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 چکیذٌ

بٍ  کرج، اصفُان، ویطابًر، يرامیه، بیرجىذ ي زرقانالیه جً در مىاطق  11، خص جًبَای امیذالیهبٍ مىظًر تعییه پایذاری عملکرد 

مًرد مطالعٍ  (1331-1311)زراعی  دي سال تکرار ي 3در َای کامل تصادفی لب طرح بلًکدر قاMB-86-5وصرت  اَذَمراٌ دي ض

َای پایذار، تجسیٍ پایذاری  دار گردیذ، بىابرایه بٍ مىظًر تعییه شوًتیپ معىی% 5محیط در سطح احتمال × اثر متقابل شوًتیپ .قرارگرفتىذ

ي چُار ( ( cvᵢ) ي ضریب تغییرات محیطی (s² i )محیطی ياریاوس)َای پارامتری تیپ یک  ريشَا با استفادٌ از  عملکرد شوًتیپ

با بٍ ترتیب   11 ي1، 2َای شوًتیپبر اساس پارامترَای تیپ یک  .اوجام گردیذ( ياریاوس ي ضریب تغییرات درين مکاوی لیه ي بیىس)

پارامترَای وتایج  .ضذوذ ضىاختٍعىًان ارقام پایذار عملکرد ب ي بیطتریه( cvᵢ) ي ضریب تغییرات(s² i )داضته کمتریه ياریاوس محیطی 

بٍ ترتیب دارای کمتریه ضریب تغییرات درين مکاوی ي ویس کمتریه ياریاوس  11  ي 2، 1َای ضمارٌ وطان داد کٍ الیه تیپ چُار ویس

-MB) 11ي   (MB-88-2)2( وصرت) 1کٍ دي الیه  دادن وطا ایه مطالعٍ بىذی وتایججمع .ضذوذ ضىاختٍبٍ عىًان ارقام پایذار  بًدٌ ي

 .ضًدي کاضت آوُا در مىاطق معتذل تًصیٍ می وذَا برخًردار بًدایر الیهسوسبت بٍ باالتری از عملکرد ي پایذاری ( 88-16

 جً، الیه امیذبخص ،تجسیٍ پایذاری ،محیط× اثر متقابل شوًتیپ :َای کلیذیياشٌ

 :مقذمٍ

 هػبرف ثسیبر سیبدی در ثزخَردار اسز ٍ ًشطبر ٍ سبسش اقلیوی ٍسیؼی  داهٌِ ا اس مِاسز  گیبّی (Hordeum Vulgar)جَ

سطح سیز مطز جَ در جْبى ثزاثز ثب  2009در سبل  ،ائَفثز اسبس گشارش  .ٍ غٌؼز هبلز سبسی داردسغذیِ اًسبى ٍ دام 

هَضَع  ،دبیذاری. ثَداػالم هیلیَى ّنشبر  11675650ثب  ثزاثز راهیشاى سطح سیز مطز جَ در ایزاى  ٍهیلیَى ّنشبر  54059705

ًشیجِ ّویي اثزهشقبثل ثیي  .اثزهشقبثل ٍاریشِ ٍ ػَاهل هحیطی اسز ٍ ثسشگی ثِ سبخشبر صًشینی ٍاریشِ ٍ ضذر ػَاهل هحیطی دارد

ي ٍامٌص را ًطبى دّذ ضَد ٍ صًَسیذی دبیذار اسز مِ در هحیط موشزیٍاریشِ ٍ هحیط اسز مِ سحز ػٌَاى دبیذاری ثیبى هی

ّذف اس اًجبم ایي آسهبیص ایجبد ارقبهی اسز مِ دارای دبیذاری در هحیط ّبی هخشلف ثبضذ ٍ ثشَاًٌذ (. 1389ثْزاهی ٍ ّونبراى،)

هحیط  ×اس آًجبیی مِ سجشیِ ٍاریبًس هزمت فقط اطالػبسی در هَرد اثز هشقبثل صًَسیخ .در ػیي حبل ػولنزد ثبال را حفظ مٌٌذ

رٍهز اس ٍاریبًس یل ٍاریشِ  .اًذ ّبی گًَبگًَی را ثزای سجشیِ دبیذاری دیطٌْبد دادُ مٌذ، ثٌبثزایي، هحققیي هخشلف رٍش یفزاّن ه

ثـزای سؼیـیي دبیـذاری ارقبم اس ضزیت  فزاًسیس ٍ مبًٌجزه  .در ثیي هحیط ّبی هخشلف ثزای سؼییي سبسگبری ارقبم اسشفبدُ ًوَد

 ای دبیذار اسز مِ ٍاریبًس آى در هحیط در ایي گزٍُ ٍاریشِ ّبی آسهبیطی اسشفبدُ مزدًذبم هحیطیزار یل ٍاریشِ در ثیي سوسغی

 ثِ را آى ثٌبثزایي ًجبضذ قبثل مٌشزل مِ ًیسز ػبهلی هنبى ثیٌش ٍ لیي اػشقبد ثٌبثز .ثبضذ دارای ػولنزد ثبال ٍّبی هخشلف مَچل 

اظْبر  ٍ ضوزدًذ سػبدفی ػبهل را آى لذا مزدًذ، مٌشزل گشارش قبثل زغی را سبل ػبهل ٍ ًظزگزفشٌذ ثبثز در ػبهل ػٌَاى یل

 ٍاریبًس درٍى مِ ایٍاریشِ آًْب ًظز ثِ ثبضذ داضشِ موشزی ًَسبى هَرد آسهبیص ّبیسبل طَل در مِ اسز دبیذار ایٍاریشِ داضشٌذ

ثِ هٌظَر آًبلیش دبیذاری ػولنزد ( Akura et al., 2006)آمَرا ٍ ّونبراى  .ثَد خَاّذ دبیذارسز ثبضذ داضشِ موشزی هنبًی



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

ّبی ضزیت رگزسیَى، اًحزاف اس خط رگزسیَى، ضزیت سطخیع، ٍاریبًس دبیذاری ضَمال،  ّبی گٌذم دٍرٍم اس دبراهشز صًَسیخ

 ّبی را ثِ ػٌَاى صًَسیخ در ًْبیز دٌج صًَسیخ ٍ امٍَاالًس ریل، ٍاریبًس هحیطی، ضزیت سغییزار ٍ رٍش سبی اسشفبدُ مزدًذ

ّبی اهیذ ثخص هحیط ٍ سؼییي دبیذاری ػولنزد داًِ الیي× ّذف اس ایي سحقیق ثزرسی اثز هشقبثل صًَسیخ  .دبیذار هؼزفی ًوَدًذ

  .ثبضذ جَ در اقلین هؼشذل ایزاى هی

 

 َامًاد ي ريش

در قبلت طزح ثلَمْبی  یسهبیطّبی اهیذثخص جَ، آهحیط ارقبم ٍ الیي× ثِ هٌظَر سؼییي دبیذاری ٍ ارسیبثی اثز هشقبثل صًَسیخ    

هؼشذل  ضبهل مزج، اغفْبى،  ایسشگبُ هٌطقِ 6در MB-86-5الیي ٍ رقن  ثب احشسبة دٍ ضبّذ ًػزر ٍ  20مبهل سػبدفی ثب 

سبًشی  20خط مبضز ثب فبغلِ  6در ّز مزر  .ضذاجزا   (1390-1388) ًیطبثَر، ٍراهیي، ثیزجٌذ ٍ سرقبى ٍ ثزای هذر دٍ سبل

هشز اس ثبال ٍ دبییي ّز مزر  5/0هشز هزثغ ثَد مِ دس اس حذف  2/7هشزی ایجبد ضذ ٍ هسبحز ّز مزر  6دطشِ  هشز ثز رٍی دٍ

سْیِ سهیي در ایسشگبُ ّبی هزثَطِ ٍ سبریخ مبضز در هحذٍدُ سهبًی هطخع ٍ در . هشز هزثغ ثَد 6هسبحز ثزداضز اس ّز مزر 

 350هیشاى ثذر ثز اسبس . د هػزفی ثز اسبس آسهَى خبك در ّز ایسشگبُ ثَدهیشاى مَ .ثَد ینسبىآثبى هبُ ثزای ملیِ ایسشگبُ ّب

سؼذاد دفؼبر آثیبری ثز . ّز هشز هزثغ، ٍ سَسیي ثذر السم ثزای مبضز در ّز مزر ثب سَجِ ثِ ٍسى ّشار داًِ ارقبم اًجبم ضذ داًِ در

اس خسبرر ػلفْبی ّزس دْي ثزه اس ػلف مص ثزای جلَگیزی . ًَثز آثیبری ثَد 4-5حست ًیبس گیبُ ٍ در طَل دٍرُ سراػی 

دس اس ثزداضز هحػَل ػولنزد هزثَط ثِ ّز مزر . گزاًسشبر ٍ ػلفْبی ّزس ًبسك ثزه اس ػلف مص دَهبامسشزا اسشفبدُ ضذ

ٍاریبًس  اثشذا سجشیِ. سَسیي ضذُ ٍ ػولنزد داًِ سیوبرّب در ّز ایسشگبُ هَرد سجشیِ ٍاریبًس سبدُ ٍ هقبیسِ هیبًگیي قزار هی گیزد

ّب ٍ ّن چٌیي سسز ًزهبل ثَدى سذس آسهَى ثبرسلز ثزای ثزرسی ّوگٌی ٍاریبًس ثزای ملیِ هحیط ّبی آسهبیطی اًجبم گزدیذ،

سجشیِ ٍاریبًس هزمت ثب فزؼ ثبثز ثَدى اثز صًَسیخ ٍ سػبدفی ثَدى اثز سبل ٍ هنبى غَرر گزفز ٍ  .ّب اًجبم گزفزدادُ

ّوچٌیي  .ّب ثِ رٍش داًني هحبسجِ گزدیذهیبًگیي ػولنزد داًِ صًَسیخ .هٌبثغ سغییزار اًجبم ضذ ثب سَجِ ثِ اهیذ ریبضی Fآسهَى 

ٍاریبًس درٍى هنبًی ٍ ، هحیطیّب اس دبراهشزّبی دبیذاری ٍاریبًس هحیطی، ضزیت سغییزار  ثزای ثزرسی دبیذاری صًَسیخ

 . اسشفبدُ ضذ لیي ٍ ثیٌش ضزیت سغییزار درٍى هنبًی

 

 وتایج ي بحث

هؼٌی دار ثَدى اثز هحیط ثذیي هؼٌی اسز مِ هیبًگیي ػولنزد  (1جذٍل )در سجشیِ ٍاریبًس هزمت ثزای ػولنزد داًِ 

مِ ایي ثِ هؼٌی اسز مِ ثیي  داری هطبّذُ ضذّب اخشالف هؼٌیثیي صًَسیخ .ّبی هخشلف هشفبٍر ثَدّب در هحیطصًَسیخ

حبمی اس آى اسز مِ ػولنزد دار ثَدى اثزهشقبثل صًَسیخ در هحیط یهؼٌ .صًَسیخ ّب اس ًظز ػولنزد اخشالف ٍجَد دارد

ٍاریبًس هحیطی  دبراهشزثزاسبس  .ّب اس هحیطی ثِ هحیط دیگز هشفبٍر ثَد لذا ضزط اًجبم سجشیِ دبیذاری ثزقزار اسزصًَسیخ

ٍ ضزیت  ثِ سزسیت دارای موشزیي ٍاریبًس 16 ٍ 13، 1،  2 ّبیصًَسیخ ( cvᵢ) ٍ ضزیت سغییزار هحیطی (s² i )رٍهز

سیزا ػالٍُ ثز دبیذاری هیبًگیي ػولنزد ًیش  ثبضذویمبفی ثزای دبیذاری ً اهب ایي ضزط السم ٍ ثَدًذ( cvᵢ )هحیطیسغییزار 

زد حبل هیبًگیي ػولن در ػیيٍ( s² i) ٍاریبًس هحیطی منثب داضشي  16 ٍ 1، 2 ّبیثٌبثزایي صًَسیخثزای گشیٌص هْن اسز 

 3، 8، 2، 1ّبی صًَسیخٍاریبًس درٍى هنبًی در رٍش . اًشخبة ضذًذ ّبثبالسز اس هیبًگیي مل ثِ ػٌَاى دبیذارسزیي صًَسیخ

 اهبهقذار ایي دبراهشزّب ثَدًذ دارای موشزیي  13ٍ 16،  8، 2، 1ّبی صًَسیخ درٍى هنبًی ضزیت سغییزارٍ در رٍش  13ٍ
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 .ًسجز ثِ هیبًگیي ػولنزد مل ثِ ػٌَاى ارقبم دبیذار اًشخبة ضذًذ سزًگیي ػولنزد ثبالثب داضشي هیب 16 ٍ 1، 2 ّبیصًَسیخ

اسشفبدُ مزدًذ  ( s² i) ٍ ٍاریبًس هحیطی ( cvᵢ )ّبی هخشلفی اس جولِ ضزیت سغییزار اس دبراهشز( 2009)سالی ٍ ّونبراى 

  .ٍ در ًْبیز یل صًَسیخ دبیذار را هؼزفی ًوَدًذ

 

  دي سال ي ضص ایستگاٌ سبرای اریاوس مرکبجذيل تجسیٍ ي-1جذيل 

درجِ  هٌبثغ سغییز

 آسادی

  هیبًگیي هزثؼبر هجوَع هزثؼبر

  **71.508 786.593 11 هحیط

   3.431 82.357 24 خطبی اٍل

   **3.031 57.590 19 صًَسیخ

   *1.0744 224.569 209 هحیط×صًَسیخ

   0.833 379.981 456  خطبی دٍم

    1531.093 719 مل

 .درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  معنیبه ترتیب  **:و * 

 در دي سال ي ضص ایستگاٌ جذيل پارامترَای پایذاری-2جذيل 

ضزیت سغییزار ٍاریبًس هحیطی هیبًگیي ػولنزد صًَسیخ ٍاریبًس درٍى هنبًی  

 لیي ٍثیٌش

ضزیت سغییزار لیي ٍ 

 ثیٌش

      
1 6.492 0.912 14.704 0.861 14.289 
2 6.626 0.839 13.827 1.064 15.564 
3 5.529 1.432 21.642 1.181 19.650 
4 6.222 1.809 21.617 2.496 25.390 
5 6.632 1.995 21.300 2.067 21.678 
6 6.275 1.109 16.784 1.629 20.342 
7 6.381 1.115 16.549 1.492 19.139 
8 5.956 1.029 17.030 1.142 17.937 
9 6.199 1.442 19.367 2.060 23.149 

10 5.906 1.193 18.493 1.751 22.401 
11 5.732 1.484 21.250 1.451 20.749 
12 5.908 1.437 20.290 1.565 21.173 
13 6.140 0.979 16.112 1.315 18.677 
14 6.375 2.917 26.788 3.743 30.345 
15 6.450 2.210 23.045 2.565 24.831 
16 6.438 0.995 15.490 1.441 18.647 
17                    6.328 1.590 19.922 1.998 22.336 
18 6.304 1.727 20.841 2.504 25.096 
19 6.139 2.376 25.105 3.563 30.743 
20 6.379 2.052 22.454 3.017 27.230 

      
     6.2210 هیبًگیي مل

 

  :کلی وتیجٍ گیری
اس ػولنزد ٍ دبیذاری 16 (MB88-16 )ٍ  ( MB88-2)2ٍ ( ًػزر) 1ثٌذی ًشبیج ایي هطبلؼِ ًطبى داد مِ دٍ الیي جوغ

 .ضَدّب ثزخَردار ثَدًذ ٍ مبضز آًْب در هٌبطق هؼشذل سَغیِ هیثبالسزی ًسجز ثِ سبیز الیي
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Abestract 

This study is to determine the compatibility and stability of barley varieties and promising lines 

in a randomized complete block design with 20 lines and three replicates and was implemented 

over two years. Combined variance analysis was performed. To determine the stability of the 

lines of type parameterІ (environmental of variance )s² i( and coefficient of variation )cvᵢ( ) and 

types of parameters IV( lin and binse the spatial variance) was used. in the combined analysis 

was significant interaction between locations* genotype. The results of the analysis to 

environmental variance Romer )s² i(  Parameters showed that genotypes 2 - 1 and 16 with having 

the lowest environmental variance and the highest yield and the coefficient of variation) cvᵢ( of 

the genotypes 1, 2 and 16 having the lowest environmental change and the highest yield were 

introduced as stable genotypes. Results of the stability method of Lin and Binnes showed that 

lines 1 and 2, 8 and 3 respectively had the lowest the spatial variance and the lowest coefficient 

of variance of changes in the spatial and were selected as stable cultivars. Summery of results of 

this study show that 1 and 2 of lines had  higher stability and yield of other lines and it was  

recommended planting in temperate area . 

Key Word: Environmental of variance, Coefficient of Variation, lin and binse   
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