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   چكيده
الين پيشرفته گندم دوروم به همراه ارقام دنا و آريا و بهترين گندم نان هر منطقه به عنوان ارقام  بررسي پايداري عملكرد هفده به منظور

فهان، كرج و نيز در اص ، در)1387-86و  1386-85(شاهد، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در دو سال متوالي 
تحت تأثير بخش محيطي اثر  ان داد كه عملكرد دانه ژنوتيپ هانش AMMIتجزيه . كرمانشاه، گنبد، نيشابور و زرقان كشت و بررسي شدند

  . محيط قرار دارد متقابل ژنوتيپ 
  عملكرد دانه، AMMIگندم دوروم، پايداري،  :كليدي واژگان

 
  مقدمه
 تجزيه. ي است كه هر دو جزء جمع پذير و ضرب پذير ساختار داده هاي دو طرفه را با همديگر تلفيق مي كندتجزيه ا AMMIمدل 

AMMI  روشي مطمئن براي تجزيه واكنش سازگاري و پايداري ارقام و انتصاب ارقام به محيط ها يا مكان هاي مختلف
  .انتخاب و معرفي به زارعين بود ري ارقامي جهتو سازگادر اين تحقيق هدف بررسي پايداري ). 1383مرتضويان، (است

  
  ها مواد و روش

 سال دو و تكرار چهار در تصادفي كامل هاي بلوك  طرح قالب در شاهد ارقام عنوان به آريا و دنا ارقام بهمراه دوروم گندم الين 17
 و متري شش خط شش شامل كرت هر .رفتگ قرار بررسي مورد در كرج و نيز اصفهان، كرمانشاه، گنبد، نيشابور و زرقان متوالي
ل از مولفه هاي اول و دوم رسم و تفسير و باي پالت حاص AMMIتجزيه پايداري به روش . بود نشتي آبياري و پشته و جوي كشت
  .شد

 
  نتايج و بحث

ه اصلي اثر متقابل براي نشان داد كه منابع تغييرات ژنوتيپ، محيط و اثر متقابل آنها و نيز شش مولف AMMIنتايج حاصل از تجزيه 
مجموع مربعات اثر متقابل . با داده ها بود AMMIبيانگر برازش خوب مدل  ،مدل Fمعني دار بودن  .دو سال آزمايش معني دار شدند

درصد از مجموع  5/82و  9/0درصد از مجموع مربعات كل را به خود اختصاص داد و ژنوتيپ و محيط به ترتيب  5محيط  ×ژنوتيپ 
 Yam and(يام و هانت .با استفاده از اين روش حائز بهترين معيارها بود 5ژنوتيپ شماره  .كل را به خود اختصاص دادند مربعات
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Hant, 2002 (قدرت تركيب پذيري عمومي و خصوصي ژنوتيپ ها را مورد بررسي قرار  در مدل امي با استفاده از باي پالت ها
   .دادند

  براي ژنوتيپ هاي گندم دوروم مورد مطالعه در محيط هاي مختلف  AMMIتجزيه بر اساس مدل ـ 1جدول 

 منابع تغيير درجه آزادي  مجموع مربعات  ميانگين مربعات 

 تيمار 239 33/2921 223/12**

 مدل                 174 54/2898 658/16**

 ژنوتيپ                   19 77/30 62/1**

 محيط                  11 12/2716 92/246**

 محيط× ژنوتيپ  209 44/174 835/0**

**97/1 05/57 29 PCA1                       

**114/1 67/30 27 PCA2                     

n.s84/0 07/21 25 PCA3                     

n.s 75/0 27/17 23 PCA4                     

n.s 78/0 35/16 21 PCA5                    

n.s 49/0 22/9 19 PCA6                    

 باقيمانده                      65 8/22 35/0

 اشتباه آزمايش 480 89/388 81/0

 كل 719 22/3310 

 غير معني دارns . درصد 5درصد و  1به ترتيب معني داري در سطح * و **   

  
  كلي گيري نتيجه

متفاوت خصوصاً باي پالت هاي مولفه اي اول و دوم و همين طور هر كدام از اين مولفه ها با  توان با رسم باي پالت هايمي  
داراي بهترين شرايط و معيار ها بوده و مي توان آن را به عنوان  5شماره ژنوتيپ . عملكرد دانه تفسير و نتايج بهتري را مشاهده كرد

  .  رقم پايدار به زارعين معرفي كرد
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Abstrac 
In order to study the stability of grain yield in promising durum wheat, 17 lines of the developed 
durum wheat along with Dena and Arya lines and the best bread wheat as the control lines in each 
location in the design of Randomized Complete Block in four replications and two consecutive 
years (2006-2007; 2007-2008) were planted and investigated in Karaj, well as in Esfahan, 
Kermanshah, Gonbad, Neyshaboor, Zarghan. The results from the compound analysis showed that 
genotypes grain yield were influence of environmental part of genotype × environment interaction.  
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