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بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نان در شرایط محیطی مختلف

2محمد مراديو1*محمد معتمدي
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Motamedi55@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات*

20/01/91:تاریخ پذیرش28/10/90:  تاریخ دریافت 

چکیده 

20تفاده از هاي گندم  به شرایط محیطی مختلف با اسمنظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در مکان و واکنش ارقام و الینبه این تحقیق 

نتایج تجزیـه واریـانس   . انجام شد) اصفهان، کرمانشاه، ورامین(مکان 3تکرار و در3هاي کامل تصادفی با الین و رقم در قالب طرح بلوك

دار با توجه به معنـی . دار براي اثرات ژنوتیپ، مکان واثر متقابل ژنوتیپ در مکان بودعملکرد دانه حاکی از وجود تفاوت معنیمرکب براي

نتایج روش امی حاکی از این بود که بر مبنـاي  .تجزیه پایداري عملکرد، با استفاده روش امی انجام شد،شدن اثرمتقابل ژنوتیپ در مکان

10و 4هـاي  واکنش پایداري عمومی از خود نشان دادند و بر این اساس الیـن 15و 11، 5هاي ژنوتیپIPC1نتایج اثر متقابل مولفه اصلی 

البرز سازگاري و ارقام مرودشت و کراساصفهانسازگاري خصوصی به محیط 13ژنوتیپ. سازگاري خصوصی با محیط ورامین بودندداراي

, تجزیه پایداري اجزاء عملکرد با استفاده از ضریب تغییرات محیطی فرانسیس و کاننبرگ نشان داد.داشتندخصوصی به محیط کرمانشاه 

پایدارترین صفت بوده، لذا در برنامه هاي به نژادي می تواند مـورد توجـه   )  C.V(رین ضریب تغییرات محیطی صفت وزن هزار دانه با کمت

.باشد

.گندم، اجزاء عملکرد، محیط، پایداري: هاي کلیديواژه
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مقدمه

بسـزایی در  نقـش ر خوشه و وزن هـزار دانـه کـه    تعداد دانه د, اجزاء اصلی عملکرد گندم عبارتند از تعداد خوشه در متر مربع

گران و تولیدکنندگان محصوالت زراعی اسـت، زیـرا   اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط همواره از مشکالت اصالح. عملکرد دانه دارند

کـه  صورتیاز لحاظ آماري در. شودهاي انتخاب مییابد و این امر موجب دشواري برنامههاي مختلف تغییر میعملکرد در محیط

از اهـداف  . دهـد داري تغییر یابد، اثرات متقابل ژنوتیـپ و محـیط رخ مـی   طور معنیه هاي مختلف بها در محیطعملکرد ژنوتیپ

در بیـان  .هاي متفاوت استروي گیاهان مختلف و نیز ژنوتیپمحیط بر×گران شناخت و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ مهم اصالح

پایـداري  ،محـیط × اثـر متقابـل ژنوتیـپ    در صورت وجود.شودارقام مطرح میسازگاري و پایداري ،محیط× اثر متقابل ژنوتیپ

هـاي کـاهش اثـر    از روش). 1376فرشـادفر،  (شـود هاي مختلف مـی یابد و سبب کاهش بازدهی ارقام در محیطارقام کاهش می

.هاي با عملکرد باال و پایدار در مناطق مختلف اسـت نانتخاب و معرفی الیمتقابل ژنوتیپ و محیط و نیز افزایش عملکرد گندم، 

Kang)1993 (سـازگاري عبـارت از   .هاي کاهش اثر متقابـل ژنوتیـپ در محـیط دانسـت    هاي پایدار را از روشانتخاب ژنوتیپ

هـایی کـه   پژنوتیـ ).1376فرشـادفر،  (استهاي مختلف عملکرد باال در محیطآوردن دسته ها براي بپتانسیل ژنتیکی ژنوتیپ

بایسـت مـورد ارزیـابی    داراي پتانسیل عملکرد باالیی هستند ولی در شرایط محیطی مختلـف عملکردهـاي پـایینی دارنـد، مـی     

,.Ashraf et al(هاي سازگار براي مناطق خاص معرفی گرددپایداري عملکرد قرار بگیرند و ژنوتیپ ررسی ببه منظور .)2003

تـرین  معمـول در چند مکان و چند سـال  اجراي آزمایشاتبراي تهیه ارقام، ین میزان پایدارياثرمتقابل ژنوتیپ در محیط و تعی

داري اثـر متقابـل ژنوتیـپ در محـیط، از     در صورت معنیدر این آزمایشات، پس از تجزیه واریانس مرکب .شودراه محسوب می

هـاي مختلفـی را بـه    محققـین راه . گردنـد معرفی میهاي مختلف تعیین میزان پایداري، ارقام پایدار با عملکرد باالطریق روش

هاي تجزیه و تحلیل اثـر  هاي اخیر استفاده از روشدر سال. اندعنوان معیارهاي گزینش بر اساس پایداري عملکرد پیشنهاد کرده

رش داشـته اسـت   گران گیاهـان زراعـی گسـت   ها در بین اصالحها براي ارزیابی ژنوتیپمتقابل ژنوتیپ در محیط و بررسی محیط

مـدل  هاي چنـد متغیـره نظیـر   روشاي ورگرسیونی نظیر ابرهارت و راسل، تجزیه خوشههاي روش).1377رضایی و سلطانی، (

هـاي چنـد متغیـره جهـت بررسـی پایـداري       یکـی از روش . باشـند هاي ارایه شده براي ارزیابی پایداري مـی از جمله روشامی

گیري بتدا اثرات اصلی جمع پذیر ژنوتیپ و محیط را با استفاده از تجزیه واریانس اندازهامدل امیدر . باشدمی(AMMI)مدل

.دهنـد هاي اصلی مقدار باقی مانده از مدل تجزیه واریانس را مورد تجزیه و تحلیـل قـرار مـی   و سپس با استفاده از تجزیه مولفه

محــیط ارزیـابی شــود 3یــا بیشـتر از  3تیـپ در  ژنو3باشـد، یعنــی  3×3بایسـت بــیش از  ابعـاد مـاتریس تشــکیل شـده مــی   

)Vargas et al., 2001.(هاي اخیر در بررسی اثر متقابل اي در سالمتغیره روش امی به طور گستردههاي چنددر بین روش
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).ژنوتیپ در محیط به کار رفتـه اسـت   Akcura et al., 2005; Dohlert et al., 2001; Yan and Rajcan, 2002)

هاي زراعـی  و تجزیه الگوي اثر متقابل ژنوتیپ و محیطAMMIبا استفاده از روش چندمتغیره ) 1388(و همکاراننیاعسگري

هـاي مـورد بررسـی بـه     از بـین ژنوتیـپ  را رقم پیشتاز AMMI3هاي پایداري مدل براي عملکرد دانه در گندم بر اساس آماره

بـراي مطالعـه اثـر متقابـل ژنوتیـپ و      ) Ruzgas)2006وTarakanovas. ی نمودنـد عنوان رقمی با سازگاري عمومی معرفـ 

ــاي     ــام، اســتفاده از ب ــازگاري ارق ــین س ــراي تعی ــد و ب ــوان کردن ــی را مناســب عن ــوثر دانســتند محــیط، روش ام ــالت را م . پ

Anandan سال بـا اسـتفاده از مـدل امـی بیـان      دومکان و 3ر دبرنجژنوتیپ 46در ارزیابی عملکرد دانه ) 2009(و همکاران

را بـه خـود   %) 74(اثرات متقابـل نیز سهم بزرگی از مولفه اولدار بوده و ر معنییاکردند که اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بس

واریـانس و  تجزیه،محیط آزمایش شده بودند35ژنوتیپ گندم که در 7براي ) 1990(و همکاران Zobel.اختصاص داده است

و محـیط بـاال   مجموع مربعات اثر متقابـل ژنوتیـپ  هاي اصلی را ارایه کردند در تجزیه واریانس مرکب مقدار عدديتجزیه مولفه

،درصد از کل تغییرات را توجیـه کـرده  76در تجزیه به مولفه هاي اصلی اولین مولفه از سه مولفه حدود . دار بودولی غیر معنی

هـاي  ها را در مکـان نیز بررسی عملکرد ژنوتیپ) 2006(و همکاران Ceccarelli. رات افزایش نامناسب بودلیکن براي توجیه اث

از روش امی محققان . ها موثر دانستهاي مکرر و ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط را در بهبود عملکرد واریتهمختلف و با سال

Zobelو Gauchاز جملـه،  . محـیط اسـتفاده نمـوده انـد    × قابـل ژنوتیـپ   متعددي در گیاهان مختلف به منظور تجزیه اثر مت

در ارقـام یـوالف  ) 1384(نـژاد و رضـایی   محمـدي ودر ارقام گنـدم زمسـتانه  ) 2002(Rajanو Yanدر ارقام ذرت، ) 1997(

معرفـی  انتخـاب و  ،متفـاوت يهاکانمدرگندممختلفهايعملکرد دانه ژنوتیپواکنشارزیابی ،تحقیقهدف از این.می باشد

.می باشدمناطق خاصبراي سازگاري خصوصی و شناسایی ژنوتیپ هاي با عملکرد مطلوبو داراي هاي پایدار ژنوتیپ

هامواد و روش

17تیمار ها شامل . انجام گرفتژنوتیپ گندم 20هاي با عملکرد باال و پایدار از بین جهت انتخاب الین یا الیناین پژوهش 

کشت) ورامینوکرمانشاه،اصفهان(تکرار در سه منطقه مختلف 4کامل تصادفی با هايدر قالب طرح بلوكرقم 3الین و 

. متر مربع برداشت انجام شد6مترمربع بود که پس از حذف حاشیه از طرفین آزمایش از 2/7سطح هر کرت .)1جدول (شدند

هاي مورد نظر قبل از کاشت با عملیات متداول تهیه مینز.آورده شده است2ررسی در جدول بمشخصات اقلیمی مناطق مورد 

. ماشینی صورت گرفتصورت ه بماه کشت در اوایل آبان. گیري از خاك انجام شدبستر آماده و نمونه
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مشخصات ژنوتیپ هاي مورد بررسی: 1جدول 

کد ژنوتیپ شجره منشاء
marvdasht

cross alborz
azar-z

4 parvaz-94PB200… IBWSN(2000-01)
5 shi# /4414/crow… Karaji
6 maroon/90-zhong87 Nieshabour
7 ww 33G/vee… Nieshabour
8 4777//Fkn/Gb/3… Karaji
9 maroon/90-zhong87 Nieshabour

10 shi=/4414/crow… Karaji
11 chil/2*/star/we … Karaji
12 F13471/crow Zarghan
13 cHAM-4/DOVIN… WON-D(2000-01)
14 ww 33G/vee… Nieshabour
15 ww 33G/vee… Nieshabour
16 SNB/TVRA co//… IBWSN(2000-01)
17 zagross IBWSN(2000-01)
18 Azd/HD2172//…. Nieshabour
19 /RAR…. RWYT-MR(2000-01)
20 BCN…. WON-D(2000-01)

براي اطالع از وضعیت عملکرد ژنوتیپ ها، مکان هاو اثر متقابل ژنوتیپ در صفات در هر محیط و سپس دهتجزیه واریانس سا

هاي کامل تصادفی جهت بررسی اثر متقابل تجزیه واریانس مرکب و آزمون بارتلت بر مبناي موازین آماري طرح بلوكمکان،

.ژنوتیپ و محیط انجام شد

اقلیمی مناطق مورد آزمایشمشخصات :2جدول 

که مشتمل ، )پذیرذیر و آثار متقابل ضربمدلی با آثار اصلی جمع پ(AMMIتجزیه پایداري به روش پس از تجزیه مرکب،

×محیط و پارامترهاي اثر متقابل ژنوتیپ ×هاي اصلی ژنوتیپ محاسبه مقادیر مولفه, بر تشکیل جدول تجزیه واریانس امی

.گرفتصورت ها ها و محیطمحیط براي ژنوتیپ

ارتفاع از سطح دریاعرض جغرافیاییطول جغرافیایی(mm)متوسط بارندگی مناطق
24010/5331/361190ورامین
12345/5530/341600اصفهان

48826/438/341340کرمانشاه
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:)Zobel et al., 1990(عبارت است ازAMMIمدل ریاضی باي پالت یا 

ijkijjn

N

n innjiij eYY   


1

انحراف میانگین ژنوتیپ )αi)i = 1,…,sمیانگین کل،μامین محیط،jامین ژنوتیپ در iعملکرد Yijبه طوري که

محور تجزیه به مؤلفۀ nمقدار منفرد براي λnانحراف میانگین محیط،)j =1,…,t(βj،)میانگین ژنوتیپ منهاي میانگین کل(

تعداد PCA ،Nامnفرد به ترتیب براي ژنوتیپ و محیط در محور یا بردارهاي منPCAاسکورهاي δjnوYinاصلی،

)k = 1,…,r(امین تکـــــرار kمانــده مرتبط با خطاي باقیeijkماتریس باقیمانــده و θijدر مدل، PCAمحورهاي 

.را فراهم می کندGEIدر برابر یکدیگر امکان مطالعه بصري و تفسیر اجزاي PCAنمایش باي پالت از نمره هاي.می باشند

تلفیق نمودار باي پالت و آماره هاي پایداري ژنوتیپی این توانایی را به محقق می دهد که ژنوتیپ ها را براساس تشابه عملکرد 

).Abandan et al., 1998(آنها در طول محیط هاي مختلف گروه بندي نماید

یعنی داراي اثر . هاي آزمایش استاراي سازگاري عمومی به محیطد. نزدیک به صفر برخوردار باشد1IPCهر ژنوتیپی که از 

داراي اثر متقابل ) مثبت یا منفی(ژنوتیپ ها یا محیط هایی داراي مقادیر مولفه هاي اصلی بزرگ . متقابل کم و جزیی است

یکسانی از نظر IPCدهند و نیز ژنوتیپ ها یا محیط هایی که داراي مقادیر بزرگ هستند و سازگاري خصوصی را نشان می

در حالی ،مقدار این اثر متقابل به بزرگی این مقادیر مربوط است،داراي اثر متقابل ویژه مثبت با یکدیگر هستند،عالمت باشند

).1373فرشادفر، (با عالمت مخالف نمایانگر اثر متقابل منفی استIPCکه مقادیر 

تجزیه ،هاي اصلی اول و دوم  اثر متقابلبیان شده که توسط مولفهطالعاتبه منظور دسته بندي ژنوتیپ ها و محیط بر اساس ا

ها به طور هم زمان ها و نیز مولفه هاي اصلی اول اثر متقابل محیطوشه اي بروي مقادیر مولفه اصلی اول اثر متقابل ژنوتیپخ

.ها استفاده شدحلیلجهت تجزیه و تEXCELو AGROBASE 20در این تحقیق از نرم افزارهاي . انجام شد

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی .دادگن بودن واریانس هاي خطا را نشان مه،نتیجه آزمون بارتلت براي تمامی محیط ها

حاکی ازها دار عملکرد دانه ژنوتیپاختالف معنی. محیط بودو اثر متقابل ژنوتیپ درمحیط ژنوتیپ، دار بودن اثر از معنی

کاهد و هاي ژنوتیپی و فنوتیپی را میبستگی بین ارزشاثر متقابل ژنوتیپ در محیط هم.باشدآنها میهاي ژنتیکیتفاوت

ست اآنمحیط بیانگر × اثر متقابل ژنوتیپ يمعنی دار.)1384محمدي نژاد و رضایی،(گرددموجب کاهش سودمندي ارقام می
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محیط در حدود × این اساس مجموع مربعات اثر ژنوتیپ بر. حی خاص را انتخاب نمودمی توان ژنوتیپ هاي سازگار براي نواکه 

3/52درصد و براي محیط 6/15درصد از تغییرات کل را به خود اختصاص داد در حالی که این سهم براي ژنوتیپ ها 9/13

پذیري صفات و ن باعث کاهش وراثتاثر متقابل نتیجه واکنش متفاوت ژنوتیپ به تغییرات محیط است و و جود آ. درصد بود

.)Vargas et al., 2001(گردد ها میمشکل شدن ارزیابی ژنوتیپ

ها در منطقه اي به منطقه دیگر از ي مختلف نشان داد که عملکرد ژنوتیپاهها در محیطمقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپ

باالترین هکتارتن در 750/8با عملکرد متوسط ) کرمانشاه(2در محیط 18لحاظ آماري تفاوت دارد و طبق این مقایسه الین 

کلیه ژنوتیپ ها به استثناي .کمترین عملکرد را دارا بود) ورامین(تن در محیط سوم 3عملکرد و نیز رقم کراس البرز با متوسط 

م ارقاي مورد بررسیهاوتیپژناز بین . ها عملکرد کمتري را دارا بودندنسبت به سایر محیط) ورامین(در محیط سوم 7الین 

تن در هکتار باالترین عملکرد را 736/6با متوسط عملکرد 19و الین داشتندو کراس البرز کمترین متوسط عملکرد را 2آذر 

.داشت

ژنوتیپ هاي،هاي مختلف پایداريمحیط براي عملکرد دانه می توان از روش× دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ با توجه به معنی

مدل تجزیه آثار اصلی جمع پذیر و آثار متقابل (نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه بر مبناي روش امی . پایدار را معرفی کرد

محیط بسیار معنی دار شده اند و مولفه اول از ترکیب × محیط و اثر متقابل ،منابع ژنوتیپ. استآمده 3در جدول ) ضرب پذیر

. گیرندمورد توجه قرار میAMMI1سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید و لذا پارامترهايدو مولفه اصلی آثار متقابل در

چنین سهم اثر متقابل هم. درصد از مجموع مربعات کل را بخوبی اختصاص داد13/ 98محیط در حدود × اثر متقابل ژنوتیپ 

که با درصد بود درحالی30/76ولین مولفه اصلی در مدل امی سهم ا. درصد بود23/21محیط از درجه آزادي کل × ژنوتیپ 

توسط مدل ( محیط بخوبی اختصاص داده بود × درصد از مجموع مربعات کل را اثر متقابل ژنوتیپ 5/10روش رگرسیون فقط 

بل بنابراین تجزیه آثار متقا. بیشتر از سهم مولفه رگرسیون بودبرابر3/7این سهم AMMI1در مدل ) وجیه گردید تخطی 

.هاي رگرسیون برخوردار استمحیط با این مدل از دقت و اعتبار بیشتري نسبت به روش× ژنوتیپ 

Kaya هاي گندم با استفاده از مدل امی سهم مولفه در بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ژنوتیپ)2002(و همکاران

ژنوتیپ ذرت 17عملکرد دانه در ارزیابی)Zobel)1997و Gauch. بیان نمودند% 64/78اول از کل تغییرات اثر متقابل را 

دار محیط بسیاري معنی×، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ ده از روش امی، مولفه هاي ژنوتیپبا استفاعنوان کردندمحیط36در 

وع مربعات از مجم% 76اولین مولفه اصلی این مدل بیش از . دنبهترین مدل تشخیص دادرا AMMI1مدلدست آوردند وه ب

مکان و سه سال با استفاده از 4اسناو و همکاران نیز در ارزیابی عملکرد دانه یازده ژنوتیپ سویا در .اثر متقابل را تبیین کرد
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دار بوده و محیط نیز سهم بزرگی از مجموع تغییرات مدل امی بیان کردند که اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بسیار معنی

بود % 13/36خود اختصاص داده است و سهم اثرات متقابل را به %) 61(عملکرد 

آمده 5در جدول هاو براي محیط4ها در جدول براي ژنوتیپAMMIمحیط در مدل × پارامترهاي اثر متقابل ژنوتیپ 

مقادیر ریشه مشخصه و مقادیر . مورد بررسی قرار گرفتAMMI1دار نشدن مولفه دوم تنها نتایج است که با توجه به معنی

این مقادیر . آورده شده اند7و 6به ترتیب در جداول ) هاي ژنوتیپی و محیطی ارزش( مولفه هاي اصلی ژنوتیپ ها و محیط 

مولفه هاي اصلی براي ارزیابی پایداري ژنوتیپ و محیط ها در باي پالت و رسم نمودار مربوط و نیز جهت محاسبه پارامترهاي 

چنین ارتباط دادن ارزیابی تغییرات محیط ها و همه منظور بررسی پایداري ژنوتیپ ها،کار گرفته شدند به داري مدل امی بپای

عالوه بر این نتایج تجزیه خوشه اي مقادیر اولین . ژنوتیپ هاي پایدار به محیط هاي مختلف از نمودار باي پالت استفاده شد

)Ruzgas)2006وTarakanovas.آورده شد1نیز روي دیاگرام باي پالت در شکل مولفه هاي اصلی ژنوتیپ ها و محیط 

نیز براي مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، روش امی را مناسب عنوان کردند و براي تعیین سازگاري خصوصی ارقام، استفاده 

.پالت را موثر دانستنداز باي

يبندخطوط پیوسته گروه.ژنوتیپ ها و محیط هاIPC1يپایدارپالت حاصل از میانگین ويبا:1شکل
ترتیب از نقاط ه بيو عمودیخطوط افق.دهندان مینشIPC1اساس را بريحاصل از تجزیه خوشه ا

.گذردبرابر صفر میIPC1میانگین عملکرد و  
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مرودشت و کراس البرز گروه دوم گروه اول ژنوتیپ هاي 4تجزیه خوشه اي مقادیر اولین مولفه اصلی براي ژنوتیپ ها 

،3،6،8و باالخره در گروه چهارم ژنوتیپ هاي 13و4،10و گروه سوم ژنوتیپ هاي 20و5،7،8،9،11،14ژنوتیپ هایپ 

در یک ) اصفهان و ورامین(VوEهاي دهد که مکاندر ضمن گروه بندي محیط ها نیز نشان می. بودند19و12،16،17

بزرگ و مثبت دارا بودند ژنوتیپIPC1هاي گروه اول مقدار ژنوتیپ. بزرگ و مثبت هستندIPC1دارند که داراي گروه قرار

ژنوتیپ ها . خط افقی میانه این نمودار از میانگین کل آزمایش می گذرد.نسبتا بزرگ و مثبت داشتندIPC1هاي گروه چهارم 

افقی از نظر آثار ژنوتیپ  ها و محیط واقع روي خط. از میانگین می باشندلکرد باالتر و محیط هاي باالي این خط داراي عم

محور عمودي در میانه نمودار ) 20و6،9،10هايوتیپنژنظیر(واکنش مشابه دارند ) میانگین عملکرد( اصلی جمع پذیر

هاي موجود بروي خط عمودي حیطژنوتیپ ها و م. است که ناحیه فقدان اثر متقابل را نشان می دهندIPC1=0دهنده نشان

داراي مقادیر ،ژنوتیپ ها محیط هایی که اثر مقابل باالیی را نشان میدهند. داراي واکنش مشابهی از نظر اثر متقابل هستند

در حالی که ژنوتیپ ها و محیط هاي واجد مقادیر ) هاي اول و سوممانند گروه(براي اولین مولفه دارند ) مثبت و منفی(بزرگ 

). گروه دوم ژنوتیپ ها(داراي اثر متقابل پایینی هستند و در نتیجه پایدار می باشند ،دیک به صفر براي اولین مولفه اصلینز

در حالی که ار متقابل مثبت را ایجاد می کنند،آث،دارندIPC1محیط هایی که عالمت مشابهی براي مقادیر وهاژنوتیپ

. ه وجود می آوردواکنش اثر متقابل منفی را ب،لفبا عالمت هاي مختIPC1ترکیب مقادیر

داراي کمترین اثر متقابل 15و 5،11هاي و تجزیه خوشه اي ژنوتیپ ها و محیط ها مشاهده شد که ژنوتیپ1شکلبر اساس 

این . اسایی شدترین ژنوتیپ پر محصول شنژنوتیپ با عملکرد باالتر از میانگین به عنوان پایدار3محیط هستند و هر × ژنوتیپ 

تیب                 تربه،داراي واکنش پایداري مشابهی بودند که با توجه به عملکرد باالترIPC1بر اساس 15و 5،11ها ژنوتیپ

.هاي پایدار و پرمحصول شناخته شدندبه عنوان ژنوتیپ5،11،15هاي الین

محیط و اثر متقابل ژنوتیپ در محـیط بـراي ایـن    ،ه اثر ژنوتیپنتایج تجزیه واریانس مرکب براي وزن هزار دانه نشان داد ک

رقم مرودشت که کمترین وزن هزار دانه را داشته است رقمی پر پتانسیل براي شرایط مساعد است و با توجه . صفت معنی دارند

شاهده شد که به علـت  به شرایط تنش رطوبتی آخر فصل و شرایط نامساعد دچار افت عملکرد می گردد و در این آزمایش نیز م

به نظر می رسد طـوالنی  ).3جدول(تنش وزن هزار دانه نیز کاهش یافته و این کاهش وزن در افت عملکرد اثر مهمی داشته اند

و در صـورت  ) در شرایط تنش این طور نیست. (شدن دوره پرشدن دانه عامل اصلی افزایش وزن هزار دانه در شرایط نرمال باشد

کاهش وزن هـزار دانـه و در نتیجـه کـاهش عملکـرد را در پـی       ،هاي باال با دوره پر شدن دانـه ر خورد حرارتکشت با تاخیر و ب
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،ها با تعـداد کمتـر دانـه در خوشـه    مقایسه وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه نشان می دهد که در اکثر الین. خواهد داشت

.دانه بیشتر شده و در نتیجه وزن هزار دانه افزایش یافته استرقابت بین دانه ها کم شده و اختصاص ماده غذایی به هر

گـردد کـه در   گندم و پایـداري اجـزاء عملکـرد پیشـنهاد مـی     جهت بررسی پایداري صفات و با توجه به نقش اجزاء عملکرد

هـاي  ، برنامـه راستاي آزمایشات پایداري عملکرد دانه، سهم صفات در ایجاد پایداري مشخص شـود و بـا معرفـی صـفات پایـدار     

.گندم بیشتر بروي این صفات متمرکز گرددافزایش تولید

تجزیه واریانس اثر متقابل ژنوتیپ در محیط مدل امی براي عملکرد دانه:3جدول 

ns ، * درصد1و 5دار در سطوح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنیبه** و

هاها و محیطبندي ژنوتیپها را تعیین و انتساب و گروهسازگاري ژنوتیپ1شکلبا استفاده از )1388(نیا و همکاران عسگري

هاي مرودشت و کراس البرز آثار داراي آثار متقابل بزرگ و مثبت و الین14و 10،13هاي بر این مبنا الین. را انجام دادند

بر این اساس مشاهده می شود که محیط هاي آزمایش همگی سهم باالیی در ایجاد آثار متقابل . بزرگ و منفی داشتندمتقابل

کرمانشاه بیشترین سهم را در ایجاد و آثار متقابل  منفی و بزرگ داشت به نظر می رسد Kمحیط داشته اند و محیط × ژنوتیپ 

ژنوتیپ . دانست) کرمانشاه(Kو کراس البرز را واجد سازگاري خصوصی به محیط بر این مبنا می توان ژنوتیپ هاي مرودشت

7واجد سازگاري خصوصی به محیط 10و 4چنین  ژنوتیپ هاي و هم) اصفهان(Eداراي سازگاري خصوصی به محیط13

هاي جو در مکان هاي مختلف کشور ترسیم باي پالت در ارزیابی پایداري ژنوتیپ)1377(فتاحی و همکاران.هستند) ورامین(

داراي اثر متقابل کوچک بود و پایدار12و2،5ها و محیط ها نشان دادند که ارقام مولفه هاي اصلی اول و دوم براي ژنوتیپ

لذا توصیه ،تري نشان دادندتر از سایر ژنوتیپ ها هستند در ضمن بین محیط ها مکان هاي یزد و ورامین اثر متقابل کوچک

Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییر

1967/324/2ژنوتیپ *
25/11629/66محیط **

3863/169/2ژنوتیپ در محیط *

IPC12037/290/3 *

IPC21881/017/0 ns

1142/0خطا
179کل
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امکان پالت ترسیمیباياین استفاده از الزم به ذکر است با.هاي مربوط به آنها از قابلیت اطمینان بیشتري برخوردار است

.دیگردط ها فراهمبررسی ارتباط بین ژنوتیپ ها و محی

ها بین دو بردار محیطی مشخص کننده زاویه. زاویه بین بردارهاي محیطی در تفسیر مشابهت هاي محیطی ارزشمند است

بستگی منفی دو محیط از لحاظ درجه بین دو بردار محیطی بیانگر هم90زاویه  بزرگتر  از . بستگی باالي دو محیط استهم

در دست آمده از جداول و نیز باي پالت ترسیم شدهه با بررسی نتایج ب. )Zobel et al., 1990(ایجاد اثر متقابل می باشد

خود نشان دادند که با دارا بودن عملکرد بیش از میانگین ازپایداري عمومی 15و5،11يهاژنوتیپIPC1بر مبناي1شکل

مرودشت و کراس البرز ناپایدار شناخته ،13و4،10ي طبق این نتایج ژنوتیپ ها. اشندبواجد سازگاري عمومی مطلوب می

واجد سازگاري خصوصی به 10و 4چنین و هم) اصفهان(Eواجد سازگاري خصوصی به محیط 13ژنوتیپ ناپایدار .شدند

هاي چنین ژنوتیپ هم. دارند) کرمانشاه(Kکراس البرز سازگاري خصوصی به محیط ،و نیز ارقام مرودشت) ورامین(Vمحیط 

جهت بررسی پایداري صفات و با توجه گردد پیشنهاد می.پایداري متوسط تا ضعیف داشتند20و9،6،14،16،17،18،19

گردد که در راستاي آزمایشات پایداري عملکرد دانه، سهم گندم و پایداري اجزاء عملکرد پیشنهاد میبه نقش اجزاء عملکرد

گندم بیشتر بروي این صفات متمرکز هاي افزایش تولیدبا معرفی صفات پایدار، برنامهصفات در ایجاد پایداري مشخص شود و

.گردد
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محیط در مدل امى براى ژنوتیپ ها× اثر متقابل ژنوتیپيپارامترها:4جدول


12

0/بترتیب بردارهاى ویژه ژنوتیپى براى اولین و دومین مولفه اصلى اثر متقابل مى باشد,

هاحیطممحیط در مدل امى براى× پ نوتیژاثر متقابل پارامترهاي :5جدول 


و 1

باشده محیطى براى اولین و دومین مولفه اصلى اثر متقابل مىژبترتیب بردارهاى وی2

2 1 ژنوتیپ
165/0- 23/0 - مرودشت
02/0 - 2/0 - البرزسکرا

078/0 75/0 - 2آذر
124/0 124/0 4
097/0 02/0 - 5
034/0 02/0 6
191/0 09/0 - 7
211/0 - 05/0 8
019/0 - 07/0 - 9
064/0- 09/0 10
121/0 - 0001/0- 11
007/0 066/0 12
006/0- 267/0 13
017/0 - 088/0 - 14
012/0 008/0 - 15
021/0 045/0 16
014/0 - 080/0 17
064/0- 092/0 - 18
012/0 037/0 19
021/0 - 056/0- 20


2


1

محیط
389/0 -
14/0 -

780/0

518/0
709/0 -
191/0

صفهانا
کرمانشاه

نورامی
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اصلی آثار متقابل براي ژنوتیپ ها در مدل امیمقادیر ریشه مشخصه ومولفه :6جدول 

متقابل براي محیط ها در مدل امیراتاثمولفه اصلیمقادیر ریشه مشخصه و:7جدول

IPC1 IPC2 ژنوتیپ
0065/0- 93/0 - مرودشت
08/0 - 779/0 البرزکراس

0.249 3/0 2آذر
0.314 496/0 4
0.495 1/0 - 5
0.386 098/0 - 6
0.139 38/0 - 7
0.761 33/0 8
0.841- 303/0 - 9
0.078- 389/0 10
0.258- 0006/0- 11
0.485- 263/0 12
0.026- 1.06 13
0.071- 351/0 - 14
0.084 035/0 - 15
0.048 0181/0 16
0.084 33/0 17
0.057- 365/0- 18
0.047 145/0 19
0.085- 226/0 20

818/15 912/4 ریشه مشخصه
3/76 100 واریانس تجمعی

IPC1 IPC2 محیط
861/0 148/1 اصفهان
57/1 311/0 کرمانشاه
173/1 425/0 ورامین
818/15 912/4 ریشه مشخصه

3/76% %100 واریانس تجمعی
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