کاشت گندم وجود نـدارد اسـتفاده    براي اراضی فقیر و حاشیه M45معرفی الین تریتیکاله 

جــه بــه برخــی بــا تو 5-(Cr/b)(Ka/b)پــایرم ترکیبــی اولیــه نمــود. همچنــین از الیــن پایــدار تریتــی
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هاي زراعی این غله جدید و قابل رقابت با ارقام اصالح شـده گنـدم نـان ماننـد دیرسـی و       محدودیت
عنوان الین مرتعـی  توان از آن به هاي تکمیلی بیشتر می ریزش دانه هنگام برداشت پس از انجام آزمایش

   با آب و خاك شور توصیه نمود.خشک و نیمه خشک مناسب براي مناطق 
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