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 چکیدُ

هحلی  ٍ یییلیي پایلداری عولکلرد ارقلام ٍ الیلي ّلای زهسلتاًِ کللسا در هٌلا             ×پبِ هٌظَر بررسی اثر هتقابل  شًَییل  

هٌطقلِ ارا ، ّولداى، کرهاًطلاُ، یزریلس ٍ      5یکلرار در   3کاهل  یصلاد ی بلا    ّلای   الیي در قالب  لر  بللَ    25سرد ایراى، 

ِ     . اجلرا رردیلد  ( 1333-30ٍ  1330-09)سلا  زراعلی    2کرج بِ هدت  ٍاریلاً  هرکلب    بلر اسلان ًتلایا حاال  از یجسیل

بلر اسلان   . دار رردیدًلد  هکلاى هیٌلی  ×سلا  ×هحلی  ٍ شًَییلپ  ×ّا ٍ اثلر هتقابل  شًَییلپ    ّا ٍ شًَییپ اثرّای سادُ بیي هکاى

بللا داضللتي کوتللریي هیللساى  ،(الیللي اهیللدب ص) KARAJ2ٍ ( ضللاّد) MODENAّللای  رٍش ٍاریللاً  هحیطللی شًَییللپ

الیللي ) KARAJ3ّللای  در رٍش ضللریب ییییللرات شًَییللپ .ّللای پایللدار اًت للا  ضللدًد  ٍاریللاً  بللِ عٌللَاى شًَییللپ 

ّللای پایللدار  جللسژ شًَییللپ MODENA  ٍKARAJ2ّللای  بیللد از شًَییللپ( الیللي اهیللدب ص) SW101ٍ ( اهیللدب ص

. ّللا بَدًللد پایللداریریي شًَییللپ SW101 ،KARAJ1  ٍHW112در رٍش ٍاریللاً  پایللداری ضللَک   . اًت للا  ضللدًد

یلریي شًَییلپ از    بلِ عٌلَاى هٌاسلب    SW101در ایلي ززهلایص شًَییلپ    .   ًطلاى داد رٍش ریک ًیس ًتایا هطابِ رٍش ضَک

 .ًظر پایداری برای هٌا   هَرد ززهایص هیر ی ضد

 

 .پایداری عولکرد، هحی ×شًَییپ کلسا، اثر هتقاب : ّای کلیدی ٍاشُ

 

  هقدهِ

 ی اش پازامتسَای پایدازی يازیاوس محیطییک .دَىد میزيغىی پس اش غالت، ديمیه ذخایس غرایی خُان زا تطکیل  َای داوٍ

استفادٌ اش پازامتس يازیاوس محیطی شماوی کٍ تىًع تیه محیط َای آشمایص شیاد تاضد مطلًب تٍ وظس ومی زسد، اما . است ()

کٍ يازیاوس  دز محديدٌ خغسافیایی تا تىًع کم استفادٌ اش ایه زيش مًثس است ي تس طثق ایه زيش ضوًتیپی پایداز است

پیطىُاد کسد کٍ اش اثسات متقاتل ضوًتیپ دز محیط ( Wrick, 1962)زیک  (.Lin et al., 1986)محیطی آن کم تس تاضد

 .تسای َس ضوًتیپ تٍ عىًان پایدازی استفادٌ ضًد
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ومووًد کووٍ تووٍ  زا تووسای َووس ضوًتیووپ مطووسح ومووًد ي ا ُوواز( )پووازامتس يازیوواوس پایوودازی ( Shukla, 1972) ضووًکال

طًز کلوی يازیواوس پایودازی یوک تسکیوة خطوی اش اکوًيابوس موی تاضود، الورا اکوًيابوس ي يازیواوس پایودازی اش وظوس               

 . دزخٍ تىدی ضوًتیپ َا دازای ازشش یکساوی َستىد

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

ضوًتیووپ  25تحقیووق حا ووس تووٍ مىظووًز مقایسووٍ پازامتسَووای م تلووی پایوودازی ي تکیوویه پایوودازی عملکووسد ي سوواشگازی    

ایسوتگاٌ َوا یوا مىواطق اخوسای آشموایص       . ل شزاعوی اودواگ گسفوت   سوا  2ایسوتگاٌ تحقیقواتی ي توٍ مودت      5دز  کلصا شمستاوٍ

آشمووایص دز تمووامی ایسووتگاَُا تووٍ صووًزت طووسح تلووً  کاموول    . ضووامل ازا ، َموودان، تثسیووص، کسماوطوواٌ ي کووسج تووًد  

عملکوسد داووٍ   . اش یکودیگس تًدوود  سواوتیمتس   30فًاصول  متوسی توٍ    5زدیوی   4َوس کوست ضوامل    . تکوساز توًد   3تصادفی تا 

توسای تکیویه پایودازی ضوًتیوپ َوای موًزد تسزسوی اش پازامتسَوای         . ضود  سوال اووداشٌ گیوسی    2دز تمامی آشمایص َا توسای  

 .استفادٌ ضد ()دازیس پایيازیاو ()، اکًيابوس زیک(CVi)،  سیة تغییسات()يازیاوس محیطی

 

 ًتایا ٍ بحث

تووسای مکووان ×سووال×محوویط ي َمیىوویه اثسمتقاتوول ضوًتیووپ×اخووتالب توویه مکووان َووا، ضوًتیووپ َووا، اثووس متقاتوول ضوًتیووپ 

محویط تیواوگس سواشگازی ضوًتیوپ َوا توا       ×مکىوی دازی اثوس ضوًتیوپ ي اثوس متقاتول ضوًتیوپ       .داز گسدیود  مکىوی عملکسد داووٍ  

مکوان وطوان دَىودٌ آن اسوت کوٍ ضوًتیوپ َوای موًزد         ×َمیىیه مکىوی داز توًدن اثوس متقاتول سوال      .دمکان َای خاظ تً

ویوص دز  ( 1383)امیوسی ايغوان ي َمکوازان    .تسزسی دز مىواطق ي سوال َوای م تلوی دازای عکوس االکمول یکسواوی وثًدوود        

ياکووىص متفووايت   حوواکی اش اش% 1مکووان زا دز سووطت احتمووال  ×سووال×آشمایطووی مکىووی داز ضوودن اثووس متقاتوول ضوًتیووپ  

 . ضوًتیپ َا دز محیط َای م تلی داوستىد

 479/4ي  57/4، 779/4تووٍ تستیووة  SW104 ,L183, SW102، ضوًتیووپ َووای اوگیه کوول ضوًتیووپ َووا دز تسزسووی میوو

توه دز َکتواز، کوم توسیه مقوداز عملکوسد داووٍ زا توٍ خوًد اختصواظ            628/3توا   L147ته دز َکتاز ي َمیىیه ضوًتیوپ  

تووسای تکیوویه دزخووٍ سوواشگازی ي گووسيٌ تىوودی ازاوواگ اش زيش َووای م تلووی تدصیووٍ  .آخووس اووساز گسفووتداد ي دز زتثووٍ ی 

ي ( ضوواَد)MODENA ضوًتیووپ َووای  ( 1خووديل ) اصوول اش يازیوواوس محیطووی وتووایح ح .پایوودازی اسووتفادٌ گسدیوود 

KARAJ2 (بیووه امیوودت ص ) ىووًان تووٍ ع( 19/4) میووصان يازیوواوس ي عملکووسد تووابتس اش متًسووط  تووا داضووته کووم تووسیه

  .پایدازتسیه ضوًتیپ َا اوت اب ضدود

، (بیووه امیوودت ص  )KARAJ2، (ضوواَد ايل ) MODENAضوًتیووپ َووای  ( CVi)تووس اسووای  ووسیة تغییووسات    

KARAJ3( بیووه امیوودت ص) ،KARAJ1( بیووه امیوودت ص ) يSW101      خووصژ ضوًتیووپ َووای پایووداز محسووًب

ویووص تووسای تدصیووٍ پایوودازی عملکووسد داوووٍ ضوًتیووپ َووای شمسووتاوٍ کلووصا اش ایووه دي   ( 1382)خايیوودفس ي َمکووازان. وددضوو

کووم  HW112ي  SW101 ،KARAJ1ضوًتیووپ َووای  ( ) دز يازیوواوس پایوودازی ضووًکال  . ووودومًدزيش اسووتفادٌ 

         ً دز زيش . ان ضوًتیوپ َوای پایوداز اوت واب ضودود     تسیه مقوداز يازیواوس زا توٍ َموساٌ عملکوسد تواب دازا تًدوود ي توٍ عىو

 .تٍ عىًان ضوًتیپ َای پایداز دز وظس گسفتٍ ضدود HW112ي  SW101 ،KARAJ1زیک ضوًتیپ َای 
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 ّای رٌدم دٍرٍم هَرد بررسی ّای یک هتییرُ هزتٌی بر یجسیِ ٍاریاً  برای شًَییپ ًتایا رٍش -1 جدٍ 

 ژنوتیپ میانگین عملکرد واریانس پایداری ریک اکوواالنس ضریب تغییرات واریانس محیطی

818/0  754/19  731/7  437/0  5797/4  1 

584/0  849/18  578/4  540/0  0542/4  2 

208/1  937/24  407/3  398/0  4082/4  3 

919/0  314/25  986/4  589/0  7876/3  4 

283/1  226/31  262/5  622/0  6280/3  5 

681/0  064/21  889/2  336/0  9190/3  6 

864/0  098/21  552/1  174/0  4050/4  7 

416/0  622/15  829/2  328/0  1298/4  8 

674/0  287/20  610/1  181/0  0472/4  9 

398/0  488/14  487/0  046/0  3556/4  10 

631/0  756/19  969/1  225/0  0198/4  11 

906/0  283/22  584/2  299/0  2721/4  12 

684/0  877/18  075/2  237/0  3818/4  13 

508/0  320/18  585/2  299/0  8919/3  14 

720/0  916/20  253/2  259/0  0570/4  15 

811/0  650/21  476/2  286/0  1595/4  16 

735/0  193/20  209/3  374/0  2456/4  17 

733/0  417/19  267/1  140/0  41/4  18 

010/1  441/22  430/2  280/0  4794/4  19 

782/0  507/18  140/5  607/0  7786/4  20 

477/0  698/17  908/1  217/0  9006/3  21 

291/0  622/12  479/2  286/0  2763/4  22 

373/0  287/14  028/1  111/0  2763/4  23 

319/0  105/13  231/2  256/0  3072/4  24 

326/0  157/14  921/0  098/0  0347/4  25 

 

 ًتیجِ ریری کلی
تووه دز  28/4ي  36/4تووٍ تستیووة تووا متًسووط    ( بیووه امیوودت ص ) KARAJ1ي  SW101دز وتیدووٍ ضوًتیووپ َووای   

َکتواز زا کووٍ دز اکرووس زيش َووا زتثوٍ َووای تستووس پایوودازی زا توٍ خووًد اختصوواظ دادٌ تًدووود توٍ عىووًان مىاسووة تووسیه ي     

  .یدازتسیه ضوًتیپ َا مکسفی ضدودپا
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Abstract 

For assessment of genotype×environment interaction and appointment yield stability in 

winter rape seed lines in cold area of Iran, 25 lines performed in randomized complete block 

design with 3 replications in 5 area Arak, Hamedan, Kermanshah, Tabriz and Karaj for 2 year 

(1388-89, 89-90). Based on result of compound variance analysis simple effect between 

environments and genotypes and genotype × environment interaction and genotype × year × 

environment was significant. Based on environmental variance method genotypes Modena 

(control) and Karaj2 (promising line) with least varianc were selected as stable genotypes. 

Based on environmental coefficient of variation method, genotyps Karaj3 and SW101 after 

Modena and Karaj genotyps was stability genotyps. Based shukla stability variance, SW101, 

KARAJ1 and HW112 were stable genotypes. Results of Wrick’s method was similar to 

shukla’s method. In this experiment SW101 was appropriate genotype from it’s wide stability 

measures. 
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