
119.............................................................................................................. 1397/ زمستان 28پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی/ سال دهم/ شماره 

مناطقکلزا در بخش اي امیدهالینبررسی سازگاري و پایداري عملکرد 
مختلف مازندران

3زاده قراو عمار قلی4قاديعمار افخمی،3، مرتضی اوالدي2زاده، قربانعلی نعمت1آمنه سادات هاشمی

) a_hashemi2004@yahoo.coول: و(نویسنده مس،مازندران،دانشگاه جامع علمی کاربردي،عضو هیات علمی-1
فناوري کشاورزي طبرستانپژوهشکده ژنتیک و زیستدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ،استاد-2

ستانفناوري کشاورزي طبر، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري و کارشناس ارشد پژوهشکده ژنتیک و زیستنتیکمهندسی ژ-اصالح نباتاتدانشجوي دکتري -3
فناوري کشاورزي طبرستانقزوین و کارشناس ارشد پژوهشکده ژنتیک و زیست(ره)المللی امام خمینی دانشجوي دکتري اصالح نباتات، دانشگاه بین-4

17/8/96تاریخ پذیرش:24/12/95تاریخ دریافت:

چکیده
با هاي پایدار و سازگار در هر منطقه و هاي مختلف به تشخیص ژنوتیپلبخش کلزا در مناطق و ساهاي امیدارزیابی ژنوتیپ

و باالتر حاصل از تالقی F6هاي الین نسلسه) 1391-94(سال زراعی3به این منظور در عملکرد باال کمک خواهد کرد. پتانسیل
Foseto ،Optionسه رقم  در سه منطقه ساري، بهشهر و قراخیل قائمشهر 401هایوالشاهد منطقه به نامهمراهبه Goliathو 500

هاي مورد مطالعه به همراه شاهد منطقه هاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. میانگین عملکرد ژنوتیپدر قالب طرح بلوك
3871ملکرد با ع43، در منطقه بهشهر الین 5616با عملکرد 43دهد که در منطقه ساري الینمیدر سه منطقه آزمایشی  نشان 

بخش هاي امیدکیلوگرم در هکتار داراي بیشترین عملکرد در بین الین3550با عملکرد 29قائمشهر الین قراخیل و در منطقه 
منطقه برتر یا برابر بودند. با توجه به نتایج عملکرد در هر سه منطقه در نسبت به شاهددر قراخیل قائمشهر، 29بجز الین بوده و 

ها به دلیل پایین بودن پایداري نسبت به دیگر ژنوتیپ43توان پیشنهاد کرد که الین با توجه به تجزیه پایداري میسه سال و نیز 
و باال بودن عملکرد بخصوص در منطقه ساري و سپس بهشهر، بتواند بهترین کارایی را در این مناطق به دست دهد در حالیکه با 

با سازگاري عمومی متوسط در هر سه 28ازگاري عمومی خوب و در اولویت بعدي الین با س29استفاده از همین نتایج،  الین 
منطقه مناسب است.

دبخشیاميهانی: پایداري، سازگاري، عملکرد، کلزا و اليدیکليهاواژه

مقدمه
) به علت دارا بودن عملکرد Brassica napusکلزا (

برتر در کشور نی هاي روغدانهجزءروغن در واحد سطح باالي
به علت افزایش روز افزون جمعیت و باال باشد. از طرفیمی

مواد غذایی اهمیت ح زندگی و در نتیجه کمبودرفتن سط
به محدویت شود. با توجه بیش از پیش احساس میبهنژادي

و اجزاي عملکرد در بهنژاديدر کشور، هاي قابل کشت زمین
در واحد فزایش محصولرا براي اتواند مسیر مناسبی آن می
و ارزیابیو سپس تنوعایجادبنابراین. فراهم کندسطح 

). شناخت 2(باشدمیدر این مسیر قدماولین این تنوعمقایسه 
کلزا و قابلیت ترکیبساختار ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد 

هایی شناسایی و تولید الینو همچنین ها مربوط به آنپذیري
،یابدمیروغن آن در این محصول افزایش که عملکرد دانه و

از طرف دیگر به .موثر استنژادي هاي بهتحقیقدر موفقیت 
دگرگشنی دارد، لذا بعد از مقداريدلیل این که این محصول 

صورت ایزوله صورت نگیرد، اگر تولید بذر بهچند نسل کشت، 
کمیت و کیفیت و در نتیجهوص و یکنواختی ژنتیکی خل

ارقام جدید و تولیدبهنژادي. بنابراین یابدمیکاهشمحصول
بهنژاديهاي در بخشی از برنامهبعالوه یابد.ضرورت می

)، F7و یا F6هاي هاي پیشرفته (نسلمعرفی رقم، ارزیابی الین
. چون هاي مقدماتی عملکرد ضرورت دارداز طریق آزمایش

ی هاي متفاوتی را در شرایط محیطالعملارقام زراعی عکس
بنابراین چنین استنباط دهند و مختلف از خود نشان می

شود که معموال اثرهاي متقابلی بین ژنوتیپ و محیط وجود می
دارد. به همین دلیل براي کنترل این اثرهاي محیطی، 

باید در طی چندین هاهاي سازگاري عملکرد ژنوتیپآزمایش
ان و امیري اوغ). 8هاي مختلف انجام شود (سال و در مکان

هاي پرمحصول و منظور دستیابی به ژنوتیپ) به3همکاران (
ژنوتیپ بهاره کلزا 22سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی، تعداد 

چهار منطقه مورد را در گل)(ساريبه همراه ژنوتیپ شاهد 
از حاکی. تجزیه واریانس ساده عملکرد دانهدادندارزیابی قرار 

ها از لحاظ توان تولید محصول هاي ژنتیکی بین ژنوتیپتفاوت
منظور بررسی سازگاري و ) به11بود. نورابنجار و همکاران (

مقایسه عملکرد و اجزاي عملکرد هیبریدهاي امید بخش 
شهر کلزاي بهاره در شرایط آب و هوایی شهرستان ایران

نتایج را مورد بررسی قرار دادند.دوازده هیبرید کلزاي بهاره
هیبریدها از نظر صفات ارتفاع بوته، بررسی نشان داد که

عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن، وزن هزار دانه، 
ته، طول دوره رویشی، در بوغالف، تعداد غالفتعداد دانه در 

دهی تا رسیدگی دهی، طول دروه پس از گلطول دوره گل
اوغان و داري بودند. معنیفیزیولوژیک داراي اختالف 

ژنوتیپ کلزا در چهار منطقه، 36بررسی ) با12اران (همک
هاي پایدار را براساس واریانس محیطی، ضریب ژنوتیپ

هاي رگرسیون خطی تغییرات، واریانس پایداري و مدل
بیست ) با آنالیز پایداري17کاران (و همژانگشناسایی کردند. 

غیریکنواختی قابل ،ژنوتیپ کلزا در سه منطقه و سه سال
تیکی را در عملکرد و اثر متقابل ژنتیک در ژنواریانس توجه

محیط نشان داد. بنابراین بهنژادي و انتخاب براي سازگاري در 
تواند روش مناسبی باشد. هایی با بارندگی کم و زیاد میمحیط

ید کلزاي ظفر حاصل از تالقی ) رقم جد13رامئه و همکاران (

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هاي در حالرا از طریق انتخاب در نسل19H×گلساري
اي با میانگین عملکرد تفرق و سپس دو سال ارزیابی منطقه

باالتر از شاهد منطقه معرفی کردند که مناسب مناطق میانبند 
همکاران احمدي ورس هستند. و کوهستانی بوده و متوسط

منظور مطالعه سازگاري و پایداري عملکرد دانه به) 1(
ور، تعداد نیمه گرمسیر کش	هاي کلزا در شرایط دیم وژنوتیپ

) از نظر 1383- 85سه سال زراعی (درالین و رقم کلزا 19
هاي مختلف روشییپایداري عملکرد دانه و ارزیابی کارا

دادند. پس از آنالیز گزینش مورد بررسی و مطالعه قرار 
عنوان ارقام پرمحصول پایدار رقم و الین بهپنج،پایداري

هاي اولیه والین) عملکرد14شاه و همکاران (معرفی شدند. 
سازگاري و پایداري، مورد به همراه آزمایشات پیشرفته کلزا را

ها یک الین با برتري بیشتر با بررسی قرار دادند و در میان آن
DURR-E-NIFAشاهد شیرالی پیدا کردند و آن را با نام 

) در پاکستان یک رقم 10معرفی نمودند. محمود و همکاران (
را با روش KS-75×Rainbowتالقی جدید کلزا حاصل از 

اي معرفی کردند. عملکرد این رقم در سه انتخاب شجره
ایستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که از همه ارقام 

موجود در منطقه از لحاظ عملکرد برتر است. 
کلزا از لحاظ صفات مهم زراعی نظیر افزایش بهنژاديبا 

، افزایش شاخص برداشت و عملکرد، کاهش رشد رویشی
هاي محیطی، این محصول تمام عوامل ایجاد مقاومت به تنش

و شرایط الزم جهت تداوم توسعه سطح زیر کشت و عملکرد 
به در این تحقیقاز مناطق ایران را خواهد داشت. در بسیاري 

الین سهمنظور بررسی و تعیین دامنه گسترش و سازگاري
اي و سازگاري ملکردي ناحیهآزمایشات ع،امید بخش کلزا

این سه الین به همراه شاهد منطقه انجام شد.مناطق 

هامواد و روش
کلـزا  F6نسـل  ژنوتیـپ امیـدبخش  سـه ،تحقیـق در این 

و 5002آپشـن ، 1فوسـتو رقـم  سـه حاصل از تالقی ) 1(جدول 
مـورد  401هـایوال شـاهد منطقـه بـه نـام    همـراه به 3گولیاث

د. مواد آزمایشی در سال اول (سـال زراعـی   آزمایش قرار گرفتن
(طـول و عـرض جغرافیـایی:   در دو منطقه بهشهر ) 92-1391
ــهر )35/53و 45/36 ــل قائمشـ ــرض و قراخیـ ــول و عـ (طـ

ي کامـل  هـا در قالب طرح بلوك) 77/52و 47/36جغرافیایی: 
40هـا فاصـله بـین ردیـف   کشت شدند. تصادفی در سه تکرار 

متر در نظر گرفتـه  سانتی7در ردیف هاهمتر و فاصله بوتانتیس
کلیه عملیات زراعی به صورت یکسان بـراي هـر منطقـه    شد. 

طبق اصول زراعت انجام شد. در فصل برداشت عملکـرد دانـه  
F7و پس از برداشت بذرهاي محاسبه شد(کیلوگرم در هکتار)

براي کشت در سال آینده ذخیـره گردیـد. در سـال دوم (سـال     
بـه همـراه شـاهد در دو    F7الین نسل سه) 1392-93زراعی 

منطقه بهشـهر و سـاري (دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع       
ماننـد  ز)06/53و 66/36(طول و عـرض جغرافیـایی:   طبیعی) 

(سـال زراعـی   سومسال گذشته کشت و برداشت شد. در سال 
بـه  F7سه الین انتخاب شـده نسـل   F8) بذرهاي 94-1393

در دو منطقـه  401هـایوال بـه نـام   همراه یـک شـاهد منطقـه    
بهشهر و ساري (دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی) مانند 

عملکـرد  سال گذشته کشت و برداشت شد. در این دو سال نیز 
یـــ قلیماياــ هیــ یژگو.ثبـت گردیـد  (کیلوگرم در هکتـار) 

تجزیـه  آمـده اسـت.  2ولدـــ جدر هدــشتــکشاطقــمن
تجزیه واریانس ساده براي هر محیط و واریانس مرکب پس از 

ي خطـا، صـورت   هـا آزمون بارتلت بـراي یکنـواختی واریـانس   
گرفت. براي تجزیه پایداري نیز از مدل رگرسـیون ابرهـارت و   

) با ارزیـابی رابطـه خطـی  عملکـرد دانـه بـا فرمـول        4راسل (
Yij=mi+βiIj+Sij ،انجام شد که در این فرمولYij میانگین =

ــپ  ــیط در iژنوتی ــپ  j ،miمح ــانگین ژنوتی ــه i= می در هم
ص بـر روي شـاخ  i= ضریب رگرسـیون ژنوتیـپ   βi،هامحیط

ي مختلـف  هـا محیطی که عکس العمل ژنوتیـپ را در محـیط  
ها= شاخص محیطی یا میانگین تمام ژنوتیپIjگیرد،میاندازه 

= انحـراف  Sijبه صورت انحراف از میانگین کل و jدر محیط 
ضریب رگرسـیون باشند.میjدر محیط iیپ از رگرسیون ژنوت

و تفـاوت  از فرمـول مطابق این مـدل، 

همچنـین پایـداري   .شـد محاسـبه  tداري آن بـا آزمـون   معنی
ي ضـریب تنـوع   هـا از نظـر عملکـرد دانـه بـا روش    هاژنوتیپ

Siنس محیطــی ()، واریــاCVژنــوتیپی (
)، اکــوواالنس ریــک 2

)Wi
δi(شــوکال، واریــانس پایــداري)16()2

و ضــریب )15() 2
Riتبیین رگرسیون خطی (

محاسبه و بررسی شد. )2
محاسبات آماري صفات شامل تجزیه واریانس ساده، تجزیه 

،گین ارقام و تجزیه پایداري ارقامواریانس مرکب، مقایسه میان
ــرم   ــتفاده از ن ــا اس ــاري اب ــاي آم و SPSS،EXCELفزاره

MSTATC.انجام گرفت

هاي امیدبخش مورد مطالعهشجره ژنوتیپ-1جدول 
Table 1. Pedigree of evaluated promising genotypes

شجرهشماره ژنوتیپ
500آپشن×فوستو 28
گولیاث×فوستو 29
500آپشن×فوستو 43

1- Foseto 2- Option 500 3- Goliath
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1391-94زراعی هايسالدرآزمایشاجرايمحلهايایستگاهدرهواشناسی فصل کشتهايامترپاربهمربوطاطالعات-2جدول
Table 2. Information of season cropping meteorological parameters at different experimental stations during

ساري***بهشهر؛ **قراخیل قائمشهر؛ *

نتایج و بحث
نس مرکبتجزیه واریا

نتایج کـاي اسـکوار بـراي آزمـون بارتلـت جهـت کنتـرل        
هاي آزمایش بین آزمایشات سـاده سـه محـیط    یکنواختی خطا

دهنـده یکنـواختی واریـانس خطـا در     دار نشد کـه نشـان  معنی
درنتیجه امکان انجام تجزیـه واریـانس   .آزمایشات مختلف بود

قـه و  . تجزیه واریانس مرکـب در سـه منط  داشتمرکب وجود 
انجـام  43و 29، 28، 401سه سال براي چهار ژنوتیپ هـایوال 
) با فـرض ثابـت بـودن    3شد.  تجزیه واریانس مرکب (جدول 

ها و تصادفی بودن سال و منطقـه،  نشـان داد کـه اثـر     ژنوتیپ
داري ندارنـد.  ژنوتیپ، سال و منطقه از نظر آماري تفاوت معنی

منطقـه نیـز تفـاوت   مچنین اثر ژنوتیپ در سال و ژنوتیپ در ه
هـا  پاسخ ژنوتیـپ رونددهد کهداري ندارند. این نشان میمعنی

کنـد  از سالی به سال دیگر و از مکانی به مکان دیگر تغییر نمی
هاســت. کـه حــاکی از پایــداري و سـازگاري عمــومی ژنوتیــپ  

دار نبودن اثر متقابل ژنوتیپ در منطقه در سـال نیـز ایـن    معنی
د. نتایج مشابهی نیز توسط محققان دیگـر  کننتیجه را تأیید می

دار نبـودن منطقـه و   در بررسی پایداري عملکرد کلزا بـا معنـی  
) و همچنین منطقه در سال، ژنوتیپ در سال و ژنوتیپ 6سال (

دار شـدن اثـر متقابـل    ) بدست آمده اسـت. معنـی  7در منطقه (
منطقه در سال بیانگر تغییرات اثر منطقه از سالی به سال دیگر 

است.
.

سال3منطقه و 3هاي امیدبخش کلزا  در ژنوتیپمرکب تجزیه واریانس - 3جدول
Table 3. Combined analysis of yield of rapeseed promising genotypes in 3 location and 3 cropping seasons

رداتفاوت غیر معنیnsدرصد، 1دار در سطح احتمال تفاوت معنی:**

مقایسه میانگین عملکرد
ي مورد مطالعه به همراه شاهد هامیانگین عملکرد ژنوتیپ

1393-94و 1392- 93، 1391-92در سه سال زراعی منطقه 
نشان داده شده است.4در جدول در سه منطقه آزمایشی 

مقدار عملکرد 1391- 92مطابق با این جدول در سال زراعی 
لو کی3550و 4450با ترتیب به29و 401هایوالهايژنوتیپ

دار از نظر آماري، بیشترین گرم در هکتار بدون تفاوت معنی
خود اختصاص دادند. اما همقدار را در منطقه قراخیل قائمشهر ب

با 28در منطقه بهشهر بیشترین عملکرد متعلق به ژنوتیپ
در 1392-93کیلوگرم در هکتار بود. در سال زراعی 5878

28هاي ژنوتیپهاي مورد بررسی میزان عملکردوتیپمیان ژن
کیلوگرم در هکتار بیشترین 6566و7266به ترتیب با 29و

که خود اختصاص دادند درحالیهمقدار را در منطقه ساري ب
کیلوگرم در 401،6600هایوال،منطقهمقدار عملکرد در شاهد

ها با داري بین این ژنوتیپهکتار بود که تفاوت معنی

در منطقه بهشهر از نظر آماري وجود نداشت. 401یوالها
کیلوگرم 2369با 29هاي بیشترین عملکرد متعلق به ژنوتیپ

با 401هایوالباشد که نسبت به عملکرد شاهدمیدر هکتار 
در سال زراعی، برتري داشتند.کیلوگرم در هکتار2222

با 43و 401هایوالهايمقدار عملکرد ژنوتیپ1393- 94
کیلو گرم در هکتار بیشترین مقدار را در 4931و  5226

هم نیز تفاوت همنطقه ساري بخود اختصاص دادند و نسبت ب
. در منطقه بهشهر نیز بیشترین عملکرد نداشتندداري معنی

و 4069با به ترتیبو401هایوالو 43هاي متعلق به ژنوتیپ
داري باز هم تفاوت معنیه باشد کمیکیلوگرم در هکتار 3559

هاي مورد مطالعه به میانگین عملکرد ژنوتیپ5جدول ندارند. 
دهد که همراه شاهد را در سه سال زراعی نشان می

بیشترین ثبات را در هر سه سال 43و 401هایوالهاي ژنوتیپ
زراعی دارا بودند.

پارامترهاي هواشناسی
منطقه سه***منطقه دو***کیمنطقه 

1391-921392-931393-941391-921392-931393-941391-921392-931393-94
میزان بارندگی

5/6409/5901/4184/6877/6411/4564/6203/6805/383متر)(میلی
حداکثر دماي مطلق 

4/281/286/278/295/281/293/291/294/28گراد)(درجه سانتی
حداقل دماي مطلق

0/61/48/33/45/32/33/45/48/3گراد)(درجه سانتی
میانگین دما

7/158/142/131/157/142/143/156/149/13گراد)(درجه سانتی

میانگین مربعات عملکرددرجه آزاديمنابع تغییر
3ns6/1906497ژنوتیپ

2ns0/58120626طقهمن
2ns0/29302821سال

6ns6/999539ژنوتیپ در منطقه
6ns5/2005274ژنوتیپ در سال
0/41228660**1منطقه در سال

3ns9/8403304ژنوتیپ در منطقه در سال
483/664650اشتباه آزمایش
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هاي امیدبخش کلزا در سه منطقه و سه سال زراعیژنوتیپ)کیلوگرم در هکتار(مقایسه میانگین صفت عملکرد - 4جدول
Table 4. Mean comparison of yield of rapeseed promising genotypes  in 3 location and 3 cropping seasons

1393- 94سال زراعی  1392- 93سال زراعی  1391- 92سال زراعی  **منطقه دوژنوتیپ ***منطقه سه **منطقه دو ***منطقه سه **منطقه دو *منطقه یک
a3559 a5226 ab2222 ab6600 b4950 a4450 401هایوال
b2558 b3098 ab1533 a7266 ab5878 ab2850 28
b2875 b3750 a2369 ab6566 b5000 ab3550 29
a4069 a4931 ab2044 ab6300 ab5500 ab2900 43

.مقایسه شدنددرصد 5داري در سطح احتمال د براساس آزمون دانکن تفاوت معنیهاي هر ستون که داراي حروف متفاوت هستني؛ میانگینسار***بهشهر؛ **ایستگاه قراخیل قائمشهر؛ *

هاي پایداريآنالیز
) استفاده 4براي آنالیز پایداري از روش ابرهارت و راسل (

شد. در این روش ارقامی پایدار هستند که ضریب رگرسیون 
ها برابر با یک یا نزدیک به آن باشد. آمده از آنبدست 

داري با یک همچنین انحراف از رگرسیون آن، تفاوت معنی
ژنوتیپ مورد مطالعه 4، هر 6داشته باشد. مطابق با جدول 

ضریب رگرسیون نزدیک به یک داشتند که تفاوت معنی داري 
با فرض ضریب رگرسیون برابر با یک، نشان ندادند. همچنین 

نحراف از رگرسیون نزدیک به صفر بود که با فرض انحراف ا
این نشان دار داشتنداز رگرسیون برابر با یک، تفاوت معنی

هایی با سازگاري ها جزء ژنوتیپدهد که همه ژنوتیپمی

401هاي هایوالعمومی و پایداري متوسط هستند که ژنوتیپ
زگاري به ترتیب با داشتن عملکرد باال در گروه سا43و 

با داشتن عملکرد متوسط در 28و 29عمومی خوب و ژنوتیپ 
گیرند. ذکر این نکته گروه سازگاري عمومی متوسط قرار می

) 3حائز اهمیت است که مطابق با جدول تجزیه مرکب (جدول 
داري از نظر آماري وجود ندارد. با ها تفاوت معنیبین ژنوتیپ

بیشترین ضریب )،6توجه به نتایج ضریب تبیین (جدول
) و کمترین آن متعلق به 98/0(28تبیین مربوط به ژنوتیپ 

نسبت به 28) بود. بنابراین ژنوتیپ 68/0(43ژنوتیپ 
هاي دیگر از بیشترین پایداري برخوردار و داراي ژنوتیپ

پایداري عمومی مطلوب است.

روش رگرسیونی ابرهارت و راسلپارامترهاي پایداري بر اساس- 6جدول 
Table 6. Yield stability parameters based on Eberhart and Russell model

میانگین عملکردژنوتیپ
در هکتار)کیلوگرم(

1یضریب رگرسیون

(bi)
یرگرسیونخط انحراف از مجذور 

(Sdi
2)

ضریب تبیین خطی
(R2)

4018/4646ns94/0**18/083/0هایوال
281/3785ns06/1**02/098/0
291/4041ns84/0**01/074/0
430/4129ns14/1**14/068/0

درصد5در سطح احتمال H0:b1=1براي فرض tنتیجه آزمون -1

کــه در ایــن آزمــایش درصــد مجمــوع مربعــات از آنجــایی
درصد مجموع مربعات 50اثرمتقابل ژنوتیپ در منطقه کمتر از 

، اسـتفاده از تجزیـه رگرسـیون بـه تنهـایی بـراي       باشدیمکل 
دار . عالوه براین به دلیل معنی)5(تجزیه پایداري کافی نیست

ي مـورد مطالعـه،   هابراي ژنوتیپH0:b1=1نبودن فرض صفر 
زم است پارامترهاي دیگر پایداري نیز محاسبه شـده و مـورد   ال

یـابی پایـداري   سایر پارامترهـاي ارز تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
شامل ضریب تغییرات ژنـوتیپی، واریـانس محیطـی،    هاژنوتیپ

7اکوواالنس ریک و واریانس پایداري شـوکال نیـز در جـدول    
نشان داده شده است. نتایج ضریب تغییـرات ژنـوتیپی کـه بـه     

میانگین آن ژنوتیپ در همـه  ازارتی انحراف یک ژنوتیپ را بع
و 29ي هـا ژنوتیـپ کـه گیـرد، نشـان داد  مـی انـدازه  هامکان
ضریب تغییرات و میـزان عملکـرد   با کمترین مقدار401هایوال

واریانس ، پایداري بیشتري نسبت به دو ژنوتیپ دیگر دارد. باال
از پایـداري بیشـتري   بـا کمتـرین مقـدار    29محیطی ژنوتیـپ 

داراي هـا با توجـه بـه ایـن کـه ایـن روش     باشد.میبرخوردار 
به مفهوم دیگر بین عملکـرد و  اشند، یابمیپایداري بیولوژیک 

ي پایدار بـر اسـاس   هاپایداري همبستگی وجود دارد و ژنوتیپ
بنـابراین  )،6ضریب تغییرات معموال عملکـرد کمتـري دارنـد (   

تر نیاز به بررسی دیگر پارامترهـاي پایـداري   براي نتایج قطعی
بـر اسـاس نتـایج پایـداري اکـوواالنس ریـک و       .باشـد مینیز 
و با توجه به این که برآورد ) 7نس پایداري شوکال (جدول واریا

تـوان برابـر بـا  صـفر در نظـر      میرا پایداريمنفی از واریانس 
و برآورد به ترتیب کمترین مقدار 29و 28ي هانوتیپگرفت، ژ

این پارامترهـا  که از آنجاییدهند.مینشان بیشترین پایداري را
نشـان  نوتیـپ در منطقـه  ژسهم هر ژنوتیپ را در اثـر متقابـل   

توانـد منجـر بـه ارقـام     مـی هـا دهد، انتخاب بر اسـاس آن می
محققان دیگري نیز با استفاده از این پرمحصول و پایدار گردد.
ي پایدار را در کلـزا معرفـی کردنـد    هاپارامترها ارقام و ژنوتیپ

)1،6،7،9(

ل آزمایشیهاي مورد مطالعه در سه سامقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپ- 5جدول 
Table 5. Mean comparison of yield of rapeseed studied genotypes  in 3 cropping seasons

سالژنوتیپ
92-139193-139294-1393

401470044114393هایوال
28436444002828
29427544683312
43420041724500
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کلزا درامیدبخشي ها، اکوواالنس ریک و واریانس پایداري شوکال در ژنوتیپپارامترهاي ضریب تغییرات ژنوتیپی، واریانس محیطی-7جدول 
سه سالومنطقه3

Table 7. Parameters of genotypic variation, environmental variance, Wricke’s ecovalence and Shukla’s stability variance parameters
of rapeseed promising genotypes in 3 location and 3 cropping seasons

Siواریانس محیطی ()CVضریب تغییرات ژنوتیپی (ژنوتیپ
Wiاکوواالنس ریک ()2

δiواریانس پایداري شوکال ()2
2(

40140/2514/139312720/48586050/397015هایوال
2857/3291/151998797/7594870/12895-
2900/2466/94090164/8954496/699
4332/3367/189332910/41478240/325937

سـال و  سـه با توجه بـه نتـایج حاصـله در سـه منطقـه و      
، 28ي هـا رسـد ژنوتیـپ  میمقایسه آن با شاهد منطقه، به نظر 

، 401هــایوالتواننـد از لحـاظ عملکــرد بـا رقـم      مـی 43و 29
بـه هیبریـد بـودن رقـم     که بـا توجـه  بخصوصبرابري کنند، 

ــایوال ــان 401ه ــران و زم ــه گ ــود  و تهی ــر آن، وج ــام و ب ارق
توانـد  میي خالص که به همان اندازه عملکرد دارند، هاژنوتیپ

اما بـه  ی منطقه جایگاه خوبی داشته باشد.ي ترویجهادر برنامه
بخش به منـاطقی  ي امیدهاالیناین رسد با اختصاصمینظر 

کثر بهـره  اتـوان حـد  مـی نشان دادنـد،  که عملکردهاي بهتري 
با توجه به نتایج عملکـرد در  روي را حاصل کرد. به این ترتیب 

هر سه منطقه در سه سال و نیز با توجـه بـه تجزیـه پایـداري     
بـه دلیـل پـایین بـودن     43توان پیشـنهاد کـرد کـه الیـن     می

و بـاال بـودن عملکـرد    هـا پایداري نسـبت بـه دیگـر ژنوتیـپ    
بتوانـد بهتـرین   بهشـهر،  ساري و سـپس  بخصوص در منطقه

با اسـتفاده از  به دست دهد در حالیکهمناطقدر این کارایی را 
سازگاري عمومی خوب و در اولویـت  با 29الین همین نتایج، 

سه منطقـه  هر در سازگاري عمومی متوسطبا 28الین بعدي
.  هستندمناسب 

و قدردانیتشکر 
و انی که در پژوهشکده ژنتیکاز مدیریت و کلیه همکار

فناوري طبرستان و همچنین دانشگاه علوم کشاورزي و زیست
اند، تشکر و همکاري نمودهتحقیقمنابع طبیعی ساري در این 

گردد.قدردانی می
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Abstract
Evaluating the promising genotypes in different years and locations is performed to identify

stable and adaptable genotypes with high yield potential. For this purpose, three genotypes of
rapeseed derived from crossing of three varieties named Foseto, Option 500 and Goliath were
planted with check variety (Hyola 401) in three locations (Sari, Behshar and qarakheil) using
randomized complete block design with 3 replicates from 2012 to 2014 cropping season.
Results indicated that the average of grain yield in of: 5616 kg.ha-1 for genotype 43 in Sari,
3871 kg.ha-1 for genotype 43 in Behshahr and 3550 kg.ha-1 for genotype 29 in qarakheil were
recorded. The yield of these genotypes was higher or did not have significant difference than
check variety (Hyola401). Generally using stability analysis and yield mean, it can be suggested
that genotype 43 with the least stable and high yield in Sari and Behshar is a good candidate for
these regions. In addition, genotype 29 with good general adaptation and in next priority, 28
with average general adaptation are suitable candidates for all three locations.

Keywords: Adaptation, Promising genotypes, Rapeseed, Stability, Yield
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