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٢٨٨

"علوم زراعی ایرانمجله"
1394زمستان ، 4، شماره هفدهمجلد 

Brassica napus(هاي جدید کلزا ارزیابی پایداري عملکرد الین L. (در شرایط تنش خشکی
انتهاي فصل

Evaluation of grain yield stability of new rapeseed (Brassica napus L.) lines
under terminal drought stress conditions

3و لیا شوشتري2، عباس رضایی زاد1شکوفه شریفی

چکیده
Brassica napus(هاي جدید کلزا ارزیابی پایداري عملکرد الین. 1394. شوشتري. رضایی زاده و ل. ، ع.شریفی، ش L. (  در شرایط تنش خشکی انتهـاي فصـل .

.288-300): 4(17. مجله علوم زراعی ایران

17هاي پرمحصول سازگار  و با عملکرد دانه پایدار در شرایط تنش خشکی انتهـاي فصـل، آزمایشـی بـا     الینبه منظور شناسایی
هاي کامل تصادفی با سه تکـرار در سـه شـرایط؛    با استفاده از طرح بلوك(Opera)الین جدید کلزا همراه با ارقام احمدي و اپرا 

دهی بـه  از مرحله گلدهی و تنش خشکی با قطع آبیاري از مرحله خورجین، تنش خشکی با قطع آبیاري )بدون تنش(آبیاري کامل 
دار با معنـی . در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اسالم آباد غرب به اجرا گذاشته شد) 1392-1393و 1391-1392(مدت دو سال زراعی 

. هاي پرمحصول و پایدار اسـتفاده شـد  هاي مختلف پایداري براي گزینش الینشدن اثر متقابل سال در ژنوتیپ در تنش، از آماره
-هاي مختلف ارزیابی پایداري، متفاوت بودند، با این حال در اکثـر روش هاي گزینش شده بر اساس روشنتایج نشان داد که الین

ی برخـوردار  کیلوگرم در هکتار، از عملکرد دانـه مناسـب  4192این الین با . ها بودبرتر از سایر الینL183هاي مورد استفاده، الین 
بـه ترتیـب بـا    KR4و KS7هـاي  ، الینL183زمان عملکرد و پایداري، پس از الین از نظر شاخص برتري و روش گزینش هم. بود

رقم احمـدي بـا میـانگین    . هاي پرمحصول و پایدار شناسایی شدندکیلوگرم در هکتار نیز به عنوان الین4346و 4367عملکرد دانه 
رسد ر هکتار از واریانس و ضریب تغییرات محیطی پایینی در تیمارهاي آبیاري برخوردار بود و به نظر میکیلوگرم د3600عملکرد 

. که این رقم براي کاشت در شرایط تنش خشکی انتهاي فصل در منطقه اجراي آزمایش مناسب باشد

.هاي پارامتري و کلزاهاي پایداري، تنش خشکی، روشآماره: هاي کلیديواژه

باشدمیپایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول این مقاله مستخرج از26/11/1394:تاریخ پذیرش22/04/1394: تاریخ دریافت
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه-1
) مکاتبه کننده(عضو انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران . یقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاهاستادیار مرکز تحق-2
)arezaizad@yahoo.com: پست الکترونیک(
دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهاستادیار -3
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مقدمه
ارقام زراعی موفق باید عالوه بر برتـري عملکـرد و   

اي از شرایط محیطی ایر صفات مهم زراعی، در دامنهس
ــند  ــدار باش ــز پای ــه. نی ــر  ب ــاً ب ــاهی عموم ــران گی نژادگ

. اهمیت پایداري عملکرد ارقـام زراعـی تاکیـد دارنـد    
ــه   ــداري عملکــرد ب ــام در پای علــت اصــلی تفــاوت ارق
اثـــرات متقابـــل ژنوتیـــپ در محـــیط مربـــوط اســـت 

)Heyward et al., 1993 .(  ان سـازگاري و  ارزیـابی میـز
هاي پایداري ارقام در شرایط مختلف محیطی در برنامه

در اصالح . اي برخوردار استاصالحی از اهمیت ویژه
نباتات سازگاري به دو مفهوم عمومی و خصوصـی بـه   

در سـازگاري عمـومی هـدف بـه دسـت      . رودکار مـی 
هـا داراي  آوردن ارقامی است که تقریبا در تمام محیط

ــانگین عملکــرد ــی در ســازگاري  می ــاالیی باشــند، ول ب
هـاي  خصوصی هدف تولید ارقامی است که در محـیط 

.)Paolo, 2002(خــاص داراي عملکــرد بــاالیی باشــند 
مفهوم کـاربردي پایـداري را بـه    ) Becker, 1981(بیکر 

بـر اسـاس   . دو دسته بیولوژیکی و زراعی تقسـیم نمـود  
ه شود کـ مفهوم بیولوژیکی ژنوتیپی پایدار محسوب می

هاي مختلف داشته باشد و حداقل تغییرات را در محیط
. هـا واریـانس نداشـته باشـد    به عبارت دیگر بین محـیط 

منظور از جنبه زراعی پایـداري آن اسـت کـه ژنوتیـپ     
دو مفهـوم  . حداقل اثر متقابل را بـا محـیط داشـته باشـد    

سازگاري و پایداري عملکرد چنان به یکدیگر نزدیک 
توسط محققین به یک معنـا در  هستند که برخی اوقات

شوند، اما بایـد توجـه داشـت سـازگاري     نظر گرفته می
ــه مفهــوم عــدم تغییرپــذیري در مکــان  هــاي عمــومی ب

مختلف و پایداري به مفهوم عدم تغییرپذیري در طـول  
). Lin and Binns, 1988(باشد زمان می

ــه     ــرد دان ــداري عملک ــا پای ــام ب ــاب ارق ــراي انتخ ب
برنـــدل. شـــودوتی اســـتفاده مـــیهــاي متفـــا از روش

ــر ) Brandle and McVettty, 1987(و مــک وتــی  اث
متقابل ژنوتیپ در محیط را براي عملکرد دانه پنج رقم 
کلــزا بــه مــدت دو ســال و در نــه مکــان بــا اســتفاده از  

ــوکال روش ــاي شــ ــی و ) Shukla, 1972(هــ و فینلــ
ــون  ــورد ) Finlay and Wilkinson, 1963(ویلکینس م

اثـر ژنوتیـپ در سـال و ژنوتیـپ در     . رار دادندمطالعه ق
دار بود، اما اثـر متقابـل ژنوتیـپ در    سال در مکان معنی

و Westarنتایج نشان داد که ارقـام  .دار نبودمکان معنی
Altex ــترین و کمتـــرین ســـهم را در بـــه ترتیـــب بیشـ

جاویـدفر و  . تبیین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط داشتند
Javidfar(همکـــاران  et al., 2004 ( نیـــز پایـــداري

هاي زمستانه کلـزا را مـورد   عملکرد دانه برخی ژنوتیپ
هـاي  مطالعه قرار داده و گـزارش نمودنـد کـه ژنوتیـپ    

SLM046 وParade   بر اساس روش ابرهـارت و راسـل
)Eberhart and Russell, 1966 ( ــترین از بیشـــ

احمــدي و همکــاران  .ســازگاري برخــوردار بودنــد  
)Ahmadi et al., 2012 ( الین و 19در بررسی پایداري

هــاي پــارامتري و غیــر رقــم کلــزا بــا اســتفاده از آمــاره
، Option 500 ،PP-308-8هـاي  پـارامتري ارقـام و الیـن   

PP-4010-15E ،PP-401-16 وShiralee ــه ــوان را بـ عنـ
هاي پرمحصول و پایـدار بـا میـزان روغـن     ارقام و الین

Mostafavi(همکـاران  مصطفوي و. باال معرفی کردند

et al., 2012 (  واکنش عملکرد ارقام تجاري کلزا را بـه
GGEهاي مختلف با استفاده از روش گرافیکی محیط

Biplotنمودند کـه  مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش
ــم  از عملکــرد Modenaو Licord ،Hayola308ســه رق

ــوده   ــوردار ب ــاالیی برخ ــم ب ــداري Modenaو رق از پای
در آزمایش آنان رقم . برخوردار بودلکرد بیشتريعم

Opera  ــت ــه را داش ــرد دان ــرین عملک ــورداد و . کمت پ
,Pourdad and Jamshid Moghadam(جمشـید مقـدم   

باي پالت براي بررسی عملکـرد  GGEاز روش ) 2013
دانه نه ژنوتیـپ کلـزا در چهـار منطقـه و طـی دو سـال       

ــد زمــان هــمدر ایــن آزمــایش بررســی. اســتفاده کردن
ها با اسـتفاده از بـاي پـالت    پایداري و عملکرد ژنوتیپ

ــا Hyola401مختصــات محــیط نشــان داد کــه هیبریــد  ب
بیشترین عملکرد دانـه ناپایـدارترین ژنوتیـپ بـود و دو     

بــا عملکردهــاي بــاال و   Kristinaو Option500رقــم 
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مرتضـویان و  .نسـبی گـزینش شـدند   پایداري عملکرد 
) Mortazavian and Azizi-Nia, 2014(نیــا عزیــزي

ژنوتیــپ کلــزا را در هفــت 17پایــداري عملکــرد دانــه 
هـاي  منطقه ایران به مدت دو سـال بـا اسـتفاده از روش   

در ایـن  . مختلف ناپارامتري مورد ارزیـابی قـرار دادنـد   
بــه عنــوان پایــدارترین رقــم Geronimoآزمــایش رقــم 

Jafari(در آزمایش جعفري و همکاران .شناخته شد et

al., 2014 (ــن ــز الی ــاي نی ، L183 ،HW101 ،SW101ه
Karaj1 ،Karaj2 وSW103  ــتفاده از روش ــا اســــ بــــ

هاي پایدار کلزا معرفی ابرهارت و راسل به عنوان الین
. شدند

ــی از  خشـــک ــل از آن یکـ ــنش حاصـ ــالی و تـ سـ
هـاي محیطـی اسـت کـه     تـرین تـنش  تـرین و رایـج  مهم

اجـه سـاخته و   تولیدات کشاورزي را بـا محـدودیت مو  
ــاهش      ــم را ک ــک و دی ــاطق خش ــتفاده از من ــازده اس ب

Mozafari(دهد می et al., 1996 .(  هـاي  در زمینـه تـنش
هاي زیادي در دنیا انجام شـده اسـت،   خشکی آزمایش

ــیط و     ــدید مح ــل ش ــر متقاب ــوارد اث ــر م ــیکن در اکث ل
شود که نتـایج حاصـله اعتبـار کـافی     ژنوتیپ باعث می

تقابــل ژنوتیــپ و محــیط کــه    اثــر م. نداشــته باشــند 
ــت،   ــی اسـ ــخت محیطـ ــرایط سـ ــی از شـ ــدتاً ناشـ عمـ

نمایـد  انتخاب ارقام متحمل به خشـکی را مشـکل مـی   
)Mozafari, 1996; Jenks and Hasegawa, 2005 .(

کار در استان کرمانشاه بـراي از دسـت   کشاورزان کلزا
ندادن زمان کاشت ذرت و نیز اهمیت آبیاري گندم در 

، از آبیاري کلزا صرف نظـر نمـوده و بـه    اردیبهشت ماه
پردازند، به طـوري کـه  قطـع    آبیاري گندم و ذرت می

بندي باعـث ایجـاد   آبیاري کلزا در زمان گلدهی و دانه
ــی   ــزا م ــول کل ــاهش محص ــنش و ک ــودت ــابراین، . ش بن

هاي کلزایی که ضمن تولید عملکـرد  شناسایی ژنوتیپ
رایط تـنش  باال، از پایداري عملکرد مناسـبی نیـز در شـ   

خشکی انتهاي فصل برخوردار باشند، از اهمیت زیادي 
بـه همـین منظـور در آزمـایش حاضـر      .برخوردار است

هـاي مختلـف   سعی شده است که بـا اسـتفاده از آمـاره   

هاي پرمحصول کلزا که در شرایط تنش پایداري، الین
خشکی انتهاي فصل نیز از پایداري نسبی عملکرد دانـه  

.ناسایی شوندبرخوردار باشند، ش

هامواد و روش
الین امیدبخش کلزا به همراه دو رقم احمدي و 17
Operaبــدون تــنش(؛ آبیــاري کامــل در ســه شــرایط( ،

تنش خشکی با قطع آبیاري از مرحلـه گلـدهی و تـنش    
بــه دهــیخــورجینخشـکی بــا قطــع آبیــاري از مرحلــه  

صـورت سـه آزمـایش جداگانـه طـی دو سـال زراعــی       
ــش  ()1392-1393و 1392-1391( ــوع شــ در مجمــ

هاي کامـل تصـادفی بـا    در قالب طرح بلوك) آزمایش
سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اسـالم آبـاد   

ایســـتگاه. غـــرب مـــورد ارزیـــابی قـــرار گرفتنـــد    
ــرض    ــاد غــرب در ع ــاورزي اســالم آب ــات کش تحقیق

ــایی  ــه و34جغرافی ــرقی و  8درج ــه ش ــه47دقیق درج
متـر از سـطح دریـا    1346فـاع  دقیقه شمالی با ارت26و 

متوسط دمـاي  ،مترمیلی538با متوسط بارندگی ساالنه 
داراي اقلـیم  واقـع شـده و  درجه سلسـیوس + 13ساالنه 

اي نیمه خشک و فاقد بارندگی تابستانه بوده و مدیترانه
زمسـتان و بهـار   ،اکثر نزوالت آسمانی در فصول پـائیز 

.شوندحادث می
آزمـایش در شـهریور مـاه    عملیات تهیه زمین مورد 

انجام و بر اساس نتایج آزمون خاك، نیاز کودي گیـاه  
تمام کود پتاس و کود فسفر و یک سوم . تامین گردید

از کود نیتروژن توصیه شده در زمان کاشت در هنگـام  
تهیه زمین بـه خـاك داده شـد و دو سـوم دیگـر کـود       

بـه  . نیتروژن در مرحله شروع سـاقه رفـتن مصـرف شـد    
کـش تـرفالن   سـم علـف  هاي هرز، کنترل علفمنظور 

قبل از کشت به طور یکنواخـت روي خـاك پخـش و    
ه بـذر کـاري بـ   . با دیسک سبک با خاك مخلوط شـد 

متـري و بـا   سـانتی 25هـاي  صورت کاشـت در ردیـف  
هر . استفاده از بذرکار آزمایشی وینتراشتایگر انجام شد

کرت آزمایشی شامل چهار خط کاشت بـه طـول پـنج    
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برداشت پـس از  در زمان. مساحتپنج مترمربع بودمتر و
ــه   ــاي کــرت، عملکــرد دان ــر از دو انته ــیم مت حــذف ن

ــد  ــین گردی ــرد  . تعی ــب  عملک ــانس مرک ــه واری تجزی
ــن  ــه الی ــی   دان ــاري ط ــرایط آبی ــه ش ــزا در س ــاي کل ه

. انجـام گرفـت  SASدو سال، با اسـتفاده از نـرم افـزار    
2(هــاي پایــداري شــامل واریــانس محیطــی  آمــاره

iS(
)Roemer, 1917(   ــی ــرات محیط ــریب تغیی ) CVi(، ض
)Francis and Kannenberg, 1978( واریانس پایداري ،

ــوکال  2(ش
i) (Shukla, 1972(  ــک ــوواالنس ری ، اک

)Wi) (Wricke, 1962( ضــریب رگرســیونی فنیلــی و ،
و )Finlay and Wilkinson, 1963(ویلکینســــون 

، )bi) (Eberhart and Russell, 1966(ابرهارت و راسل 
میــــانگین مربعــــات انحــــراف از خــــط رگرســــیون

)idS 2)(Perkins and Jinks, 1971( ضریب تشخیص ،
ــی  پایــداري امــی  ، ارزش )R2()Pinthus, 1973(خط

)ASV) (Purchase, 1997 ( و شـــاخص برتـــري)Pi(
)Lin and Binns, 1988 (گیـري میـزان اثـر    براي اندازه

.متقابل ژنوتیپ و محیط محاسبه گردید

هاي کلزاشجره الیناسامی و -1جدول
Table 1. Name and pedigree of rapeseed lines

شجره
Pedigree

یننام ال
Name of

line
شماره
No.

شجره
Pedigree

نام الین
Name of line

شماره
No.

Geronimo×SundaySW10111Okapi×ModenaHW1131
Geronimo×SundayL512GA096×ZarfamKS122
Sunday×GeronimoL20113Geronimo×SW0756KARAJ13
Sunday×ModenaHW11814Sunday×ModenaKR184
Sunday×ModenaKR415GA096×ZarfamL735
Geronimo×SW0756KARAJ216Orient×ModenaL726
Iranian cultivarAhmadi17Geronimo×SundayHW1017
Geronimo×SW0756KS718Geronimo×SundayL1468
Swedish cultivarOpera19Sunday×GeronimoL2109

GA096×ZarfamL18310

1392-93و 1391- 92هاي زراعی وضعیت اقلیمی ایستگاه اسالم آباد غرب طی سال-2جدول
Table 2. Climatic conditions of Islamabad-e-Gharb Research Station during 2012-2013 and 2013-2014

1393-1392
2013-2014

1392-1391
2012-2013

فصل
Season

بارندگی
Precipitation

(mm)

ماد
Temperature (°C)

بارندگی
Precipitation

(mm)

دما
Temperature (°C)

حداقل
Minimu

m

حداکثر
Maximu

m

متوسط
Averag

e

حداقل
Minimu

m

حداکثر
Maximu

m

متوسط
Averag

e

201.4-7.231.610.9145.9-4.632.812.3
پاییز

Autumn

227.7-12.421.23.7132.6-17.224.64.8
زمستان

Winter

70.9-5.237.416.356.2-5.237.815.8
بهار

Spring

نتایج و بحث
هـا بـراي صـفات    نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

اثـر محـیط بـر عملکـرد و     مورد ارزیابی  نشان داد کـه  
تعـداد روز تـا شـروع و    خصوصیات فنولوژیکی شـامل  
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ــیدگ     ــا رس ــداد روز ت ــین تع ــدهی و همچن ــان گل ی پای
عملکـرد  . دار بـود معنـی هـاي کلـزا   الیـن فیزیولوژیک 

بـه اسـتقرار   1391-92هـا در سـال زراعـی    باالي الیـن 
هـا و رشـد مناسـب قبـل از وقـوع سـرماي       خوب الیـن 

زمستان، به دلیل دماي مناسب در زمستان و پـاییز سـال   
، در حـالی کـه وقـوع    )3جـدول  (گـردد  ، بر مـی 1391

ــاییز  ــرما در پ ــتمرار آ92س ــث و اس ــتان، باع ن در زمس
هـا در سـال دوم آزمـایش    کاهش عملکـرد دانـه الیـن   

نتایج نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ در محیط . گردید
براي تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد روز تـا پایـان   

رســد کــه اثــر دار نبــوده و بــه نظــر مــیگلــدهی معنــی
. اختالط نداشته است) تیمار آبیاري(فنولوژي با محیط 

در تیمـار آبیـاري   درسـال  اثـر متقابـل   با توجه به اینکه
دار بـود  ژنوتیپ نیز در سطح احتمال یک درصد معنـی 

هـاي  العمل الیندهد که عکسو این موضوع نشان می
کلزا در سه تیمار آبیاري از سالی به سال دیگر متفاوت 

، بنابراین ترکیبـات  )ها ارائه نشده استداده(بوده است 
و تیمـار آبـی بـه عنـوان شـش محـیط در       مختلف سال 

م بـر مبنـاي شـش    نظرگرفته شده و تجزیه پایداري ارقا
.محیط انجام گرفت

وKS7 ،KR4 ،L183هـاي  نتایج نشان داد که الین
Opera 4049و 4192، 4346، 4367بــــه ترتیــــب بــــا

کیلوگرم در هکتار، داراي بیشـترین میـانگین عملکـرد    
، امـا توصـیه یـک    )3ولجد(دانه در شش محیط بودند 

رقم بایستی با احتیاط انجام گیرد و رقمی انتخاب شـود  
که عالوه بر دارا بودن عملکرد باال، نوسـانات کمتـري   
ــه ســال دیگــر و همچنــین در شــرایط تــنش   از ســالی ب
خشکی انتهاي فصل داشته باشد، بدین منظور پایـداري  

ی هاي مورد بررسی با استفاده از برخعملکرد دانه الین
).4جدول (پارامترهاي رایج پایداري محاسبه گردید 

ــانس   از نظـــر ضـــریب تغییـــرات محیطـــی و واریـ
ــن  ــی، الی ــاي محیط ــمن ) KS12(2و ) L183(10ه ض

اینکه داراي ضریب تغییرات محیطی کمتري بودند، از 
میانگین عملکـرد نسـبتا بـاالیی برخـوردار بودنـد و بـه       

). 4جدول (هاي پایدار انتخاب شدندعنوان ژنوتیپ
پایـداري  نتایج تجزیه همسبستگی بـین پارامترهـاي   

نشان داد که علی رغم همبسـتگی پـایین بـین واریـانس     
ــی و عملکــرد دانــه، ایــن همبســتگی مثبــت و       محیط

دهـد کـه   این موضوع نشان می. بود)*r=0.48(دار معنی
هایی با واریانس محیطی بیشـتر، عملکـرد دانـه    ژنوتیپ

هـاي  انـد، بنـابراین انتخـاب ژنوتیـپ    بیشتري نیـز داشـته  
پایدار با عملکرد باال با استفاده از این پارامتر مشکل بـه  

.رسدنظر می
بر خالف پارامتر واریانس محیطی، همبسـتگی بـین   

دار نبـود  درصد ضریب تغییرات و عملکـرد دانـه معنـی   
)r=0.32ns (تــوان بــر اســاس ایــن پــارامتر نســبت  و مــی

پایـدار بـا عملکـرد نسـبتاً بـاال،      هاي به گزینش ژنوتیپ
ــه پایــداري ژنوتیــپ. اقــدام نمــود ــزادر تجزی هــاي کل

Ahmadi(توسـط احمـدي و همکـاران     et al., 2012 (
ــر  ــی،   بـ ــرات محیطـ ــریب تغییـ ــاخص ضـ ــاس شـ اسـ

داراي Cometو PP-104-15E ،Electهـــاي ژنوتیـــپ
جاویـدفر و همکـاران   . ضریب تغییرات بودنـد کمترین

)Javidfar et al., 2004 (   بــا اســتفاده از ایــن روش
ــپ ــزا  ژنوتیـ ــاي کلـ و Parade ،SLM046 ،Fornaxهـ

Licordهاي پایدار معرفی کردندرا به عنوان ژنوتیپ.
ــر اســاس شــاخص  ــوکال، ب ــداري ش ــانس پای واری

داراي ) L183(10و ) L72( ،9)L210(6هـــاي الیـــن
. کمترین مقدار و از کمترین تغییرات برخوردار بودنـد 

دار بـین ایـن دو   با توجه به عدم وجود همبستگی معنـی 
پارامتر و عملکرد دانه، همانند درصد ضریب تغییـرات  

هاي پایدار با توان نسبت به گزینش ژنوتیپمحیطی می
ــدام کــرد  ــاال اق ــا اســتفاده از روش . عملکــرد نســبتاً ب ب

ــل  ــارت و راس ، )Eberhart and Russell, 1966(ابره
انگین عملکرد باال، ضریب رگرسیون هاي با میژنوتیپ

نزدیک به یک و انحراف از خط رگرسیون پـایین، بـه   
هاي با سازگاري عمومی خوب توصیف عنوان ژنوتیپ

علــی رغــم همبســتگی پــایین بــین ضــریب  . شــوندمــی
ــت و    ــن همبســتگی مثب ــه، ای رگرســیون و عملکــرد دان
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دهـد  بود و این موضـوع نشـان مـی   ) r=*0.49(دار معنی
هاي مورد بررسی در شرایط مطلوب محیطـی،  ینکه ال

هـاي  بر این اساس الیـن . اندعملکرد دانه بیشتري داشته
1)HW113 ( 10و)L183 (  ــن ــوان الی ــه عن ــا  ب ــایی ب ه

. سازگاري عمومی و عملکرد نسبتاً باال شناسایی شـدند 
در تطابق با این نتایج در آزمایش جعفـري و همکـاران   

)Jafari et al., 2014 (ز الین نیL183 با استفاده از روش
ــزا    ــن کل ــوان پایــدارترین الی ــه عن ابرهــارت و راســل ب

با توجه به مثبت بودن همبسـتگی بـین   .شناسایی گردید
ــه، رقــم      ــیون و عملکــرد دان ــریب رگرس و Operaض

ــن ــاالي  KR4و L146هــاي الی ــودن مقــادیر ب ــا دارا ب ب
ــه    ــی ب ــازگاري خصوص ــیون، داراي س ــریب رگرس ض

ــین  شــرایط اقل ــوده و در چن ــرتنش ب یمــی مناســب و غی
. باشــندشــرایطی داراي پتانســیل عملکــرد بــاالتري مــی

نتایج نشان داد که رقم احمـدي بـا دارا بـودن کمتـرین     
میزان ضریب رگرسیون و کمترین ضریب تغییرات، از 

هـا در  سازگاري خصوصی بیشتري نسبت به سایر الیـن 
ي داراي هـا از بـین الیـن  . شرایط تـنش برخـوردار بـود   

از ضــریب تشــخیص L183ســازگاري عمــومی، الیــن 
نسبتاً باالیی برخوردار بود، اما به طور کلـی همبسـتگی   

باشـد  دار نمیبین ضریب تشخیص و عملکرد دانه معنی
تــوان بــر اســاس ایــن پــارامتر بــه طــور و بنــابراین نمــی

ــم ــن   ه ــزینش الی ــه گ ــبت ب ــان نس ــدار و  زم ــاي پای ه
ــود  ــدام نمـ ــول اقـ ــدي و در . پرمحصـ ــایش احمـ آزمـ

Ahmadi(همکاران  et al., 2012 (هـاي  نیز اکثر ژنوتیپ
کلــزا از ضــریب تبیــین بــاالیی برخــوردار بودنــد و      
ــل    ــر اســاس ایــن شــاخص قاب تفــاوت پایــداري آنهــا ب

ــود ــاران  . تشـــخیص نبـ ــایخ و همکـ ــایش مشـ در آزمـ
)Mashayekh et al., 2014 ( ــخیص ــریب تش ــز ض نی

ــپ   ــت ژنوتی ــایی نتوانس ــه تنه ــاب ــزا را ه ــدار کل ي پای
شناســـایی کنـــد، بـــا ایـــن حـــال دهقـــانپور و مقـــدم 

)Dehghanpour and Moghaddam, 1999 (  در ارزیـابی
ــزارش   ــی زودرس ذرت گ ــدهاي زودرس و خیل هیبری
نمودنـد کــه اسـتفاده از ضــریب تشـخیص در گــزینش    

در . ها بوده استارقام پرمحصول مفیدتر از سایر روش
بــه ) L210(9و ) L146(8هــاي آزمــایش حاضــر الیــن

ترتیب داراي بیشترین ضریب تشـخیص بودنـد و الیـن    
L146 کیلــوگرم در هکتــار، از 4002بــا عملکــرد دانــه

میانگین عملکرد باالیی برخوردار بود، اما عملکرد دانه 
ــن  ــا L210الی ــر از  3576ب ــار، کمت ــوگرم در هکت کیل

. میانگین عملکرد کل بود
L183( ،15(10از نظر شـاخص برتـري، سـه الیـن    

)KR4 ( 18و)KS7 (   از بیشترین پایداري عملکـرد دانـه
با توجه به همبسـتگی منفـی بـاال بـین     . برخوردار بودند

ــر     ــی ب ــک شــاخص مبتن ــوان ی ــه عن ــري ب شــاخص برت
رسـد  ، به نظر مـی )r=-*0.94(واریانس با عملکرد دانه 

هـاي  توانـد در شناسـایی ژنوتیـپ   که این شـاخص مـی  
.ار مفید باشدپرمحصول و پاید

تجزیه اثر متقابـل ژنوتیـپ در محـیط بـا اسـتفاده از      
نشــان داد کــه ســه مولفــه اصــلی اول     AMMIمــدل 

درصـد  5/14و 2/23، 4/51دار شده و به ترتیـب  معنی
ــه    ــپ در محــیط را توجی ــل ژنوتی ــر متقاب ــرات اث از تغیی

درصد از 8/10کردند و مولفه اصلی باقی مانده حدود 
AMMIدر مــدل . بــل را توجیــه کــردتغییــرات اثــر متقا

اسـتفاده  ASVبراي تجزیه پایداري از شاخص پایداري 
کـه نشـان   ) ASV(از نظر شاخص پایداري امی . گردید

ها در مولفـه اول و دوم اثـر   دهنده میزان مشارکت الین
ــپ  ــل ژنوتی ــی متقاب ــیط م ــد،در مح ــنباش ــاي الی 9ه

)L210( ،13)L201 ( 16و)Karaj2 ( ن بــــا دارا بــــود
از بیشترین پایداري عملکـرد دانـه   ASVکمترین مقدار

. برخوردار بودند
ــم   ــزینش ه ــاس روش گ ــر اس ــرد و  ب ــان عملک زم

ــداري  ــن)  Kang, 1993(پای KS7( ،15(18هــاي الی
)KR4 ( 10و)L183  ( هـا  به عنوان پایدارترین ژنوتیـپ

نتایج تجزیـه همبسـتگی بـین    ). 5جدول (شناخته شدند 
تجزیـه پایــداري و عملکـرد دانــه   پارامترهـاي مختلــف 

زمان و عملکـرد  نشان داد که پارامتر روش گزینش هم
ــی   ــت معنـ ــتگی مثبـ ــه داراي همبسـ ــد دانـ داري بودنـ
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1392و 1391هاي زراعی هاي کلزا در تیمارهاي آبیاري طی سالدانه الینمیانگین عملکرد-3جدول 
Table 3. Average seed yield of rapeseed lines in irrigation treatments during 2012 and 2013

1392
2013

1391
2012

نام الین
Name of line

شماره
No.

یاز مرحله گلدهیاريقطع آب
Irrigation withhold from flowering stage

خورجینیلاز مرحله تشکیاريقطع آب
Irrigation withhold from silique formation

بدون تنش
Normal

قطع آبیاري از مرحله گلدهی
Irrigation withhold from flowering stage

خورجینقطع آبیاري از مرحله تشکیل 
Irrigation withhold from silique formation

بدون تنش
Normal

268631993693463843654367HW1131
335436793899467844893818KS122
230629904133390540123704KARAJ13
220731194040308142174741KR184
227633364489381848984591L735
277130453895423745494275L726
265725684637351934784283HW1017
262129733694483844125475L1468
282030413683383236674411L2109
339738933788446841195489L18310
338231533970389537754078SW10111
318432113334402143833809L512
308227523542427348704826L20113
329336313274409441875544HW11814
353640623130422947926328KR415
323141433668359436554592KARAJ216
311239653157385238043731Ahmadi17
370742143303454444455989KS718
290134643393383438306869Opera19
Meanمیانگین297533913722407142084785
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هاي کلزاپایداري محاسبه شده براي الینهاي میانگین عملکرد دانه و شاخص-4جدول 
Table 4. Seed yield and calculated stability indices for rapeseed lines

ص برتري
شاخ

Superior index)Pi
(

ارزش پایداري امی
A

M
M

I stability value)
ASV

(

ضریب تغییرات محیطی
Coefficient  of environm

ent al variance)
C.V .

(

واریا
س محیطی

ن
Environm

ental variance)
S

2i
(

ضریب رگرسیون
Coefficient

of regression
)bi

(

انحراف از رگرسیون
D

eviation from
 regression)

S
2di

(

ص
ضریب تشخی

Coefficient
of determ

ination
)

R
2

(

ک
س ری

اکواالن
W

ricke's ecovalence)
W

i2
(

س پایداري شوکال
واریان

shukla's stabilit y variance)
σ

2i
(

عملکرد دانه
Seed yield (kg.ha

نام (1-
الین

N
am

e of line

شماره 
N

o.

79565817205905911.071565750.7963548635362593825HW1131
87141340132522680.432204370.30154336286096883986KS122

128230939205107590.813009720.53127552271129353508KARAJ13
99038616268622011.252771160.74123810869038533568KR184
75585329259565181.273752280.69164686591880883901L735
83375523195230711.001429230.7857169431797773795L726

118794831246965230.854972020.432031779113390743524HW1017
482347192812195181.68860760.94128345471572584002L1468
9701656163280500.86296690.931570868628473576L2109
29734019175296711.041058180.8442713823719614192L18310
96802523101318600.45618170.6286759148333213709SW10111

110613826132419300.561428490.5396904454002613657L512
6850796238104391.261961970.8192774151694513891L20113
43197832217181481.181858280.7980983845105804004HW11814
249849542612712681.465013280.682436184135989854346KR415
78732413132296820.491647330.43119165266442453814KARAJ216

121854228101379650.281330810.23159866989187543604Ahmadi17
23713342218518801.1637891000.64156744687442734367KS718
409026743520274101.897036070.724443958248188994049Opera19
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هاي کلزا به روش گزینش هم زمان براي عملکرد و پایداريتجزیه پایداري عملکرد دانه الین-5جدول 
Table 5. Stability analysis of rapeseed lines using simultaneous selection for yield and stability

اثر توام عملکرد و 
پایداري

YS

میزان پایداري
Stability

rating

واریانس پایداري
شوکال

)σ2i(

رتبه تصحیح شده
Adjustment to

Rank

تصحیح رتبه
Adjusting

Rank

رتبه عملکرد دانه
Rank of seed

yield

عملکرد دانه
Seed yield (kg.ha-

1)
الیننام 

Name of line
شماره
No.

2-83536259100103825HW1131
5-88609688130133986KS122
-8-871129350-113508KARAJ13
-6-869038532-133568KR184
4-89188088120123901L735
0-831797778083795L726
-7-8113390741-123524HW1017
6-87157258140144002L1468
-1-4862846.83-143576L2109
10-82371961181174192L18310
-1-848333217073709SW10111
-2-854002616063657L512
3-85169451110113891L20113
7-84510580150154004HW11814

11-813598985191184346KR415
1-866442459093814KARAJ216
-3-889187545053604Ahmadi17
12-88744273201194367KS718
8-824818899160164049opera19

Total mean=3859 kg.ha-1کیلوگرم در هکتار3859= میانگین کل

298Least significant difference (LSD0.05) =298= دار در سطح پنج درصدحداقل تفاوت معنی

ار کلزاهاي پرمحصول و پایدهاي پایداري در گزینش الینمقایسه آماره-6جدول 
Table 6. Comparisons of stability indices in selection of high yield stable rapeseed lines

آماره هاي پایداري
Stability indices

الین هاي انتخابی
Selected lines

هاي انتخاب شدهالینمیانگین عملکرد دانه
Mean seed yield of selected lines (kg.ha-

1)
انس محیطی، درصد ضریب تغییراتواری

Environmental variance, coefficient of variation (%)SW101 ،Karaj2 ،Ahmadi3709
اکواالنس ریک و واریانس پایداري شوکال

Wricke ecovalence and Stability variance of ShuklaL72 ،L210 و L1833854
انحراف از رگرسیون+ضریب رگرسیون

Seed yield + Regression coefficient + deviation from regressionHW113 و L1834009
ضریب تشخیص

Coefficient of determinationL146 ،L210 و L1833923
شاخص برتري و گزینش هم زمان عملکرد و پایداري

Geometric mean + Priority Index + simultaneous selection for yield and stabilityL183 ،KR4 و KS74011
شاخص ارزش پایداري

AMMI stability ValueL210 ،L201 و Karaj23860
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)0.97*=r ( ــی ــن موضــوع نشــان م ــه روش و ای ــد ک ده
توانـد بـه عنـوان یـک روش قابـل      زمان میگزینش هم

هاي پایـدار مـورد اسـتفاده    اعتماد براي انتخاب ژنوتیپ
روش گـزینش  ) Moghadam, 2003(مقـدم  . قرار گیرد

هـاي  زمان براي عملکرد و پایداري را با سایر آمارههم
پایداري در گیاه ذرت مورد مقایسه قـرار داده و نتیجـه   

زمـان بـراي   گرفت که با استفاده از روش گـزینش هـم  
پایــداري، بــه دلیــل تاکیــد بیشــتر بــر عملکــرد دانــه و

ــداري مــی ــان بیشــتري  جــزء پای ــا اطمین ــوان ب ــد ت فراین
در آزمایش احمدي و همکـاران  . گزینش را انجام داد

)Ahmadi et al., 2012 (   ــوام ــزینش ت ــاس گ ــر اس ب
هـاي کلـزا بـه روش    عملکرد و پایداري بـراي ژنوتیـپ  

ــگ  ــپ)Kang, 1993(کانـ ــاي ، ژنوتیـ ، PP-308-8هـ
RGS003 ،Taparo ،Option وShiralee  به عنوان ارقـام

. پرمحصول پایدار انتخاب شدند
هاي مختلف پایـداري مـورد اسـتفاده    مقایسه آماره
هـاي  نشـان داد کـه الیـن   ) 6جـدول  (در این آزمـایش  

گزینش شـده بـر اسـاس ایـن پارامترهـا لزومـاً یکسـان        
هـاي  بر اسـاس اکثـر آمـاره   L183نیستند، هر چند الین 

هاي برتر انتخـاب شـد،   پایداري، به عنوان یکی از الین
ي انتخـابی تطـابق زیـادي    هااما در خصوص سایر الین

در خصـوص  . هـاي پایـداري وجـود نداشـت    بین آماره
هاي هاي مختلف پایداري در گزینش الینتطابق آماره

پایدار و پرمحصول گزارشات متفاوتی وجـود دارد بـه   
جاویــد فــر و همکــاران  طــوري کــه در آزمــایش  

)Javidfar et al., 2004(هاي مختلف ، استفاده از روش
نند روش ابرهارت و راسل، ضریب تغییرات پایداري ما

ژنوتیپی، واریانس پایداري شوکال و اکوواالنس ریک 
هـاي پایـدار کلـزا منجـر بـه      به منظور شناسایی ژنوتیپ

ــپ  ــایی ژنوتی ــد  شناس ــابهی ش ــاي مش ــایش . ه در آزم
Ahmadi(احمدي و همکـاران   et al., 2012 (  ترتیـب و

مختلـف  هـاي هاي انتخـابی کلـزا در روش  نوع ژنوتیپ
ــداري شــامل روش ــارامتري و  پای ــارامتري و ناپ هــاي پ

زمان عملکرد و پایداري بـه صـورت   روش گزینش هم

جزئی متفـاوت بـود و در آزمـایش پـورداد و جمشـید      
از ) Pourdad and Jamshid Moghadam, 2013(مقـدم  
باي پالت بـه عنـوان یـک روش کارآمـد     GGEروش 

حیط نام برده شده براي بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در م
.است

بـر  ، انتخاب 6بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
اســاس واریــانس فنــوتیپی، ضــریب تغییــرات محیطــی، 

و شاخص ارزش پایداري و همچنین اکـواالنس ریـک  
هایی بـا  واریانس پایداري شوکال منجر به گزینش الین

اسـتفاده از شـاخص ضـریب    . عملکرد پایین شده است
هایی شده اسـت کـه از   ه گزینش الینتشخیص منجر ب

نظر عملکرد دانه در محدوده میانگین کل قرار دارنـد،  
زمـان  اما استفاده از شاخص برتري و روش گزینش هم

هاي عملکرد و پایداري از یک طرف و همچنین آماره
منجر مربوط به روش ابرهارت و راسل از طرف دیگر، 

ه بـا پایـداري   هاي پرمحصول کلزا همرابه انتخاب الین
نتـایج نشـان داد کـه در اکثـر     . عملکرد دانه شده اسـت 

هـاي  الینیکی از L183هاي مورد استفاده، الین روش
4192این الیـن داراي عملکـرد   . باشدگزینش شده می

هــاي توانــد در برنامــهکیلــوگرم در هکتــار بــوده و مــی
ــن  ــوان یکــی الی ــه عن ــا  اصــالحی ب هــاي پرمحصــول ب

بـا توجـه بـه    . دانه در نظر گرفته شـود پایداري عملکرد
مفیــــد بــــودن شــــاخص برتــــري و روش گــــزینش

هــاي همزمــان عملکــرد و پایــداري در انتخــاب الیــن 
ــن   ــداري، پــس از الی ــا پای ، L183پرمحصــول همــراه ب

4367به ترتیب با عملکردهـاي  KR4و KS7هاي الین
ــن 4346و  ــوان الی ــه عن ــا  ب ــراه ب ــاي پرمحصــول هم ه

ــل قبــول شناســایی شــدند پایــداري عملکــ رقــم . رد قاب
Opera ــن ــا  L146و الیـ ــب بـ ــه ترتیـ 4002و 4048بـ

کیلوگرم در هکتار کـه از عملکـرد دانـه نسـبتاً بـاالیی      
ــاره   ــد، از نظــر هــیچ کــدام از آم هــاي برخــوردار بودن

پایداري به عنوان الین پایدار انتخاب نشـدند، امـا ایـن    
ب کـه رشـد   ها در شرایط بدون تنش و اقلیم مناسالین

مناسبی در پاییز داشته باشند، از پتانسیل عملکرد باالیی 
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کـه بـه تـازگی بـراي     رقـم احمـدي   . برخوردار هستند
شــده بــا میــانگین منــاطق معتــدل ســرد کشــور معرفــی

کیلــوگرم در هکتــار از واریــانس و   3600عملکــرد 
ــود و  ــوردار بـ ــایینی برخـ ــرات پـ ــریب تغییـ افـــتضـ

ــایینی در شــرایط   ــه نظــر  عملکــرد پ ــنش داشــت و ب ت
شرایط توان از این رقم براي کاشت دررسد که میمی

تنش خشکی انتهاي فصل در منطقـه اجـراي آزمـایش،    
.استفاده کرد
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Evaluation of grain yield stability of new rapeseed (Brassica napus L.) lines
under terminal drought stress conditions

Sharifi, Sh.1, A. Rezaeizad2 and L. Shoshtari3

ABSTRACT
Sharifi, Sh., A. Rezaeizad and L. Shoshtari. 2016. Evaluation of grain yield stability of new rapeseed (Brassica napus L.)

lines under terminal drought stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 17(4):288 -300. (In Persian).

To identify high yielding rapeseed lines with grain yield stablity under different moisture conditions, a field

experiment was carried out consisting of 17 new rapeseed lines and two cultivars (Ahmadi and Opera). The

genotypes were compared using randomized complete block design with three replications under three

moisture conditions for two cropping seasons (2012-2013 and 2013-2014) at agricultural research station of

Islamabad-e-Gharb, Kermanshah, Iran. Three irrigation regimes included; normal irrigation, no irrigation from

flowering stage and no irrigation from silique stage. Considering significant year × genotype × irrigation

regime interaction effect, some stability statistics was calculated for selection of high yielding lines with seed

yield stability. Results showed that line L183 had the highest seed yield stability using different stability

statistics. This line had 4129 kg.ha-1 seed yield. However, considering stability statistics such as superiority

parameter and simultaneous selection methods for seed yield and stability, lines KS7 and KR4 with 4367 and

4346 kg.ha-1, respectively, were also identified as high yielding lines with seed yiled stability. New cultivar,

Ahmadi, with 3600 kg.ha1 had the low environmental variance and coefficient of variation under different

irrigation regimes, could be considered for being grown under terminal drought stress conditions.

Keywords: Drought stress, Parametric methods, Rapeseed and Stability statistics.
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