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  تريتيکاله با مقايسه در اوليه پايرمتريتي جديد ۀغل عملکرد پايداري بررسي

 امي روش با نان گندم و
 

 *3شاهسوندحسني حسين و 2نژادمحمدي قاسم ،1زادهفرخ سارا

  کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، ۀدانشکد نباتات، اصالح ارشد کارشناسی ۀآموختدانش .1

 داراب مرکز فارس، ورن پیام نشگاهدا مدرس و

  کشاورزی ۀدانشکد نباتات، اصالح و زراعت بخش نباتات، اصالح دانشیار .2

 کرمان باهنر شهید دانشگاه غالت، در محیطی هایتنش علمی قطب و

  شیراز دانشگاه کشاورزی، ۀدانشکد نباتات، اصالح و زراعت بخش نباتات، اصالح دانشیار .3

 غالت طیمحی هایتنش علمی قطب عضو و

 (11/11/1333 تصویب: تاریخ - 1/4/1333 دریافت: )تاریخ

 

 چکيده

 جدید ۀغل (الین) رگۀ هشت شامل (ژنوتیپ) نمون ژن هفده ۀدان عملکرد پایداری بررسی این در

 تصادفی کامل هایبلوک طرح در نان گندم رقم چهار و تریتیکاله امیدبخش ۀرگ پنج پایرم،تریتی

 با 1383-88 و 1385-84 ،1382-81 ،1381-81 زراعی هایسال طی محیط هفت در تکرار سه با

 متقابل های گذاریاثر و پذیر جمع افزایشی های گذاریاثر ۀتجزی نتایج .شد بررسی امی روش

 دارمعنی بسیار محیط در نمون ژن متقابل اثر و محیط اصلی های اثرگذاری که داد نشان پذیرضرب

 (IPCI) متقابل اثر اول اصلی ۀلفؤم سه توسط آن مربعات مجموع از درصد 43/83 کهطوریبه بود

 اثر اصلی ۀلفؤم سومین و دومین اولین، محیطی و ینمون ژن اجزای پالتبای نتایج شد. تبیین

 مدل در EV3 و SIPC3 پایداری هایآماره ها،محیط و هانمون ژن عملکرد هایمیانگین و متقابل

AMMI3 یپایدارنا واکنش نان گندم زراعی ارقام که داد نشان ینمون ژن شواکن الگوی ۀتجزی و 

 سازگاری دارای کویر گندم رقم و 4118 و 4115 تریتیکاله رگۀ دو و ضعیف پایداری تا

 را واکنش پایدارترین پایرمتریتی جدید ۀغل هایرگه ولی بودند )کرمان( ششم محیط با خصوصی

 ۀمنطق به خصوصی سازگاری {6-(Cr/b)(Ka/b)} اولیه یبیترک رگۀ و داشتند مختلف هایمحیط در

 و میانگین از بیش عملکرد با 5-(Cr/b)(Ka/b) پایرمتریتی ۀاولی ترکیبی رگۀ داد. نشان ریزنی

 تولید مرتعی رگۀ عنوانبه تواندمی که شد شناخته نمون ژن بهترین مطلوب عمومی سازگاری

  گیرد. قرار استفاده مورد دانه و علوفه

 

  امی. ۀتجزی ی،نمون ژن واکنش الگوی محیط، و نمون ژن متقابل اثر کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

 ژنتيکي، های عامل ثيرأت از ناشي کمي، صفات بروز

 ,Allard & Bradshaw ) است آنها متقابل اثر و محيطي

1964; Hussein et al., 2000) ناشي متقابل اثر اين که 

 است محيطي تغييرات به هاننمو ژن متفاوت واکنش از

(Vargas et al., 2001.) موجب متقابل اثر وجود 
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 پذيریوراثت کاهش ها،نمون ژن ارزيابي شدن پيچيده

 صورت در شود.مي گزينش از ناشي بازده و صفات

 برای محيط، و نمون ژن متقابل اثر شدن دارمعني

 استفاده پايداری هایآماره از بايد برتر رقم شناسايي

 اثر توصيف سبب به چندمتغيره آماری هایروش د.کر

 نسبت چندبعدی هایمدل در محيط با نمون ژن متقابل

 Najafian) کارآمدترند متغيره يک معمول هایروش به

et al., 2010.) مانند چندمتغيره هایروش از Lin 

 و هانمون ژن بندیگروه برای ایخوشه ۀتجزي از (1982)

 تجزيه از Perkinz (1972) و ايداریپ حيث از هامحيط

 متقابل اثر ماهيت شناخت منظوربه اصلي هایمؤلفه به

 ۀتجزي از همچنين اند.گرفته بهره محيط در نمون ژن

 برای ينمون ژن واکنش 4الگوی ۀتجزي و هاعامل

 آنها متقابل اثر نظر از هامحيط و هانمون ژن بندی طبقه

 هایروش (.Tai, 1979) است  شده استفاده هامحيط با

 ۀتجزي رگرسيون، ۀتجزي جمله از بسياری آماری

 ارزيابي برای اصلي های لفهؤم به تجزيه و واريانس

 اثرهای برآورد و مختلف های محيط در ارقام سازگاری

 اند.شده ارائه آنها متقابل اثر و محيط و نمون ژن اصلي

 ميانگين رگرسيون ۀتجزي روش گفت بتوان شايد

 روش ترينمعمول محيطي هایارزش روی هامونن ژن

 Yates and Cochran توسط که است پايداری ۀتجزي در

(1938،) Finlay & Wilkinson  (1963) و Eberhart & 

Russell (1966) اين با است. شده استفاده و معرفي 

 اساسي هایفرضيه از برخي موارد از بسياری در حال

 به توان مي بين اين از که نيستند، صادق ها روش اين

 اختالط ها،محيط به هانمون ژن غيرخطي واکنش

 و محيط و نمون ژن اصلي اثرهای يا متقابل اثرهای

 به محيطي شاخص يا مستقل متغير وابستگي سرانجام

 Basford) کرد اشاره ها(نمون ژن )ميانگين تابع متغير

& Cooper, 1998.) مدل با انسيوار ۀيتجز روش در 

 نقش محيط و نمون ژن اصلي اثر برای ريپذ جمع

 روشن متقابل اثر در هامحيط يا هانمون ژن ساختاری

 اثر بررسي در نيز اصلي هایلفهؤم به تجزيه از شود.نمي

 اشکال است.  شده استفاده محيط و نمون ژن متقابل

 پذيرجمع اصلي های اثرگذاری اختالط روش اين ةعمد

                                                                                
1. Pattern analysis 

 با نمون ژن پذيرضرب متقابل اثر با محيط و نمون ژن

 (.(Zobel & Gauch, 1996 است محيط

Kempton (1984) و Zobel & Gauch (1996) 

 ۀ)تجزي پذيرجمع مدل دو هر از گيریبهره برای

 ارزيابي در اصلي( هایلفهؤ)م پذيرضرب و واريانس(

 اصلي اثرهای توام مدل يا امي روش ارقام پايداری

 واقع در دند.کر ارائه را پذيرضرب متقابل اثر و پذير جمع

 استفاده پذيرجمع مدل از تنها روش اين در چنانچه

 در است.  شده انجام معمول واريانس ۀتجزي تنها شود

 مدل به را اصلي ۀلفؤم چند يا يک توانمي موارد ديگر

 ,... ,AMMI1نمادهای از صورت اين در که دکر اضافه

AMMIN قوی بسيار ابزاری امي مدل شود.مي استفاده 

 در نمون ژن بزرگ هایماتريس تفسير و تجزيه در

 بر هامحيط و هانمون ژن يابينقطه با زيرا است، محيط

 فضای اين از استفاده با توانمي 2پالتبای روی

 و يکديگر به نسبت را هانمون ژن موقعيت مختصاتي

 ,.Zobel et al) کرد شناسايي بررسي مورد هایمحيط

1988; Karimzadeh et al., 2008.) ۀتجزي هایمدل در 

 هایروش از زمانهم طوربه ينمون ژن واکنش الگوی

 برداريابي های روش و ایخوشه ۀتجزي مانند بندیدسته

 تجزيه اصلي، هایلفهؤم به تجزيه مانند يابيمقياس و

  ماتريس تغييرات بيشينۀ دادن نشان برای هاعامل به

 تغييرات از زيادی درصد و استفاده محيط در نمون ژن

 هایاثر ةداس ريتفس یبرا کمتری ابعاد در چندبعدی

 کمي درصد مواردی در اگر شود.مي داده نشان متقابل

 دقت شود تبيين اصلي هایلفهؤم ۀوسيلبه متقابل اثر از

 متقابل اثر از روشن شکل ۀارائ و يافته افزايش برآوردها

 ةاستفاد علت (.Crossa et al., 1990) دشومي ميسر

 مجموع از بزرگي بخش توجيه امي روش از گسترده

 اصلي های گذاریاثر جداسازی و متقابل اثرهای مربعات

 & Ebdon) است يکديگر از متقابل های گذاریاثر و

Gauch, 2002.) اين از آمده دست به نتايج از همچنين 

 چون اصالحي هایبرنامه در ريزیپايه برای روش

 استفاده مناسب محيط انتخاب و خصوصي اریسازگ

 & Tarakanovas (.Guach & Zobel, 1997) شودمي

Ruzgas (2006) روش يک عنوانبه را امي روش نيز 

                                                                                
2. Biplot 
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 و معرفي محيط و نمون ژن متقابل اثر بررسي برای ثرؤم

 تواندمي آن از حاصل پالت بای نتايج که کردند بيان

 يا و مختلف هایطمحي در کشت برای را مناسب ارقام

 Guach نظر بنابر سازد. مشخص خاص محيطي شرايط

& Zobel (1997،) Yan & Hunt (2001) و Akcura et 

al. (2005) امي مدل در دارمعني اول مؤلفۀ دو داشتن 

 محيط و نمون ژن متقابل اثر بررسي برای حالت بهترين

 نمون ژن ده بررسي در Rharrabti et al. (2003) است.

 فصل دو طي ایمزرعه آزمايش ده در دوروم دمگن

 با اسپانيا جنوب و شمال در (4333 و 4330) زراعي

 و فينلي خطي رگرسيون تجزيۀ هایروش از استفاده

 تجزيۀ که دادند نشان امي تجزيۀ و ويلکينسون

 دادن نشان در هايينقص و نبود کارا خطي رگرسيون

 از کوچکي بخش و داشت همراه به متقابل اثر الگوهای

 را آن علت که داد توضيح را متقابل اثر مربعات مجموع

 روش در اصلي های اثرگذاری و متقابل اثر اختالط

 نموني ژن پاسخ بيني پيش در ناتواني و رگرسيوني

 مدل کارآمدی کهدرحالي دانست، هامحيط به غيرخطي

  .شد محرز متقابل اثر الگوهای تشريح در امي

Aghaee-Sarbarzeh et al. (2007, 2012) و 

Nikkhah et al. (2007) تعيين در امي روش از 

 برای خصوصي و عمومي سازگاری با پايدار های نمون ژن

 Mohammadi et al. اند.کرده استفاده مختلف های مکان

 اثر دوروم گندم نموني ژن واکنش الگوی تجزيۀ در (2011)

 گزارش اول لياص مؤلفۀ چهار برای را داریمعني متقابل

 اثر مربعات مجموع از درصد 43 ميانگين طوربه و کردند

  شد. بيان اصلي مؤلفۀ دو توسط متقابل

 گندم تالقي از 4338 دهۀ در پايرمتريتي جديد غلۀ

 با )هگزاپلوئيد( الد شش يا )تتراپلوئيد( چهارالد زراعي

 ساحل شور علف وحشي )ديپلوئيد( دوالد گونۀ

(Thinopyrum bessarabicum, 2n=2x=14, E
b
E

b) در 

 با رويارويي یبرا دياکتاپلوئ و الد شش یديپلوئ سطح دو

 شده ايجاد یشور و يخشک ژهيو هب يطيمح یهاتنش

 قابليت است توانسته نآ الد شش نوع امروزه است.

 باشد داشته را ديجد ۀغل کي عنوانهب ظهور (ليپتانس)

 ی(هاژنوم) ژنگان همۀ یدارا شدهجاديا یهارگه چون

 در تا است  شده اطالق آنها بر هياول ةواژ هستند نيوالد

 تفاوتم نيستند دارا را نيوالد ژنگان همۀ که هيثانو برابر

 ,Shahsevand Hassani & Soltaninejad) دنباش

 الد شش پايرم تريتي اوليۀ هایرگه (.2006

AABBE
b
E

b
, 2n=6x=42)) قابل شوری به تحمل 

 دارای اما دهند، مي نشان سديم ریکل نمک به توجهي

 ناپايداری اندکي و ديررسي سنبله، محور  شکنندگي

 اوليه های تريتيکاله مانند  ميوز  تقسيم  در کروموزومي

  هستند.

  صفات اصالحي هایروش انواع با که گونههمان

 اصالح است، شده برطرف تريتيکاله زراعي نامطلوب

  آن زراعي  نامطوب  صفات  حذف و اوليه پايرمتريتي

 ,.Shahsavand Hassani et al) نيست انتظار از دور نيز

 فرآيند در محيط و نمون ژن بين متقابل اثر(. 2003

 است، اهميت دارای جديد هایرگه آزادسازی

 هایآزمايش در جديد هایرگه ارزيابي که طوری به

 به آنها سازگاری درجۀ شناسايي منظور به يکنواخت

 ,Jarrah & Geng) است مهم محيطي تفاوتم شرايط

 و بررسي جديد، هایرگه معرفي راستای در (.1997

 به توجه با محيط در نمون ژن متقابل اثر شناخت

 زيادی اهميت کشور مختلف مناطق هوايي و آب شرايط

 را شرايطي تواندمي محيط در نمون ژن متقابل اثر دارد.

 مکان با مثبت قابلمت اثر دارای های نمون ژن گزينش در

 از وری )بهره منطقه آن معمول محيطي شرايط و

 کم تغييرات با هاینمون ژن يا خصوصي( سازگاری

 بياورد وجود به عملکرد( پايداری از وری )بهره عملکرد

(Annicchiarico, 2002.) اثر شناخت و بررسي بدون 

 هایآزمايش از گيری نتيجه محيط در نمون ژن متقابل

 واکنش زيرا ندارد، چنداني اعتبار نژادیبه و يزراعبه

 است متفاوت مختلف هایمحيط در ها نمون ژن

(Gauch, 1992.) در پايرمتريتي غلۀ اينکه به توجه با 

 نامساعد شرايط در و است  شده تحقيقات وارد تازه ايران

 دارد، را تريتيکاله و گندم با رقابت توان محيطي

 متقابل اثر تجزيۀ بررسي هدف، پژوهش اين در بنابراين

 غلۀ اوليۀ هایرگه دانۀ عملکرد برای محيط و نمون ژن

 و ايراني نان گندم ارقام با مقايسه در پايرمتريتي جديد

 ايران در بار نخستين برای تريتيکاله اميدبخش هایرگه

 و جديد هایرگه اين پايداری ارزيابي جهت در

 سازگاری با پايرمتريتي گندم هاینمون ژن شناسايي

  است. ايران جنوب نواحي به خصوصي
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 هاروش و مواد
 گیاهی مواد

 هگزاپلوئيد( پلوئيد،)آمفي الد شش ناجورالد، نمون ژن هفده

 پنج پايرم، تريتي اوليۀ ترکيبي و اوليه رگۀ هشت شامل

  ايراني. نان گندم رقم چهار و تريتيکاله جديد رگۀ

 

 هاروش

 کامل هایبلوک طرح در (6 )جدول نمون ژن هفده

 مترمربع 4 آزمايشي واحدهای با و تکرار سه با تصادفي

 رديف فاصلۀ و متر 9 طول به کاشت رديف چهار شامل

 در (4 )جدول جداگانه محيط هفت در متریسانتي 38

 زراعي هایسال در فارس ريزني و سيرجان کرمان، مناطق

 تهکاش 4903-00 و 06-4903 ،04-4902 ،08-4904

 ،هرز های علف کنترل ،آبياری رشد ةدور طول در شدند.

 الزم زراعيبه هاینظارت ديگر و جانابه هایبوته حذف

 واحد هر از مترمربع 4 در دانه عملکرد .گرفت صورت

 بر کرت( هر برای حاشيه از بخشي حذف )با آزمايش

 مرکب واريانس تجزيۀ شد. گيری اندازه هکتار در تن حسب

 سپس و انجام SAS افزار نرم با (2 )جدول دعملکر صفت

 محيط در نمون ژن متقابل اثرهای امي مدل از استفاده با

 امي مدل در (.0تا  9های  )جدول شدند تفسير و تجزيه

(Zobel et al., 1988:) 

 
1

N
Y g e nijK i j in jn ij ijkn

          


  

 k،  تکرار در و j محيط در i نمون ژن عملکرد Yijk مقادير

 ميانگين )اختالف i نمون ژن اصلي اثر gi ل،ک ميانگين

 j محيط اصلي اثر ej ،ها( نمون ژن ميانگين از i نمون ژن

 مقدار n ها(،محيط ميانگين از j محيط ميانگين )اختالف

 مدل در مانده باقي اصلي ۀمؤلف امين n به مربوط 4منفرد

 ۀلفؤم همان به مربوط ۀمشخص ۀريش جذر با برابر که

 (.I.P.C) متقابل اثر اصلي های لفهؤم شمار N است، اصلي

) با برابر که است امي مدل در min( 1), ( 1))N g e   

 باالخره است.
in

 برای مشخصه بردار  iاز نمون ژن امين n 

 ،(IPC) متقابل اثر اصلي ۀمؤلف امين
jn

 ۀمشخص بردارj  

 ،(IPC) متقابل اثر اصلي ۀلفؤم امين n از محيط امين
ij

 

 و )نويز( ماندهباقي مقدار
ijk
 ت.خطاس به مربوط عبارت 

                                                                                
1. Singular value 

 امk اصلي  ۀمؤلف آزادی ۀدرج امي مدل واريانس تجزيۀ در

 g+e-1-2k يا (2k-1) - (e-1) + (g-1) رابطۀ از متقابل اثر

 شمار e ها، نمون ژن شمار g آن در که آيد،مي دستبه

 ,.Zobel et al) است اصلي  ۀمؤلف ةشمار k و ها محيط

 که امي مدل از EV و SIPC آمارة دو همچنين .(1988

5. صورتبه ترتيب به

1

N
SIPC

inn
  


2 و 

1

N
Ev

inn
 



 

 ها نمون ژن پايداری ارزيابي منظور به شوند،مي محاسبه

 های مؤلفه مقادير امي، مدل در (.0 )جدول شدند استفاده

in با ها نمون ژن به مربوط اصلي in
  مقادير و 

 با ها محيط به مربوط اصلي های مؤلفه
jn jn

  نشان 

 امين n به مربوط ۀمشخص ۀريش n که شود، مي داده

 و اصلي ۀمؤلف
in

 و 
jn

 و نموني ژن ويژة بردارهای 

 مشخصۀ بردارهای در موجود عناصر هستند. محيطي
in

 

 و
jn

 مدل در ند.هست متقابل اثر )پارامتر(های مشخصۀ 

 به تجزيه يا اصلي هایمؤلفه به تجزيه حقيقت در امي

 اوليه خام هایداده روی بر اينکه جای به منفرد مقادير

 پذيرجمع های اثرگذاری از ناشي انحرافات روی شود، انجام

-هب ها ماتريس (گرافيکي) ای نگاره نمايش از شود.مي انجام

 نتايج تفسير منظور به ،(Kempton, 1984) پالت بای ۀوسيل

 اين در د.ش استفاده پذيرضرب مدل يک از آمده دستبه

 ۀوسيل به ها همشاهد ماتريس های ستون و ها رديف پالت بای

 اين در .نددش  داده نمايش بعدی دو فضای در ها بردار

 و يابي نقطه پالت بای روی بر ها محيط و ها نمون ژن ،شکل

 کار اين (.4 و 3 ،6 ،9 ،2 ،4های  )شکل شدند داده نمايش

 ةويژ متقابل اثر مورد در استنباط شدن ساده موجب

 به توجه با ها استنباط اين شود. مي ها محيط و ها نمون ژن

 شود.مي انجام اصلي های مؤلفه مقادير عالمت نيز و بزرگي

 افقي محور اصلي،  ۀمؤلف نخستين برای پالت بای ترسيم در

 و ها نمون ژن )عملکرد( اصلي اثر ميانگين به مربوط

 ۀمؤلف اولين مقادير به مربوط عمودی محور و ها محيط

 يا ها نمون ژن (.4 )شکل ستها محيط و ها نمون ژن اصلي 

 قرار عمودی خط يک روی بر تقريب به که هايي محيط

 و هستند مشابه اصلي( )اثر ميانگين دارای ،گيرندمي

 خط يک روی رب تقريب به که هايي محيط يا ها نمون ژن

 همانند متقابل  اثر الگوهای دارای ،شوندمي واقع افقي

 متقابل اثر اصلي مؤلفۀ دارای که نمون ژن هر .بود خواهند

 به عمومي سازگاری دارای باشد، صفر به نزديک
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 اثر دارای  نمون ژن اين يعني است. آزمايش های محيط

 اراید های محيط يا ها نمون ژن است. جزئي و کم متقابل 

 اثر دارای منفي(، يا )مثبت بزرگ اصلي های مؤلفه مقادير

 نشان را خصوصي سازگاری و هستند بزرگ متقابل 

 هامحيط و هانمون ژن ایخوشه تجزيۀ همچنين دهند. مي

 پايداری های آماره و دوم و اول اصلي هایمؤلفه مبنای بر

 مربع ناهمانندی ماتريس براساس و وارد روش با مدل

 واکنش الگوی تجزيۀ نهايت در گرفت. صورت يدسياقل

 و دوم و اول اصلي های مؤلفه مقادير مبنای بر نموني ژن

 ،6 های شکل) شد انجام AMMI2 مدل پايداری هایآماره

 دو براساس نموني ژن واکنش الگوی تجزيۀ در (.4 و 3

 محيطي بردارهای بين زاويۀ به توجه (4)شکل اول مؤلفۀ

 قائم زاويۀ است. ارزشمند محيطي های دیهمانن تفسير در

 اثر ايجاد در همبستگي نبود گربيان محيطي بردار دو بين

 گربيان محيطي بردار دو بين منفرجه زاويۀ و متقابل

 است متقابل اثر ايجاد لحاظ از محيط دو منفي همبستگي

(Chapman et al., 1997.) افزارهاینرم با آماری محاسبات 

SAS، EXCEL و MATLAB شد. انجام 

 
 صفات ديگر و عملکرد پايداری ۀتجزي بررسي در ريز ني و سيرجان کرمان، مناطق در شده انجام هایآزمايش انواع .4 جدول

 ايران در نان گندم ارقام و تريتيکاله اميدبخش هایرگه با مقايسه در پايرمتريتي اوليۀ ترکيبي و اوليه هایرگه زراعي به
 زراعي سال آزمايش اجرای مکان هامحيط رمز (يطمح) ها آزمايش

 4900-03 نرمال( )شرايط کرمان e1 اول

 4904-02 نرمال( )شرايط کرمان e2 دوم

 4906-03 نرمال( )شرايط کرمان e3 سوم

 4900-03 نرمال( )شرايط سيرجان e4 چهارم

 4908-04 نرمال( )شرايط ريزني e5 پنجم

 4908-04 نرمال( )شرايط کرمان e6 ششم

 4900-03 شور( )شرايط سيرجان e7 هفتم

 

 بحث و نتايج

 خطاهای بودن يکنواخت بر داللت بارتلت آزمون نتيجۀ

 منطقه سه در گانههفت سادة هایآزمايش بين آزمايشي

 (2 )جدول مرکب واريانس تجزيۀ داشت. ايران از

 و هامحيط بين را داریمعني بسيار تفاوت دانه عملکرد

 بين تفاوت داد. نشان محيط در نمون ژن تقابلم اثر

 همۀ و نشد دارمعني دانه عملکرد نظر از هانمون ژن

 به نزديک عملکرد مختلف های محيط در هانمون ژن

 اثر جداسازی براساس مجموع در ولي داشتند، يکساني

 و تريتيکاله با پايرم تريتي گروهي، های مقايسه به متقابل

 بسيار اختالف دانه عملکرد لحاظ از مگند با پايرمتريتي

 نيز گندم با تريتيکاله هایرگه ميانگين بين و دارمعني

 در نمون ژن متقابل اثر شد. مشاهده داری معني تفاوت

 تغييرات از درصد بيشترين دانه عملکرد برای محيط

 Dimitrijvic et (.2 )جدول داد اختصاص خود به را کل

al. (2011) گندم در عملکرد سازگاری بررسي در نيز 

 دارمعني را سال با رقم متقابل اثر و سال رقم، اثر

 هانمون ژن پايدارترين امي روش از استفاده با و گزارش

 نموني، رخ تنوع براساس کردند عنوان و معرفي را

 هایبرنامه در والدين عنوانبه توانندمي هانمون ژن

  گيرند. قرار استفاده مورد گندم اصالحي
 

 دانه عملکرد صفت مرکب واريانس تجزيۀ .2 جدول
 هایرگه پايرم،تريتي جديد غلۀ اوليۀ هایرگه )تن/هکتار(
 محيطي شرايط در نان گندم ارقام و تريتيکاله اميدبخش

 ريزني و سيرجان کرمان، مناطق در مختلف
 مربعات ميانگين آزادی درجۀ تغيير منابع

 46/424** 4 محيط
 94/8* 46 محيط داخل تکرار

 n.s30/41 44 نمون ژن
 42/41** 34 محيط × نمون ژن

 43/8 226 خطا

 43/48 - تغييرات ضريب

 46/6 - ميانگين
 و (α=%4) دار معني بسيار (،α=%3) دارمعني ترتيب به n.s و ** ،*

 دار.غيرمعني

 

 رقم و رگه هفده ۀدان عملکرد واريانس ۀتجزي نتايج

 روش مبنای بر (9 )جدول الد شش ،ناجورالد نوع سه از
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 و پذيرجمع اصلي های اثرگذاری ۀتجزي )مدل امي

 منابع که داد نشان پذير( ضرب متقابل های اثرگذاری

 ۀلفؤم سه و محيط در نمون ژن متقابل اثر محيط، تغيير

 در (IPC) متقابل اثر اصلي ۀلفؤم شش ترکيب از اول

 با ديگر ۀلفؤم سه و دارمعني درصد4 احتمال سطح

-Aghaee نتايج با که شدند. ادغام نويز يا ماندهباقي

Sarbarzeh et al. (2012) امي مدل در دارد. همخواني 

 اثر مربعات مجموع از اصلي ۀلفؤم دومين و اولين سهم

 23/28 و 34/63 ترتيببه محيط در نمون ژن متقابل

 آن درصد63/03 مجموع در اول ۀلفؤم سه و بود درصد

 شدن دارمعني به توجه با (.9 )جدول دکردن ينتبي را

 مدل از ،F آزمون در متقابل اثر اصلي مؤلفۀ سه

AMMI3 نتايج با که شد. استفاده .Haji Mohammad 

Ali Jahromi et al (2011) در زيرا داشت همخواني 

 از درصد 43 از بيش اصلي مؤلفۀ سه نيز نآنا بررسي

 گندم هایرگه و رقاما در را متقابل اثر مربعات مجموع

 هارگه و ارقام ایخوشه ۀتجزي نتايج د.کردن توجيه

 و (IPC1) اصلي مؤلفۀ نخستين مقادير براساس

 نمود. مشخص را گروه سه (4 )شکل عملکرد ميانگين

 ،Ka/b، La/b پايرمتريتي ۀاولي هایرگه اول گروه در

La(4B,4D)/b، پايرم تريتي ۀاولي ترکيبي هایرگه 

(Ma/b)(Cr/b)-4، (Ka/b)(Cr/b)-3 و (Ka/b)(Cr/b)-5 

 گروه بودند. منفي IPC1 مقادير دارای که گرفتند قرار

 ،6443 ،6480 ،6489 تريتيکاله هایرگه شامل دوم

6444، M45، کوير و بافت ةبهار الوند، اميد، گندم ارقام 

 سوم گروه بودند. مثبت IPC1 مقادير دارای که شد

 پايرمتريتي ۀلياو ترکيبي رگۀ دو شامل

{(Ka/b)(Cr/b)-6، (St/b)(Cr/b)-4} با IPC1 و متوسط 

 مقادير روی ایخوشه ۀتجزي همچنين بودند. منفي

 گروه سه ها،محيط متقابل اثر اصلي مؤلفۀ نخستين

 اول، هایمحيط اول گروه در نمود. مشخص را عمده

 ريزني و محيطي( مختلف شرايط با )کرمان ششم و دوم

 بااليي و مثبت اول اصلي مؤلفۀ دارای که تندگرف قرار

 هفتم و چهارم هایمحيط دوم گروه در و بودند

 مؤلفۀ با شور( و معمول شرايط با ترتيببه )سيرجان،

 محيط سوم گروه در و گرفتند قرار منفي اول اصلي

 و منفي اول اصلي مؤلفۀ که گرفت قرار )کرمان( سوم

  (.4 )شکل داشت بااليي

 
  تريتيکاله اميدبخش هایرگه پايرم،تريتي جديد غلۀ اوليۀ هایرگه دانۀ عملکرد واريانس تجزيۀ .9 جدول

 امي روش مبنای بر ايران از منطقه سه در مختلف محيط هفت در ايراني نان گندم ارقام و
 F مربعات ميانگين مربعات مجموع آزادی درجۀ تغيير منابع

 3/421** 43/1 60/382 440 مدل

 41/6** 20/8 43/4 46 محيط داخل ارتکر

 n.s4 01/3 36/39 44 نمون ژن

 38/4** 39/68 43/269 4 محيط

 04/31** 01/3 44/349 34 محيط در نمون ژن

 24 21/204 93/49 **41/229 (IPCA1) متقابل اثر اصلي مؤلفۀ نخستين

 43 49/446 84/4 **41/488 (IPCA2) متقابل اثر اصلي مؤلفۀ دومين

 41 33/480 64/4 **09/484 (IPCA3) متقابل اثر اصلي مؤلفۀ مينسو

 99/23 32/4 22/33 93  ماندهباقي

 - 84/8 39/46 226 خطا

 - - 82/341 934 کل
           n.s، * درصد 3 و 4 احتمال سطح در دارمعني دار،غيرمعني ترتيب به ** و. 

 

 یمبنا بر نموني ژن واکنش الگوی تجزيۀ براساس

IPC1 ميانگين و متقابل( اثر اصلي مؤلفۀ )نخستين 

 متقابل اثر کمترين با M45 تريتيکاله رگۀ که شد مشاهده

 عنوان به ميانگين از باالتر عملکرد و محيط در نمون ژن

 هایرگه بين از و شناسايي پرمحصول نمون ژن پايدارترين

-6، (St/b)(Cr/b)-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي اوليۀ ترکيبي

 اول اصلي مؤلفۀ با 6444 و 6489تريتيکاله هایرگه ،4

 هاینمون ژن دوم رتبۀ در 6444 تريتيکاله رگۀ متوسط،
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 (4 )شکل داد نشان نتايج گرفت. جای محصول پر و پايدار

 در بااليي سهم تقريب به آزمايش مورد هایمحيط که

 و اندداشته محيط در نمون ژن متقابل های اثرگذاری ايجاد

 گندم ارقام ،6443 ،6480 تريتيکالۀ هایرگه توانمي

 محيط به خصوصي سازگاری دارای را بافت بهارة و کوير

 ترکيبي هایرگه توانمي همچنين دانست. )کرمان( ششم

 را 4-(Cr/b)(St/b)و 6-(Cr/b)(Ka/b) پايرم تريتي اوليۀ

 شرايط با )سيرجان هفتم و چهارم هایمحيط به سازگار

 .کرد قلمداد ر(شو و معمول

Kaya et al. (2002،) Schoeman (2003) و 

Albert (2004) در سودمندی ابزار را امي مدل 

 محيط در نمون ژن متقابل های گذاریثرا تشخيص

 ها،نمون ژن پايدارترين تعيين بر افزون که دانستند

 باشد. نيز ارقام خصوصي سازگاری گربيان تواند مي

 
 ترکيبي اوليه/ پايرمتريتي ناجورالد سه های رگه و ارقام برای امي مدل در محيط با نمون ژن متقابل اثر های مشخصه .6 جدول

 ايراني نان گندم ارقام و تريتيکاله اوليه،

3 هکتار( )تن/ عملکرد ميانگين رتبه ميانگين

3 2

2
 1

1 نمون ژن 

88/44 40/9 84/8 882/8 860/8- Ka/b 

31/42 24/9 829/8- 886/8 831/8- La/b 

04/0 03/9 883/8 844/8- 831/8- La(4B,4D)/b 

23/3 03/9 889/8- 826/8- 839/8- (Ma/b)(Cr/b)-4 

31/48 60/9 864/8- 843/8 834/8- (Ka/b)(Cr/b)-3 

31/0 24/6 841/8- 823/8 863/8- (Ka/b)(Cr/b)-5 

88/44 32/9 814/8 886/8 823/8- (Ka/b)(Cr/b)-6 
04/48 01/2 844/8 864/8 824/8- (St/b)(Cr/b)-4 
 6489 تريتيکاله 824/8 -84/8 849/8 66/9 69/44

 6480 تريتيکاله 899/8 843/8 84/8 24/3 31/6

 6443 تريتيکاله 863/8 896/8 -863/8 43/3 69/3

 6444 تريتيکاله 821/8 816/8 881/8 23/6 69/0

 M45  تريتيکاله 884/8 -806/8 823/8 60/3 04/6
 اميد 821/8 826/8 810/8 48/3 31/0

 الوند 832/8 -862/8 -882/8 04/9 88/48

 بافت بهاره 893/8 889/8 -843/8 42/3 46/0

 کوير 896/8 -816/8 880/8 32/6 04/0

4 ، 2 9 و است. محيط با نمون ژن متقابل اثر اصلي مؤلفۀ سومين و دومين نخستين، برای نموني ژن ويژة بردارهای ترتيب به 

 

نمون با محيط در مدل  های اثر متقابل ژن . مشخصه3جدول 

 ي برای هفت محيط مختلف در سه منطقه ام

 ريز()کرمان، سيرجان و ني

3 2  محيط 

 اول )کرمان( 842/8 -86/8 812/8

 دوم )کرمان( 824/8 848/8 -819/8

 سوم )کرمان( -831/8 841/8 844/8

 )سيرجان، نرمال(چهارم  -98/8 -846/8 -842/8

 ريز(پنجم )ني 826/8 -846/8 831/8

 ششم )کرمان( 863/8 834/8 824/8

 هفتم )سيرجان، شور( -840/8 880/8 841/8

1،2 و
 

3
به ترتيب بردارهای ويژة محيطي برای نخستين، دومين و  

 نمون در محيط است. لي اثر متقابل ژنسومين مؤلفۀ اص

 مؤلفۀ دومين مقادير براساس ایخوشه تجزيۀ نتايج

 (،2 )شکل عملکرد ميانگين و (IPC2) متقابل اثر اصلي

 شامل اول گروه کرد. جداسازی گروه سه در را هانمون ژن

 ميزان بيشترين که شد 6444 و 6480 تريتيکالۀ هایرگه

IPC2 پايرمتريتي هایرگه دوم وهگر و داشتند را مثبت 

 ،Ka/b، La/b، (Ka/b)(Cr/b)-3، (Ka/b)(Cr/b)-5 اوليۀ

(Ka/b)(Cr/b)-6، (St/b)(Cr/b)-4، 6443 تريتيکالۀ رگۀ، 

 دارای که گرفت بر در را بافت بهارة و اميد گندم هایرقم

 سوم گروه بودند. متوسط و مثبت دوم اصلي مؤلفۀ مقادير

 ،La(4B,4D)/b اوليۀ رمپايتريتي هایرگه شامل

(Ma/b)(Cr/b)-4، 6489 تريتيکالۀ رگۀ، M45، گندم ارقام 

 بودند. منفي دوم اصلي مؤلفۀ  مقادير با کوير و الوند
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 مؤلفۀ دومين براساس هامحيط ایخوشه تجزيۀ همچنين

 کرد. متمايز گروه سه به را آنها (،2 )شکل متقابل اثر اصلي

 جای هفتم و چهارم سوم، و دوم های محيط اول گروه در

 در بود. پايين بسيار آنها دوم اصلي مؤلفۀ مقدار که گرفتند

 مؤلفۀ که گرفتند قرار پنجم و اول هایمحيط دوم گروه

 محيط سوم گروه در و داشتند بااليي و منفي دوم اصلي

 بااليي و مثبت دوم اصلي مؤلفۀ که گرفت جای ششم

 اوليۀ پايرمتريتي هایرگه بين از نتايج اين براساس داشت.

Ka/b، La/b، (Ka/b)(Cr/b)-6 با بافت بهارة گندم رقم و 

 بهارة گندم رقم محيط، در نمون ژن متقابل اثر کمترين

 از باالتر عملکرد و صفر به نزديک دوم اصلي مؤلفۀ با بافت

 و شد داده تشخيص نمون ژن پايدارترين ميانگين

 بيان در را سهم کمترين هفتم و چهارم دوم، های محيط

 داشتند. محيط در نمون ژن متقابل های اثرگذاری

 
  هایرگه و ارقام برای امي مدل در متقابل های اثرگذاری اصلي هایمؤلفه مقادير و مشخصه ريشۀ مقادير .4 جدول

 ايراني نان گندم ارقام و تريتيکاله اوليه، ترکيبي اوليه/ پايرم تريتي ناجورالد سه
 متقابل های اثرگذاری ياصل هایمؤلفه

 نمون ژن
 (IPC1) اصلي مؤلفۀ نخستين (IPC2) اصلي مؤلفۀ دومين (IPC3) اصلي مؤلفۀ سومين

482/8 843/8 048/8- Ka/b 

291/8- 893/8 338/8- La/b 

839/8 419/8- 342/8- La(4B,4D)/b 

820/8- 234/8- 003/8- (Ma/b)(Cr/b)-4 

624/8- 288/8 049/8- (Ka/b)(Cr/b)-3 

413/8- 980/8 044/8- (Ka/b)(Cr/b)-5 

634/8 864/8 632/8- (Ka/b)(Cr/b)-6 

448/8 669/8 963/8- (St/b)(Cr/b)-4 

 6489 تريتيکاله 698/8 -491/8 499/8

 6480 تريتيکاله 334/8 196/8 489/8

 6443 تريتيکاله 134/8 949/8 -344/8

 6444 تريتيکاله 631/8 132/8 811/8

 M45  تريتيکاله 833/8 -384/8 230/8
 اميد 632/8 233/8 040/8

 الوند 018/8 -638/8 -823/8

 بافت بهارة 432/8 820/8 -129/8

 کوير 346/8 -101/8 802/8
 مشخصه ريشۀ 2404/204 4984/446 3001/480
 هامؤلفه واريانس تجمعي درصد 63% 18% 03%

 
  مختلف محيط هفت برای امي مدل در متقابل های اثرگذاری اصلي هایفهمؤل مقادير و مشخصه ريشۀ مقادير .1 جدول

 ريز(ني و سيرجان )کرمان، منطقه سه در

 متقابل های اثرگذاری اصلي هایمؤلفه
 محيط

 (IPC1) اصلي مؤلفۀ نخستين (IPC2) اصلي مؤلفۀ دومين (IPC3) اصلي مؤلفۀ سومين

 اول 439/8 -626/8 -136/8
 دوم 696/8 448/8 -133/8
 سوم -334/8 404/8 442/8
 چهارم -384/8 -461/8 -423/8
 پنجم 683/8 -406/8 334/8
 ششم 161/8 488/8 241/8
 هفتم -986/8 804/8 411/8
 مشخصه ريشۀ 2404/204 4984/446 3001/480
 هامؤلفه واريانس تجمعي درصد 63% 18% 03%
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 بيضي و چهارگوش )اشکال هامحيط و ها نمون ژن اصلي مؤلفۀ نخستين پايداری مشخصۀ و ميانگين از حاصل پالتبای .4 شکل

 خطوط دهند. مي نشان را اصلي مؤلفۀ نخستين براساس هامحيط و هانمون ژن ایخوشه تجزيۀ از حاصل های بندی گروه ترتيببه

 گذرند(.مي صفر با بربرا اصلي مؤلفۀ نخستين و عملکرد ميانگين نقاط از ترتيببه ممتد عمودی و افقي

 

 مقادير براساس هانمون ژن ایخوشه ۀتجزي نتايج

 سه عملکرد ميانگين و (IPC3) اصلي مؤلفۀ سومين

 رگۀ اول گروه در (.9 )شکل کرد مشخص را گروه

 رگۀ ،3-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي

 که گرفتند قرار بافت ةبهار گندم رقم و 6443 ۀتريتيکال

 رگۀ شامل دوم گروه بودند. بزرگ و منفي مقادير دارای

 رگۀ ،6-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي

 اصلي مؤلفۀ مقادير با اميد گندم رقم و M45 ۀتريتيکال

 ،Ka/b پايرمتريتي ۀاولي رگۀ سوم گروه .شد مثبت سوم

La/b، پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي رگۀ La(4B,4D)/b، 

(Ma/b)(Cr/b)-4، (Ka/b)(Cr/b)-5، (St/b)(Cr/b)-4، 

 هایرقم ،6444 ،6480 ،6489 ۀتريتيکال های رگه

 مؤلفۀ سومين دارای که شد شامل را کوير و الوند گندم

 بودند. پايداری بيشترين و صفر به نزديک اصلي

 

 
 و پيوسته همبه )خطوط هاحيطم و هانمون ژن اصلي مؤلفۀ دومين و دانه عملکرد ميانگين مقادير از حاصل پالت بای .2 شکل

 دهند.مي نشان را اصلي مؤلفۀ دومين براساس هامحيط و هانمون ژن ایخوشه تجزيۀ از حاصل هایبندیگروه ترتيب به چين خط

 گذرند(.مي صفر با برابر اصلي مؤلفۀ دومين و عملکرد ميانگين نقاط از ترتيببه ممتد عمودی و افقي خطوط
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 سومين مقادير روی ایخوشه ۀتجزي همچنين

 گروه سه (،9 )شکل هامحيط متقابل اثر اصلي مؤلفۀ

 پنجم محيط اول گروه در نمود. مشخص را عمده

 و مثبت سوم اصلي مؤلفۀ دارای که گرفت قرار ريز( )ني

 و ششم و سوم های محيط دوم گروه در بود. بزرگ

 سوم اصلي مؤلفۀ مقدار که گرفتند قرار هفتم و چهارم

 اصلي مؤلفۀ با دوم و اول محيط و بود پايين بسيار نهاآ

 براساس گرفت. جای سوم گروه در بزرگ و منفي سوم

 گندم رقم و 6444 ،6480 ۀتريتيکال هایرگه نتايج اين

 باالتر عملکرد و صفر به نزديک سوم اصلي مؤلفۀ با کوير

 پرمحصول هاینمون ژن پايدارترين عنوان به ميانگين از

  شدند. شناسايي

 

 
 و پيوسته همبه )خطوط هامحيط و ها نمون ژن اصلي مؤلفۀ سومين پايداری مشخصۀ و ميانگين از حاصل پالتبای .9 شکل

 دهند. مي نشان را اصلي مؤلفۀ سومين براساس هامحيط و هانمون ژن ایخوشه تجزيۀ از حاصل هایبندیگروه ترتيببه چين خط

 گذرند(.مي صفر با برابر اصلي مؤلفۀ سومين و عملکرد ميانگين نقاط از ترتيب به ممتد عمودی و افقي خطوط

 

 سهم دربرداشتن پالت،بای سه تفاوت روشن دليل

 به نسبت دوم و سوم مؤلفۀ توسط متقابل اثر کمتر

 مدل از تجزيه اين در اينکه به توجه با .است اول مؤلفۀ

AMMI3 پايداری هایآماره شد، استفاده SIPC3 و EV3 

 ایخوشه ۀتجزي نتايج (.0 )جدول شد محاسبه

 داد نشان (6 )شکل SIPC3 آماره مبنای بر ها نمون ژن

 با 4-(Cr/b)(St/b) و Ka/b ۀاولي پايرمتريتي هایرگه که

 ميانگين از تر پايين عملکرد و SIPC3 مقدار ترينپايين

 هایرگه بين از بودند. ضعيف عمومي سازگاری دارای

 ،La/b، La(4B,4D)/b، (Ma/b)(Cr/b)-4 اوليۀ پايرمتريتي

(Ka/b)(Cr/b)-5، (Ka/b)(Cr/b)-6، ۀتريتيکال هایرگه 

 مقادير با الوند گندم رقم و M45 و 6444 ،6489

SIPC3 رگۀ واسط، حد M45 با SIPC3 عملکرد و کم 

 ترکيبي رگۀ و نمون ژن پايدارترين ميانگين، از باالتر

 ۀتريتيکال رگۀ و 5-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي ۀاولي

 گرفتند. قرار پايدار هاینمون ژن بعدی ۀمرتب در 6444

 ۀاولي ترکيبي رگۀ کوير، بافت، ةبهار اميد، گندم ارقام

 6480 ۀتريتيکال هایرگه ،3-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي

 ،SIPC3 مقادير باالترين با سوم گروه در 6443 و

 نتايج شدند. داده يصتشخ هانمون ژن ناپايدارترين

 EV3 پايداری ةآمار براساس هانمون ژن ایخوشه ۀتجزي

 لحاظ از متفاوت ۀدست سه به را هانمون ژن (3 )شکل

-تريتي هایرگه شامل اول گروه کرد. تقسيم پايداری

 ،Ka/b، La(4B,4D)/b، (Ma/b)(Cr/b)-4 ۀاولي پايرم

(Ka/b)(Cr/b)-5 و (St/b)(Cr/b)-4 ترينکم با که بود 

 شدند. گرفته نظر در هانمون ژن پايدارترين EV3 مقدار

 ۀاولي پايرمتريتي هایرگه شامل دوم گروه های نمون ژن

La/b، (Ka/b)(Cr/b)-3، رقم و 6489 ۀتريتيکال رگۀ 

 پايداری دارای واسط، حد EV3 مقدار با الوند گندم

  اميد، گندم ارقام شامل سوم گروه بودند. متوسط
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 پايرم تريتي ۀاولي ترکيبي رگۀ کوير، ت،باف ةبهار

(Ka/b)(Cr/b)-6، 6443 ،6480 ۀتريتيکال هایرگه، 

 ناپايدارترين که بود EV3 ميزان باالترين با M45 و 6444

 شدند. گرفته نظر در گروه

 
 پايرم اوليه/ترکيبي اوليه،  های سه ناجورالد تريتيهای پايداری برای ارقام و رگه. آماره0جدول 

 AMMI3ريتيکاله و ارقام گندم نان ايراني در هفت محيط در سه منطقه از ايران در مدل ت

EV3 SIPC3 نمون ژن 

8880/8 394/8 Ka/b 

8849/8 293/4 La/b 

88441/8 413/4 La(4B,4D)/b 

8844/8 411/4 (Ma/b)(Cr/b)-4 

8843/8 604/4 (Ka/b)(Cr/b)-3 

884/8 983/4 (Ka/b)(Cr/b)-5 

8822/8 929/4 (Ka/b)(Cr/b)-6 

8881/8 383/8 (St/b)(Cr/b)-4 

 6489تريتيکاله  249/4 8843/8

 6480تريتيکاله  933/4 882/8

 6443تريتيکاله  423/4 8843/8

 6444تريتيکاله  944/4 88280/8

 M45 تريتيکاله  984/4 8824/8

 اميد 326/4 8826/8

 الوند 962/4 88463/8

 بافتبهارة  684/4 88283/8

 کوير 666/4 88229/8

SIPC3  وEV3های پايداری برای مدل  : مشخصهAMMI3. 

 

 

 
  ايراني نان گندم ارقام و تريتيکاله اوليه، ترکيبي اوليه/ پايرم تريتي ناجورالد سه هایرگه و ارقام پراکنش .6 شکل

 SIPC3 پايداری مشخصۀ و عملکرد ميانگين براساس
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  ايراني نان گندم ارقام و تريتيکاله اوليه، ترکيبي اوليه/ پايرم تريتي ناجورالد سه هایگهر و ارقام پراکنش .3 شکل

 EV3 پايداری مشخصۀ و عملکرد ميانگين براساس

 

 ترکيبي رگۀ پايداری ةآمار دو هر مبنای بر بنابراين

 و بيشتر پايداری با 5-(Cr/b)(Ka/b) پايرمتريتي ۀاولي

 مطلوب نمون ژن عنوان به ميانگين از باالتر عملکرد

 اصلي هایمؤلفه مقادير پالتبای 4 شکل شد. برگزيده

 مأتو طوربه را هامحيط و هانمون ژن برای دوم و اول

 درصد 44/18 درکل پالتبای اين دهد.مي نشان

 را محيط در نمون ژن متقابل اثر به مربوط تغييرات

 اهمحيط و هانمون ژن بندیدسته کند.مي تبيين

 اول اصلي هایمؤلفه توسط شده بيان اطالعات براساس

 در داد. نشان را جداگانه گروه سه متقابل، اثر دوم و

 ،6444 ،6443 ،6480 ۀتريتيکال هایرگه اول گروه

 هر برای مثبت مقادير با بافت ةبهار و اميد گندم ارقام

 پايرمتريتي هایرگه دوم گروه گرفتند. قرار IPC دو

 ،Ka/b، La/b، La(4B,4D)/b، (Ma/b)(Cr/b)-4 ۀاولي

(Ka/b)(Cr/b)-3، (Ka/b)(Cr/b)-5، (St/b)(Cr/b)-4 و 

(Ka/b)(Cr/b)-6 هایرگه سوم گروه در شد. شامل را 

 با کوير و الوند گندم ارقام ،M45 ،6489 ۀتريتيکال

 ۀتجزي گرفتند. قرار مخالف عالمت با IPC مقادير

 مؤلفۀ دومين و نخستين مقادير مبنای بر ایخوشه

 که کرد جداسازی را محيطي گروه سه (4 )شکل اصلي

 با همساني ۀنتيج دقيق طور به گروه دو گرفتن نظر در با

 مؤلفۀ نخستين مقادير براساس محيطي بندیگروه

 دو که داد نشان نتايج دهد.مي ارائه را متقابل اثر اصلي

 ،6-(Cr/b)(Ka/b)} پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي رگۀ

(St/b)(Cr/b)-4} پايداری دارای بافت ةبهار گندم رقم و 

 ۀتريتيکال هایرگه اساس براين هستند. عمومي

 گندم ارقام و {،6444 ،6480 ،6443 ،6489}

 زياد متقابل های اثرگذاری دارای الوند{ و }اميد،کوير

 ،Ka/b، La/b} پايرمتريتي ۀاولي هایرگه و بودند

La(4B,4D)/b، (Ka/b)(Cr/b)-3 و (Ka/b)(Cr/b)-5} 

 همچنين دادند. نشان را متوسط متقابل های اثرگذاری

 مؤلفۀ بيشتر سهم گرفتن نظر در با M45 ۀتريتيکال رگۀ

 پايدار نمون ژن عنوانبه دوم، مؤلفۀ به نسبت اول

 رگۀ توانمي آمده دستبه نتايج براساس شد. شناخته

 واجد را کوير و الوند گندم ارقام ،6489 ۀتريتيکال

 هایرگه و پنجم و اول های محيط با خصوصي سازگاری

 سازگاری دارای را 6444 و 6443 ،6480 ۀتريتيکال

 توانمي همچنين د.کر تلقي ششم محيط با خصوصي

 ۀاولي پايرم تريتي هایرگه که کرد گيری نتيجه

La(4B,4D)/b و (Ma/b)(Cr/b)-4 محيط به نسبت 

 .هستند صوصيخ سازگاری دارای )سيرجان( چهارم

 محيط بين مثبت همبستگي گربيان محيطي بردارهای

 (معمول شرايط )سيرجان، چهارم محيط با )کرمان( اول

-محيط با (،معمول شرايط )سيرجان، چهارم محيط و

 شرايط با سيرجان و ريزني ترتيب)به هفتم و پنجم های

 محيط بين .هستند متقابل های اثرگذاری بيان در شور(
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 ترتيب)به هفتم و سوم هایمحيط با مان()کر ششم

 شرايط با سيرجان و مختلف محيطي شرايط با کرمان

 وجود همبستگي متقابل های اثرگذاری بيان در شور(

 مدل برای شده ترسيم هایپالتبای ۀمقايس نداشت.

AMMI الگوی ۀتجزي نمودارهای در که داد نشان 

 های مشخصه مبنای بر شده ترسيم ينمون ژن واکنش

 (،IPC1) اصلي مؤلفۀ نخستين ،EV3) و SIPC3) پايداری

 اصلي مؤلفۀ سومين (،IPC2) اصلي مؤلفۀ دومين

((IPC3 اصلي مؤلفۀ دومين و نخستين و (IPC1 و 

IPC2) تا سازگاری و پايداری نظر از هارگه و ارقام 

 دادند. نشان را همانندی هایواکنش حدودی

 رگۀ و M45 ۀيتيکالتر رگۀ IPC1 براساس که طوری به

  براساس ،4-(Cr/b)(St/b) پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي

IPC2پايرمتريتي ۀاولي رگۀ Ka/b، براساس IPC3 رگۀ 

 گندم رقم و 4-(Cr/b)(Ma/b) پايرمتريتي ۀاولي ترکيبي

 ۀاولي پايرمتريتي هایرگه EV3 و SIPC3 مبنای بر الوند،

Ka/b، و (St/b)(Cr/b)-4 براساس و IPC1 و IPC2رگۀ 

 بيشترين 4-(Cr/b)(St/b) پايرم تريتي ۀاولي ترکيبي

 با هانمون ژن بيشتر که دادند نشان را عمومي پايداری

 سازگاری دارای ميانگين از کمتر عملکردهای بودن دارا

 مبنای بر شده ارائه تفسيرهای .هستند ضعيف عمومي

 هر متفاوت های سهم توجيه دليلبه باال هایپالت بای

 حدودی تا محيط در نمون ژن متقابل اثر از پالتبای

 شده ترسيم هایپالتبای در تفاوت اين بود. متفاوت

 اثر کمتر سهم دربرداشتن دليلبه IPC3 و IPC2 براساس

 بود. بيشتر IPC3 و IPC2 توسط متقابل

 

 
 اوليه، ترکيبي اوليه/ پايرم تريتي ناجورالد سه یهارگه و ارقام اصلي مؤلفۀ دومين و نخستين مقادير از حاصل پالت بای .4 شکل

 ایخوشه تجزيۀ از حاصل های بندیگروه ترتيببه چينخط و پيوسته )خطوط هامحيط و ايراني نان گندم ارقام و تريتيکاله

 نقاط از ترتيب به ممتد عمودی و افقي خطوط دهند. مي نشان را اول اصلي مؤلفۀ دو مقادير مبنای بر هامحيط و هانمون ژن

 گذرند(. مي صفر با برابر اصلي مؤلفۀ دومين و نخستين

 

  کلی گیري نتیجه

 تريتيکاله اميدبخش هایرگه و اوليه پايرمتريتي هایرگه

 سازگاری و پايداری دارای ايراني نان گندم ارقام به نسبت

 ترکيبي رگۀ هاپالتبای بيشتر براساس و بودند بيشتری

 عملکرد بودن دارا با 5-(Cr/b)(Ka/b) يرمپاتريتي اوليۀ

 بود. مطلوب عمومي سازگاری واجد ميانگين از بيش

 پايداری تا ناپايداری بازة در گندم ارقام واکنش اگرچه

 متوسط پايداری واکنش تريتيکاله هایرگه ولي بود ضعيف

 پايرمتريتي هایرگه توان مي بنابراين داشتند. را ضعيف تا

 )پتانسيل( بالقوة توان با و جديد گياه يک نوانع به را اوليه

 سازگاری بيان در تريتيکاله و گندم از بيشتر پايداری

 هايي مکان در را جديدگياه اين ويژهبه و منظورکرد عمومي

 مناطق ای حاشيه نواحي حتي و محيطي متغير شرايط با

 کرد. معرفي و توصيه خشک نيمه و خشک
 

 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةايران، دور گياهان زراعيعلوم  942

 
 

 

 

 

 

REFERENCES 

1. Aghaee-Sarbarzeh, M.,
 
Dastfal, M., Farzadi, H., Andarzian, B., Pourshahbazi, A. Sh., Bahari, M. & 

Rostami, H. (2012). Evaluation of durum wheat genotypes for yield and yield stability in warm and 

dry areas of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 28-1(2), 315-325. (in Farsi) 

2. Aghaee-Sarbarzeh, M., Safari, H., Rostaei, M., Nadermahmoodi, K., PourSiahbidi, M. M., Hesami, 

A., Solaimani, K., Ahmadi, M.M. & Mohammadi, R. (2007). Study of general and specific 

adaptation in dryland advance wheat (Triticum aestivum L.) lines using GE biplot based on AMMI 

model. Pajouhesh & Sazandegi, 77, 41-48. (in Farsi)  

3. Akcura, M., Kaya, Y. & Taner, S. (2005). Genotype-environment interaction and phenotypic stability 

analysis for grain yield of durum wheat in the central Anatolian region. Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry, 29(5), 369-375. 

4. Albert, M. J. A. (2004). A comparison of statistical methods to describe genotype × environment 

interaction and yield stability in multi-location maize trials. M.Sc. dissertation, University of Orange 

Free State, Bloemfontein, South Africa. 

5. Allard, R. W. & Bradshaw, A. D. (1964). Implications of genotype-environment interactions in 

applied Plant Breeding. Crop Sci, 4, 503-508. 

6. Annicchiarico, P. (2002). Genotype × environment interactions: challenges and opportunities for 

plant breeding and cultivar recommendations. FAO Plant Production and Protection Paper No. 174. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

7. Basford, K. E. & Cooper, M. (1998). Genotype × environment interactions and some considerations 

of their implications for wheat breeding in Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 

49(3), 153-174.  

8. Chapman, S.C., Crossa, J. & Edmeades, G.O. (1997). Genotype by environment effects and selection 

for drought tolerance in tropical maize. I. Two mode pattern analysis of yield. Euphitica, 95(1), 1-9. 

9. Crossa, J., Gauch, H.G.J. & Zobel, R.W. (1990). Additive main effects and multiplicative interaction 

analysis of two international maize cultivar trials. Crop Science, 30(3), 493-500. 

10. Dimitrijvic, M., Knezevic, D., Petrovic, S., Zecevic, V., Boskovic, J., Belic, M., Pejic, B. & Banjac, 

B. (2011). Stability of yield components in wheat (Triticum aestivum L.). Genetica, 43(1), 29-39. 

11. Ebdon, J.S. & Gauch, H.G. (2002). Additive main effect and multiplicative interaction analysis of 

national turfgrass performance trials: II. Cultivar recommendations. Crop Science, 42(2), 497-506. 

12. Eberhart, S.A. & Russell, W.A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, 6, 

36-40. 

13. Finlay, K. W. & Wilkinson, G. M. (1963). The analysis of adaptation in a plant breeding programme. 

Australian Journal of Agricultural Research, 14, 742-754. 

14. Gauch, H. G. (1992). Statistical analysis of regional yield trials: AMMI analysis of factorial designs. 

Elsevier, Amsterdam, Netherlans. 53-110. 

15. Guach, H. G. & Zobel, R. W. (1997). Identifying mega-environments and targeting genotypes. Crop 

Science, 37, 311-326. 

16. Haji Mohammad Ali Jahromi, M., Khodarahmi, M., Mohammadi, A. R. & Mohammadi, A. (2011). 

Stability analysis for grain yield of promising durum wheat genotypes in southern warm and dry agro 

climatic zone of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences, 13(3), 565-579. (in Farsi with English Abstract) 

17. Hussein, A.M., Bjornstad, A. & Astveit, A.H. (2000). SASG×ESTAB: A SAS program for computing 

genotype × environment stability statistics. Journal of Agronomy, 92, 454-459. 

18. Jarrah, M. & Geng, I. (1997). Variability of morpho-physiological traits of Mediterranean durum 

cultivars. Rachis, 16(1/2), 52-56. 

19. Kaya, Y., Palta, C. & Taner, S. (2002). Additive main effects and multiplicative interactions analysis 

of yield performance in bread wheat genotypes across environments. Turkish Journal of Agriculture 

and Forestry, 26, 275-279.  

20. Karimzadeh, R., Dehgani, H. & Dehghanpour, Z. (2008). Use of AMMI method for estimating 

genotype-environment interaction in early maturing corn hybrids. Seed and Plant Improvement 

Journal, 23(4), 537-546. (in Farsi) 

21. Kempton, R.A. (1984). The use of biplots in interpreting variety by environment interactions. Journal 

of Agricultural Science, 103, 123-135. 

22. Lin, C.S. (1982). Grouping genotypes by a cluster method directly related to genotype-environment 

interaction mean square. Theoretical and Applied Genetics, 62, 277-280. 

23. Mohammadi, R., Armion, M. & Ahmadi, M. M. (2011). Genotype × environment interactions for 

grain yield of durum wheat genotypes using AMMI model. Seed and Plant Improvement Journal, 

27-1(2), 183-198. (in Farsi) 



 949 ... اوليه در پايرمبررسي پايداری عملکرد غلۀ جديد تريتي و همکاران: زادهفرخ 

24. Najafian, G., Kaffashi, A. K. & Jafar-Nezhad, A. (2010). Analysis of grain yield stability in hexaploid 

wheat genotypes grown in temperate regions of Iran using additive main effects and multiplicative 

interaction. Journal of Agricultural Science and Technology, 12(2), 213-222. 

25. Nikkhah, H. R., Yousefi, A., Mortazavian, S. M. & Arazmjoo, M. (2007). Analysis of yield stability 

of barley (Hordeum vulgare L.) genotypes- using additive main effects and multiplicative interaction 

(AMMI) model. Iranian Journal of Crop Sciences, 9(1), 1-13. (in Farsi) 

26. Perkinz, J. M. (1972). The principal component analysis of genotype-environmental interactions and 

physical measures of the environment. Heredity, 29, 51-70. 

27. Rharrabti, Y., Garcia del Miral, L.F. Villegas, D. & Royo, C. (2003). Durum wheat quality in 

Mediterranean environments III. Stability and comparative methods in analyzing G×E interaction. 

Field Crop Research, 80, 141-146. 

28. Schoeman, L. J. (2003). Genotype×environment interaction in sunflower (Helianthus annuus) in 

South Africa. M.Sc. dissertation, University of the Orange Free State, Bloemfontein. 

29. Shahsevand Hassani, H. & Soltaninejad, N. (2006). The study of yield and agronomical potential of 

two alloploid synthetic cereal [tritipyrum (AABBEbEb, 2n = 6x = 42) and triticale (2n = 6x =42, 

AABBRR)] with natural bread wheat allopolyploid. The 
9
th congress of agronomy and plant 

breeding. Tehran University. Iran, p: 577. 

30. Shahsevand Hassani, H., Caligair, P. D. & Miller, T. (2003).The chromosomal assessment of salt 

tolerant substituted Tritipyrum using genomic fluorescent in situ hybridization. Iranian Journal of 

Biotechnology, 1(3), 169-178. 

31. Tarakanovas, P. & Ruzgas, V. (2006). Additive main effect and multiplicative interaction analysis of 

grain yield of wheat varieties in Lithuania. Agronomy Research, 4(1), 91-98. 

32. Tai, G.C.C. (1979). Analysis of genotype environment interaction of potato yield. Crop Science, 

19, 434-438. 

33. Vargas, M., Crossa, J., Eeuwijk, F.V. Sayre, K.D. & Reynolds, M.P. (2001). Interpreting 

treatment×environment interaction in agronomy trails. Agronomy Journal, 93(4), 949-960. 

34. Yan, W. & Hunt, L. A. (2001). Interpretation of genotype × environment interaction for winter wheat 

yield in Ontario. Crop Science, 41, 19-25. 

35. Yates, F. & Cochran, W. G. (1938). The analysis of groups of experiments. Journal of Agricultural 

Science, 28, 556-580. 

36. Zobel, R. W. & Gauch, H. G. (1996). AMMI analysis of yield trails. pp. 88-122. In: M. S. Kang and 

H. G. Gauch (eds.). Genotype by Environment Interaction. CRC Pub., Boca Raton, Florida. 

37. Zobel, R. W., Wright, M. J. & Gauch, H. G. (1988). Statistical analysis of a yield trial. Agronomy 

Journal, 80, 388-393. 

 

 

 

 


